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Valgkamp – og fremtidens telepolitik 

Der er blæst til valgkamp. 

I Teleindustrien ser vi det gerne sat på dagsordenen, hvad der skal til for at stimulere 

investeringerne i den danske telebranche. Den røde tråd i telepolitikken bør være at 
sikre, at der er incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur og til at være til 
stede og konkurrere på det danske telemarked. Og der er grund til at finde løsninger 

for, hvordan infrastrukturen kommer ud de steder, hvor markedet ikke leverer. 

En velfungerende, udbygget og moderne digital infrastruktur er forudsætningen for 
vækst, udvikling og fremtidens velfærd. Og vi er fra branchens side parate til at løfte 

vores del af ansvaret. 

En velfungerende dansk telebranche er godt for Danmarks fremtid. Det er værd at 
prioritere!  
 

Lettere at opsætte mobilmaster 

Som en del af vækstinitiativerne 2015 lagde regeringen i maj2015 op til, at 
kommuner alene ved et tillæg til en lokalplan kan sikre opsætning af telemaster. Der 

har været sager med kommuner, som har givet tilladelse, men hvor en klage til 
Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt det, da lokalplanen ikke direkte havde 

taget stilling til en telemast. 

Det er et initiativ og et tiltag til øget fleksibilitet, som vi har efterlyst fra telebranchens 
side – og som vi vil følge op på over for en ny regering. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/lettere-at-opsaette-mobilmaster/ 

Lovligt indhold på nettet 

Teleindustrien har sammen med andre brancheforeninger, virksomheder og 

rettighedshavere tilsluttet sig en hensigtserklæring, der skal gøre det nemmere for 
brugerne på internettet at finde og bruge kreative produkter. Den skal også skabe 

bedre rammer for virksomhederne at udvikle gode tjenester. 

http://www.teleindu.dk/lettere-at-opsaette-mobilmaster/


Hensigtserklæringen er udarbejdet i et dialogforum under Kulturministeriet. 

I Teleindustrien ønsker vi at bidrage til at sikre fundamentet for en bæredygtig kultur 
på nettet, hvor skaberne af det kreative indhold også får betaling. For Teleindustrien 

er det vigtigt, at indgreb mod ulovligt indhold på nettet sker på en måde, der 
respekterer retssikkerheden for alle parter. Endvidere er det helt centralt, at der 
sættes fuld damp under udviklingen af lovlige tjenester med attraktivt indhold. Det 

nytter ikke noget at forsøge at få folk væk fra de ulovlige sider, hvis vi ikke samtidig 
giver forbrugerne mulighed for at finde indholdet på de lovlige tjenester.  

Læs mere her: http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/bred-

opbakning-til-faelles-kamp-for-et-lovligt-og-trygt-internet-paa-
ophavsretsomraadet/1/1/ 

Gode råd om dækning 

Erhvervsstyrelsen har efter drøftelser med branchen udarbejdet en række gode råd til 

brugerne om, hvordan man kan forbedre sin oplevelse af mobildækningen. 

Mobilbrugere oplever ind imellem, at mobildækningen svigter. Oplevelsen af dårlig 
mobildækning kan have flere årsager. Det kan skyldes, at mobilsignalet er for svagt, 

fx fordi brugeren befinder sig langt fra mobilmasten, eller fordi der er for mange 
forhindringer mellem brugeren og mobilmasten. Det kan fx være bakket terræn eller 
bygninger, der er i vejen. Er mobilnettet overbelastet, kan man også opleve dårlig 

dækning. Oplever man problemer med at gennemføre en telefonsamtale eller at få 
adgang til internettet indendørs, kan årsagen være, at velisolerede bygninger og 

solafvisende vinduer dæmper mobilsignalet. Opholder du dig i bil eller tog, kan høj 
fart og togets konstruktion give dårligere mobildækning. 

Læs mere om de gode råd her: https://erhvervsstyrelsen.dk/gode-raad-til-bedre-
daekning 

Høringssvar 
Teleindustrien, IT-Branchen og DI ITEK har afgivet et fælles høringssvar vedrørende 
udkast til lov om net- og informationssikkerhed. Det er organisationernes opfattelse, 

at lovudkastet medfører en høj grad af uforudsigelighed om, hvilke forpligtelser 
teleudbyderne kan blive pålagt, uklarhed om hvilke retssikkerhedsmæssige garantier 

udbyderne har, samt risiko for, at danske udbydere skal afholde væsentlige 
omkostninger og pålægges store administrative byrder. Der er i Forsvarsudvalget 
stillet en lang række spørgsmål om konsekvenserne af lovforslaget. Se høringssvaret 

her http://www.teleindu.dk/uforudsigelig-regulering-af-sikkerhed/ 

Med valgudskrivelsen er det parlamentariske arbejde indstillet. 

Kalenderen 

Teleindustrien er sammen med Telenor og Callme sponsorer for Mobil FotoMarathon 
løber af stablen den 6 juni i 12 byer i hele landet. Det koster 100 kr. og en er sjov 

oplevelse, hvor man skal tage 6 emner på 6 timer. Lær at bruge din mobil til at tage 
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gode billeder og se din by med helt nye øjne. Der er meget flotte præmier og er man 
hurtig, sponserer KOSS høretelefoner til en værdi af 399 kr. netop til mobildeltagerne. 

Se mere www.fotomarathon.dk 
 
 

Teleindustrien er inviteret til seminar den 8. juni 2015 med KASER (Kredsen af 
Større El Rådgivere) for bl.a. at drøfte mulighederne for koordination i forbindelse 

med større byggerier, herunder hvordan det sikres, at byggerier forberedes til 
bredbånd og mobildækning. 

Teleindustrien er til stede ved Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni 2015 og 
deltager i arrangementer om bl.a. dansk film, pirateri og nye streamingtjenester samt 

om udvikling af wifi og digital infrastruktur i kommunerne. 

Teleindustriens Generalforsamling holdes 17. juni 2015 kl. 14.30–16.00 i TI på 
Axeltorv 6, 3 
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