
 

 

TI NYHEDSBREV – oktober 2015 

Dette kan du læse om i nyhedsbrevet: 

 Bekymrende nøgletal 

 Problematisk lovforslag 

 EU: Roaming og netneutralitet 

 Forældreguide til nettet 

 Proces mod bedre rammebetingelser 

 Dårlig antennekvalitet 

Bekymrende økonomiske nøgletal for telebranchen 

Energistyrelsen har netop offentliggjort de økonomiske nøgletal for telebranchen 2014. 

Nøgletallene kan ses her http://www.ens.dk/info/publikationer/oekonomiske-noegletal-

telebranchen-2014  

Rapporten fra Energistyrelsen viser, at investeringer i blandt andet mobil- og fastnet 

steg fra 2013 til 2014 med lidt under 2 pct. fra 6,1 til 6,2 mia. kr. 2014 er således 

første år med en mindre stigning i investeringerne efter en lang periode med fald. 

Rapporten viser endvidere, at telebranchen i 2014 omsatte for i alt 37,7 milliarder 

kroner, hvilket er på niveau med året før, hvor omsætningen var 37,3 mia. kr.  

Ses der nærmere på tallene, kan det dog udledes, at omsætningen på teleselskabernes 

kerneydelser, nemlig telefoni, mobiltjenester og bredbånd, er faldet med 1,36 mia. kr. 

fra 2013 til 2014. Det svarer til et omsætningsfald på disse ydelser på 5,4% på blot et 

enkelt år.  

Det bekymrende er, at omsætningen falder for de ydelser, der skal forrente 

investeringerne i den digitale infrastruktur. Det bør give anledning til løftede øjenbryn 

hos ministeren. Danmark har brug for massive investeringer i den digitale infrastruktur 

– i både bredbånd og mobilnet – hvis vi fortsat skal være blandt verdens førende 

digitale lande – og særligt, hvis vi skal have løst udfordringerne med at sikre adgang til 

den digitale infrastruktur i alle dele af landet. Der bør derfor sættes politisk fokus på, 

hvad der skal til for at gøre det attraktivt fortsat at investere i den digitale infrastruktur 

i Danmark. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/haltende-okonomi-i-telebranchen/  

 

Problematisk lovforslag for Forsvarsministeren 

http://www.ens.dk/info/publikationer/oekonomiske-noegletal-telebranchen-2014
http://www.ens.dk/info/publikationer/oekonomiske-noegletal-telebranchen-2014
http://www.teleindu.dk/haltende-okonomi-i-telebranchen/


Forsvarsministeren havde den 23. oktober 2015 forslag til lov om net- og 

informationssikkerhed til 1. behandling i Folketinget. Lovforslaget kan ses her: 

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L10/index.htm  

 

DI ITEK, IT-Branchen og Teleindustrien har rettet en fælles henvendelse til 

forsvarsordførerne for at påpege de problemer, der er i lovforslaget i forhold til at sikre 

retssikkerheden på området og beskytte private selskaber mod uforholdsmæssige 

store økonomiske og administrative byrder. 

Organisationerne foreslår to løsninger, der vil sikre, at der fortsat er fuldt fokus på at 

fremme it- og netsikkerheden – men at danske teleselskaber ikke stilles i en urimelig 

bebyrdende situation: 

Ad 1) At CFCS alene kan pålægge teleselskaber at træffe foranstaltninger i 

ekstraordinære tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde løsninger efter 

samarbejde og dialog mellem CFCS og det pågældende selskab. At det indskrives i 

loven, at CFCS i sådanne tilfælde er underlagt forvaltningslovens bestemmelser i sin 

helhed. Dette vil give større forudsigelighed og give sikkerhed for, at der i 

myndighedsudøvelsen tages de nødvendige proportionalitetshensyn, som alle andre 

selskaber i Danmark er sikret. 

Ad 2) At der indføres krav om fremsendelse og underretning til CFCS om kommercielle 

kontrakter – i stedet for krav om stand still og godkendelse. Der vil for ethvert selskab 

være en stor interesse i at involvere CFCS i processen – idet det vil styrke sikkerheden 

– og samtidig vil man ved ikke at involvere CFCS løbe en stor proces risiko – idet man 

efter punkt 1) ovenfor efterfølgende vil kunne blive pålagt forpligtelser og 

foranstaltninger. 

Der er allerede nu under udvalgsbehandlingen stillet en lang række spørgsmål til 

ministeren vedrørende det fremsatte forslag. Spørgsmålene kan ses her 

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L10/tidsplan.htm#dok  

 

Regulering af roaming og netneutralitet 

Europaparlamentet vedtog den 27. oktober 2015 regler, der skal afskaffe 

roamingpriserne i EU og regulere netneutralitet. 

Allerede fra april 2016 falder priserne for brug af mobiltelefonen i udlandet, og fra juni 

2017 vil det koste det samme at bruge sin mobiltelefon i et andet EU-land, som det 

koster at bruge den i Danmark. For at undgå misbrug på tværs mellem landene, er der 

planlagt en “fair usage” grænse for roaming. Det er endnu uklart, hvor grænsen vil 

ligge. Endvidere er der planlagt regulering af engrospriserne. Også her er det uklart, 

hvor niveauet vil ligge. 

Endvidere har parlamentet besluttet regler om netneutralitet. Også her er det uklart, 

præcist hvad konsekvenserne vil være. Det vil i høj grad afhænge af, hvordan reglerne 

fortolkes og anvendes nationalt. 

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L10/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L10/tidsplan.htm#dok


Læs mere om reguleringen fra EU her http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5927_en.htm  

 

Der er så meget forældre ikke forstår 

”Der er så meget forældre ikke forstår…” er titlen på en ny forældreguide, der er 

udgivet af bl.a. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital 

Pædagogik, Teleindustrien og en række teleselskaber. Guiden er målrettet forældre til 

7-12-årige og indeholder viden, vejledning og inspiration til, hvad de skal have fokus 

på, når børnene går online. Den giver desuden anledning til, at forældre tænker over 

egne medievaner i forhold til at være en god rollemodel. 

Forældre kan i guiden bl.a. finde ti gode råd til, hvordan de håndterer børnenes online-

liv samt en række animationsvideoer og podcasts med situationer fra hverdagslivet, 

som de kan spejle sig i. Hvordan forholder man sig fx til regler for skærmtid, den gode 

tone online og aldersgrænser på sociale medier? 

Guinden kan ses her http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250/30827420  

 

Bedre rammebetingelser for digital infrastruktur 

Mange steder i landet ser kommunerne nærmere på, hvad der skal til for at sikre bedre 

rammebetingelser for investeringer i den digitale infrastruktur. Teleindustrien er i dia-

log med en lang række kommuner samt Region Nordjylland, Region Sjælland og senest 

også Region Midtjylland. Der ses i arbejdet nærmere på både, hvordan rammerne for 

udrulning af fiber og bredbånd kan forbedres og hvordan der sikres bedre rammer for 

udbygning af mobilnet. Senest har kommunerne på Fyn besluttet en række fælles ret-

ningslinjer for opstilling af mobilmaster. Målet er, at gøre det enklere og lettere for te-

leselskaberne at samarbejde med kommunerne om opstillinger af telemaster og der-

med sørge for en lettere adgang til at sikre mobildækning for alle. Endvidere har man 

gjort principperne for beregning af arealleje ens. Beregning af lejeprisen vil tage ud-

gangspunkt i værdien af det konkrete areal, der lejes og en rimelig forrentning på 8,5 

% af værdien og 1500 kr. til administration. 

Antennekvalitet 

DR Kontant har set nærmere på mobiltelefoners dårlige antenner og dermed 

folks problemer med dårlig dækning. DR har sammen med professor på Aalborg 
Universitet Gert Frølund Petersen testet 36 telefoner. Ingen opnående mere end 

C på en skala fra A til G. Læs mere om testen her. 

Det afgørende for brugerne er, at de altså må regne med, at en stor del af de dæk-

ningsproblemer de kan opleve, kan stamme fra deres telefoner, der ikke kan fange de 

signaler, der faktisk er til stede. Og når man er indendørs, især hvis man har godt iso-

lerede ruder, kan det blive endnu sværere at fange signalerne. 

Se programmet her https://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-2015-10-22  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.htm
http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250/30827420
http://www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/nye-mobiler-dumper-test-af-antenner
https://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-2015-10-22


 


