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NY REGERING 

Vi har fået ny regering – hvad de fleste nok har erfaret. Og et nyt regeringsgrundlag. Aldrig før 
har digitalisering og ny teknologi haft så synlig plads i et regeringsgrundlag. Digitaliseringen og 
den digitale infrastruktur er nævnt som helt centrale elementer for ny produktivitet og vækst. 
Og der sættes en erhvervspolitiks dagsorden med fokus på at stimulere investeringer og sikre 
et byrdestop for erhvervslivet. Det kan vi godt glæde os over i telebranchen. Vi kan også se 
frem til et nyt teleforlig baseret på de centrale principper om teknologineutralitet og 
markedsbaseret udvikling. Den røde tråd i telepolitikken bør være at stimulere investeringerne 
i den digitale infrastruktur. 

I telebranchen deler vi ambitionen om at sikre, at alle i hele landet får adgang til bredbånd og 
god mobildækning. Vi samarbejder mange steder med kommuner og regioner om at sænke 
barrierer og omkostninger. Det betyder, at vi når længere for vores investeringer. Netop det at 
sikre adgang for alle bliver et centralt element i telepolitikken, og her er der grund til at sikre 
klare rammer for, hvordan vi i samarbejde mellem selskaber og det offentlige, og med en 
målrettet indsats når ud de steder, hvor markedet ikke leverer.  

Vi havde håbet, at der med regeringsdannelsen også skete en nødvendig sammenlægning af 
opgaverne på teleområdet, som i dag er spredt over flere ministerier. Det skete desværre ikke. 
Det betyder så, at der fortsat er et stort behov for koordination på tværs af staten for at sikre 
sammenhæng og retning i telepolitikken. Og der er stort behov for etablering af et forum, hvor 
vi kan drøfte telepolitikken i praksis og belyse effekten af forskellige regulatoriske ogpolitiske 
tiltag.  

Regeringsgrundlaget kan I se det her https://www.regeringen.dk/nyheder/her-er-det-nye-
regeringsgrundlag/   

Logning er også specifikt nævnt i regeringsgrundlaget. Det skal være en løsning, der er 
målrettet og ikke medfører for store byrder for teleselskaberne.  

Vi ser i Teleindustrien frem til samarbejdet med den nye regering om at gøre det attraktivt at 
være teleselskab i Danmark, investere i den digitale infrastruktur og være til stede og 
konkurrere på markedet til gavn for forbrugerne.  

ROAMING 



Fra næste sommer skal forbrugerne uden ekstra omkostninger kunne anvende deres 
mobiltelefon i EU. Det er det såkaldte ”rome like at home” initiativ, som EU-parlamentet har 
taget. 

Vi har fra branchens side peget på de negative konsekvenser af dette regulatoriske indgreb 
http://www.teleindu.dk/katastrofal-roamingkurs/ Vi har i Teleindustrien vanskeligt ved at se, 
hvordan det kan undgås, at reguleringen fører til færre investeringer, en skævvridning af 
markedet og dyrere og dårligere produkter for forbrugerne. 

Der er to elementer, der kan reducere de negative konsekvenser af reguleringen. Det er dels, 
hvis det lykkes at få etableret en ”fair use” ordning, så det er en begrænset del af en 
mobilpakke, der kan anvendes i udlandet. Det er der dog ikke udsigt til. Og det er, hvis lykkes 
at få reduceret engrospriserne markant. EU Parlamentet har netop besluttet deres 
forhandlingsoplæg, som nu skal drøftes med Rådet 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-
PRESS&reference=20161128IPR53518&language=EN&format=XML Udfordringen er her, at 
Rådet vil trække engrospriserne op. 

Med et halvt år til at reglerne skal træde i kraft, kender vi endnu ikke rammerne og betingelser 
for udbud af mobilprodukter i EU. Det er en vanskelig situation at sætte selskaberne i, og det 
er bestemt ikke med til at gøre det attraktivt at investere i mobilnet. Og i sidste ende er det 
forbrugerne, som det går ud over. 

Når de negative konsekvenser af den fejldesignede regulering begynder at vise sig, så er det 
vigtigt at huske, hvem kritikken skal rettes imod. Fra Teleindustriens side tøver vi ikke med at 
henvise til EU-Parlamentet +32 2 28 42111   

SEMINAR OM GOD MOBILDÆKNING 
IDA Tele arrangerer seminar om mobildækning den 6/12 kl 9-12. Kom og hør myndigheder, 
operatører, forskere og andre centrale aktører fortælle om deres syn på udfordringerne og 
mulighederne for at give forbrugerne ordentlig information om mobildækning. 

Seminaret vil primært have et teknisk fokus, men vil også berøre spørgsmålet om 
mobildækning set fra eksempelvis en kommunes side. Seminaret vil være relevant for 
medarbejdere i teleselskaber, i kommuner, hos myndigheder og selskaber, der arbejder med 
mobilforhold og dækning. 

Tilmelding her: https://universe.ida.dk/arrangement/hvor-god-er-din-mobildaekning-320996/  

JULEARRANGEMENT 
Vi holder julehygge i Teleindustrien den 8. december 2016 kl. 14.30 for foreningens 
medlemmer og deltagere i vores forskellige arbejdsgrupper. Sæt kryds i kalenderen. 

HØRINGSSVAR 
Teleindustrien har i november afgivet følgende høringssvar: 

 25-11-2016 høringssvar vedr. jammere 
 15-11-2016 høringssvar vedr. bekendtgørelser på frekvensområdet 
 14-11-2016 høringssvar vedr. bredbåndspuljen 


