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Telestatistik – første halvår 2013 
De nye tal fra den halvårlige telestatistik viser bl.a. at efterspørgslen efter 
højhastighedsbredbånd stiger. Danskerne efterspørger hurtigere og hurtigere 
bredbåndsforbindelser. Andelen af bredbåndsabonnementer på mindst 30 Mbit/s er 
steget med 78 % og samtidig er datatrafikken på mobiltelefoni endnu en gang mere 
end fordoblet. Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere er nu 
passeret de 40, og det gør i følge Erhvervsstyrelsen Danmark til et af de førende 
lande i Europa. Du kan læse mere om telestatistikken her: 
http://www.teleindu.dk/telestatistik-forste-halvar-2013/  
 
 
Aflytning 
Der er i kølvandet på afsløringerne af aflytninger og overvågning i bl.a. Tyskland og 
Frankrig også i den danske presse fokus på, om lignende omfattende overvågning og 
aflytning har fundet sted eller vil kunne finde sted i Danmark. Læs fx 
http://www.version2.dk/artikel/ekspert-her-er-de-mest-oplagte-nsa-
aflytningsteknikker-i-danmark-54657  

TI har i den forbindelse udtalt, at danske teleselskaber ikke assisterer udenlandske 
efterretningstjenester med at foretage ulovlig overvågning af dansk tele- og 
internettrafik. Danske teleselskaber foretager logning af tele og internettrafik efter 
logningsreglerne. Og aflytninger og overvågning sker alene på politiets foranledning 
og efter dommerkendelse fra en dansk domstol. 

 
Dialogmøder med kommunerne  
Erhvervsstyrelsen inviterede telebranchen til dialogmøder med kommunerne om bedre 
mobildækning. Regeringen offentliggjorde i marts 2013 udspillet ”Bedre bredbånd og 
mobildækning i hele Danmark”, og for at sikre, at initiativerne i udspillet også bliver 
ført ud i livet inviterede Erhvervsstyrelsen relevante fagpersoner i kommunerne til 
dialogmøder om de initiativer, der skal hjælpe med til at sikre en bedre 
mobildækning. Dialogmøderne fandt sted i Silkeborg og København. I alt var ca. 25 
kommuner til stede på de to møder, og det er tydeligt, at for langt størstedelen af 
kommunerne er der en stor forståelse for, at det er gennem samarbejde og dialog, at 
vi i fællesskab kan fjerne barrierer for mobiludbygningen og skabe bedre dækning for 
de penge, der investeres i infrastrukturen. Teleselskabernes rejsehold holder fortsat 



meget frugtbare dialogmøder med kommuner, der ønsker at gå i dialog med branchen 
om mobildækning, udarbejdelse af mastepolitikker, sagsbehandling m.v. 

En særlig problemstilling der også blev drøftet på de to dialogmøder vedrører en 
aktuel afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor nævnet har ophævet en 
kommunal dispensation fra en lokalplan, fordi teleformål ikke er omfattet af 
lokalplanens formåls- eller anvendelsesbestemmelse. Afgørelsen kan have 
vidtrækkende konsekvenser og udgør i praksis en barriere for mobiludbygningen. TI 
har taget initiativ til yderligere dialog med Miljø- og Naturklagenævnet om denne 
problemstilling.  

Mere tilfredse kunder 
En ny undersøgelse fra EPSI af mobiltelefoni og bredbånd i Danmark viser blandt 
andet, at kunderne er mere tilfredse med deres mobiltelefoni og bredbåndsoperatør i 
forhold til tidligere år. Kunderne oplever, at især servicekvaliteten er forbedret og at 
de får mere værdi for pengene.  

Det er overordentlig positivt, at der er en mere positiv opfattelse blandt kunderne af 
deres teleudbyder, og de produkter der leveres, end der har været tidligere.   

Læs mere om undersøgelsen her: http://www.teleindu.dk/kundetilfredsheden-stiger/ 

 
Share With Care – finale 
På finaledagen i Share With Cares konkurrence var der mange spændende og 
inspirerende ideer i luften. Konkurrencen gik ud på at skabe det bedste koncept for en 
bæredygtig digital kultur i fremtiden. Læs mere om finalen og dommernes vurdering 
af de unges ideer her: http://www.teleindu.dk/share-with-care-finale/ 

 
Digital kultur på kulturnatten 
TI var med på kulturnatten i Share With Care initiativet, som handler om at fremme 
en bæredygtig digital kultur. Kulturnatten var ramme om en test af københavnernes 
viden om og holdninger til digital kultur. Tag testen og læs mere om Share With Care 
på kulturnatten: http://www.teleindu.dk/digital-kultur-pa-kulturnatten/ 
 
 
Bredbånd på Bornholm 
Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK er enige om at gennemføre en 
høring over udbud af de 60 mio. kr. fra vækstplanen til bedre bredbånd på Bornholm. 
Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Der skal efter 
udbuddet leveres hastigheder til flest mulige på mindst 30 Mbit/s download og 5 
Mbit/s upload i 2016 samt mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020. 
Læs mere her: http://www.teleindu.dk/bredband-pa-bornholm/ 

 
Arrangement i Teleteknisk Selskab – ”Internettet under forandring” 
Teleteknisk Selskab tilbyder nu første arrangement på dansk grund om fremtidens 
opbygning af internettet. Arrangementet byder blandt andet på besøg af en ekspert 



fra CERN – verdens største og mest respekterede forskningscenter.  
Arrangementet er en unik mulighed for danske ICT-virksomheder, og 
netværksinteresserede for at sidde på første række og høre om den store revolution 
Internettet måske står overfor. 
 
Arrangementet finder sted den 5. november 2013 kl. 12-16. Læs mere her: 
http://www.teleindu.dk/internettets-under-forandring/ 
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