
 

 

 ANALYSE 

  

Telebranchen har fået 

gang i væksten igen  

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at telebranchen har overvundet et svagt 2016, hvor omsæt-
ningen faldt med 2,8 pct. i forhold til det foregående år. I 2017 var der atter fremgang. Omsæt-
ningen voksede med ca. 1,5 mia. kr. svarende til en fremgang på 3,5 pct. Dog ligger omsætningen 
stadig en del under et buldrende år i 2012. Det er vist i figur 1 og 2 nedenfor.  
 

Figur 1:  Telekommunikationsbranchens samlede salg, 2009 – 2017. Løbende priser, mia. kr. 

 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Anm.: Tal er ex moms og ikke korrigeret for inflationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af: chefkonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Poul Noer, februar 2018  
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Efter et dårligt 2016 

med omsætnings-til-

bagegang har bran-

chen i 2017 øget sal-

get med ca. 1,5 mia. 

kr. 
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Det er positivt, man er kommet godt i gang med væksten igen efter et svagt 2016. For branchen 
står fremadrettet over for store investeringer i teleinfrastruktur, der kræver overskud og vækst at 
håndtere. Som nævnt voksede omsætningen med 3,5 pct., efter at være faldet med 2,8 pct. i 2016.  
 
Dog var omsætningsfremgangen noget større i erhvervslivet som helhed. Det skal formentlig 
blandt andet ses i lyset af, at telekommunikationsvirksomheder typisk har salget fokuseret på det 
danske marked, mens en række andre brancher har større eksportintensitet og derfor bedre kan 
drage nytte af fremgangen i europæisk økonomi.  
 
   

Figur 2: 
Årlig vækst i den samlede omsætning, 2009 – 2017. Baseret 

på løbende priser.  

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Anm.: Tal er ex moms og ikke korrigeret for inflationen 

 
Med udsigt til udrulning af fremtidens lynhurtige 5G mobilnetværk og politiske målsætninger om, 
at alle danskere skal have adgang til en hurtige fastnetforbindelser, vil der være et behov for om-
fattende investeringer i telenettet. For at kunne indfri forventningerne er det nødvendigt, at tele-
selskaberne har tilstrækkeligt med kapital og overskud til at fortsætte udbygningen af deres tele-
infrastruktur. Investeringerne ligger aktuelt på omkring 7 mia. kr. om året. 
 
Telebranchen har været præget af hård priskonkurrence inden for særligt mobiltelefoni. Samtidig 
er der kommet ny konkurrence fra nye teknologier, hvor fx Skype og Facebook tilbyder telefoni 
igennem appen, der kan presse branchen yderligere. Teleselskaberne kan til dels imødegå presset 
ved at udvikle nye tilbud og produkter, og at optimere driften med ny teknologi og reduktion af 
omkostninger.  
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Nyt teleforlig skal øge investeringerne 

Der er i telebranchen også forhåbninger om, at et kommende teleforlig og øvrige reformer vil 
bidrage til at fjerne en række af de barrierer, der gør at teleselskaberne i nogle situationer holder 
igen med deres investeringer. 
 
Det drejer sig fx om høje omkostninger til leje af jord, hvor de kan opstille telemaster eller bygge 
teknikhuse. De danske mobilselskaber har i dag udstyr i master og på hustage 12.000-14.000 ste-
der i landet, hvoraf over 25 pct. står på offentligt ejede arealer. 5G-teknologien har kortere ræk-
kevidde end de eksisterende teknologier og stiller derfor krav til opsætning af udstyr langt flere 
steder i landet. Høje jordlejepriser på op til 250.000 kr. årligt pr. position udgør en væsentlig bar-
riere i forbindelse med selskabernes investeringsbeslutninger for yderligere udbygning af Dan-
marks digitale infrastruktur. 
 
Dyre og uhensigtsmæssigt udformede frekvensauktioner er også et af de elementer, der forhin-
drer udrulning af mobil teleinfrastruktur. I september 2016 opnåede staten et samlet provenu på 
1,025 mia. kr. på frekvensauktioner, hvilket udgjorde en væsentligt belastning for teleselskaber-
nes mulighed for at investere i ny infrastruktur. Frekvensmidlerne bør investeres i tiltag, der gav-
ner udrulningen af teleinfrastruktur og digitalisering af samfundet. 
 
Endelig er forældede afskrivningsregler, der ikke tager højde for, at den teknologiske udvikling går 
meget stærkt, en barriere for teleinvesteringerne. En justering af afskrivningsreglerne, så de mat-
cher den teknologiske udvikling, vil anspore yderligere til at sætte gang i investeringerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Behov for at øge in-

vesteringerne – nyt 

teleforlig kan bane 

vejen 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 16. februar  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at ud-
gøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfor-
dringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske 
udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til 
Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@dansker-
hverv.dk eller tlf. 3374 6510  
 
Henvendelser angående telepolitik og teleforlig mv. kan ske til chefkonsulent Poul Noer på 
pno@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6763 
 
Noter  

 
 


