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Wifi i kommunerne 

Flere danske kommuner har i efteråret op til kommunalvalget haft udmeldinger om, at 
man vil etablere gratis wifi og internetadgang til borgere og besøgende i 
kommunerne. Kommunalfuldmagtsreglerne sætter visse begrænsninger for 
kommunernes aktiviteter, og senest har økonomi- og indenrigsminister Margrethe 
Vestager slået fast, at kommunalt gratis wifi er ulovligt 
http://www.computerworld.dk/art/228935/minister-slaar-fast-gratis-internet-fra-
kommuner-er-ulovlig  

Efter TI’s opfattelse betyder dette dog ikke, at kommunerne ikke kan samarbejde med 
teleselskaberne om at forbedre den digitale infrastruktur til gavn for borgerne. I 
Københavns Kommune er der planlagt et stort projekt med udskiftning af 
gadebelysningen, hvor der mange steder skal graves og sættes nye master op. Det er 
infrastruktur, som teleselskaberne kan have interesse i, og ved at fællesudnytte 
gravearbejdet, kan teleselskaberne udbygge infrastrukturen på en mere effektiv 
måde.  

TI har i begyndelsen af december 2013 aftalt et møde med Københavns Kommune, 
hvor det skal drøftes nærmere, hvordan projektet med udskiftning af gadebelysning 
kan understøtte udbygningen af den digitale infrastruktur i byen. 

 

Nye blokeringer  

Københavns Byret har afgjort, at de danske internetudbydere skal blokere for fire 
ulovlige filmstreamingsider. Det omhandler siderne dreamfilm.se, swefilmer.com, 
primewire.ag og movie4k.to. Læs mere om baggrunden for blokeringerne her 
http://www.rettighedsalliancen.dk/2013/10/fire-ulovlige-filmsider-blokeret/  

TI anbefaler sine medlemmer at blokere for adgangen til de pågældende 
hjemmesider, når der ligger en afgørelse fra en domstol. 

På blokeringssiderne kan henvises til www.sharewithcare.dk, hvor der er en oversigt 
over lovlige indholdstjenester. 



På TI’s hjemmeside er en oversigt over samtlige hjemmesider, som teleselskaber ved 
domstolsafgørelser er blevet pålagt at blokere. Se oversigten her 
http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/blokeringer-pa-nettet/  

 

Telekonference: Tele2014 – 19. marts 2014 

Igen i 2014 arrangerer TI i samarbejde med ITEK, IT-Branchen og IDA Tele en stor 
telekonference. Konferencen holdes den 19. marts 2014 i Industriens Hus. 

Kom og bliv opdateret på udviklingen på det danske telemarked, EU-reguleringen, den 
teknologiske udvikling og telepolitikken. På konferencen kan høres oplæg fra blandt 
andet Erhvervs- og vækstministeren, EU-Kommissionen, CEO’s fra teleselskaberne og 
de telepolitiske ordførere. 

Og igen i 2014 uddeler vi Teleprisen til en person eller virksomhed. Har du forslag til 
kandidater til Teleprisen kan de sendes til TI. 

 

TI høringssvar - Erhvervsfremmeloven 
Den 11. november 2013 afgav TI høringssvar til udkast til vejledning til 
erhvervsfremmeloven. Se høringssvaret her http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2012/08/TI-høringssvar-vejledning-til-erhvervsfremmeloven-111.pdf  

 

TI julefrokost – 12. december 2013 
Julen er til fred og fordragelighed og komme hinanden ved – og det vil glæde TI at se 
medlemmer til lidt godt til maven og ganen torsdag den 12. december 2013 kl. 14.00 
i TI’s lokaler, Axeltorv 6, 3., København V.  
Tilmelding på post@teleindu.dk – frist den 9. december 2013.  

På gensyn i TI! 
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