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Dette kan du læse om i nyhedsbrevet: 
 

 Vækstudspil har fokus på teleområdet 
 Bredbånd til en hel stor kommune 
 Lovforslag om net- og informationssikkerhed 
 Guide til bedre bredbånds- og mobildækning 

 Julearrangement i Teleindustrien 

Regeringens vækstudspil 

Initiativerne i regeringens vækstudspil handler bl.a. om at forbedre mobil- og 

bredbåndsdækningen i Danmark. Der bliver etableret en bredbåndspulje på 300 mio. 

kr. over 2016-2019. Der skabes bedre muligheder for udnyttelse af passiv infrastruktur 

fx tomrør (udmøntning af vedtaget lov om bl.a. graveadgang). Og der vil blive fastsæt 

ambitiøse dækningskrav ved kommende frekvensauktioner (2016-2019). 

Der er endvidere i udspillet initiativer til større fleksibilitet på lokalplansområdet, bedre 

muligheder for dispensationer, ændring af planloven, så kystnærhedszonen fjernes, og 

tiltag til at sikre, at afgørelser på planområdet ” i højere grad afspejler en bedre 

balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø”.   

TI er fredag den 4. december 2015 inviteret til drøftelser i Energistyrelsen om den 

mulige udformning af en bredbåndspulje på 300 mio. kr. 

Udfordringen med bredbåndspuljen er at sikre, at brugen af offentlige midler ikke har 

negativ effekt for investeringer og konkurrencen på markedet. Fra TIs side finder vi det 

helt centralt at sikre, at puljen udmøntes, så statsstøtteregler overholdes fuldt ud i 

hvert enkelt tilfælde. Hensigten er, at konkurrencen på markedet ikke forvrides. Det er 

derfor vigtigt, 

- at puljen udmøntes teknologineutralt 

- at der alene anvendes offentlige midler de steder, hvor der ikke i forvejen er et 

udbud af bredbånd – eller planer om udrulning af bredbånd 

- at i det omfang der anvendes offentlige midler til udbygning af infrastruktur, skal 

infrastrukturen være åben og tilgængelig for andre udbydere til at tilbyde 

tjenester på til forbrugerne 

Det vil i forbindelse med udmøntningen af puljen være vigtigt at afsætte ressourcer til 

effektivt at sikre, at statsstøttereglerne opfyldes i hvert enkelt tilfælde. 



 

Ringkøbing-Skjern kommune vil sikre bredbånd i hele kommunen 

EnergiMidt og Ringkøbing-Skjern Kommune har underskrevet en aftale, der skal sikre, 

at alle virksomheder, sommerhuse og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af 

de kommende fem år får adgang til fiberbredbånd. Kommunen anvender 70 mio. kr. til 

udbygningen. 

EnergiMidt vil løfte opgaven i samarbejde med det lokale energiselskab RAH og Fiber 

Backbone, der er ejet af fem vestjyske energiselskaber. 

Fra branchens side ser vi positivt på, at kommuner bidrager til at sikre, at den digitale 

infrastruktur kan nå endnu længere ud i landet. Det væsentlige er at sikre, at offentlige 

midler ikke skævvrider konkurrencen, fortrænger private selskabers investeringer eller 

anvendes steder, hvor der i forvejen er et udbud af bredbåndsløsninger.  

Læs mere om udbuddet og løsningen her http://www.rksk.dk/nyheder/om-

kommunen/november/historisk-aftale-ringkoebing-skjern-bliver-

fiberbredbaandskommune  

 

Lovforslag om net- og informationssikkerhed 

Indholdet af lovforslag L10 om net- og informationssikkerhed har været drøftet i 

Forsvarsudvalget, der nu har afgivet sin betænkning. De mange input der er givet til 

udvalget fra bl.a. TI, IT-Branchen og DI Digital har ikke givet anledning til ændringer i 

loven. I ministerens besvarelser på spørgsmål fra udvalget er der givet nogle tilsagn 

om involvering af branchen i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser. Det er 

selvfølgelig positivt, men langt fra tilstrækkeligt til at give den nødvendige 

forudsigelighed og retssikkerhed i reguleringen. 

Med lovforslaget gives Center for Cybersikkerhed hjemmel til at pålægge teleselskaber 

at træffe konkrete foranstaltninger i telenettene for at fremme sikkerheden uden nogen 

form for retssikkerhedsmæssig beskyttelse. 

Teleselskaber vil efter loven kunne pålægges forpligtelser der ifølge bemærkningerne 

til loven vil kunne være atypisk hårde, ramme økonomisk intensivt og have 

ekspropriationslignende karakter – uden at have sikkerhed for partshøring eller indsigt 

i de begrundelser og hensyn, som myndigheden lægger til grund for sin afgørelse. 

Det er ikke den retssikkerhed vi normalt sikrer danske borgere og virksomheder. Og i 

dette tilfælde er der tale om virksomheder, som vi samtidig ønsker skal investere 

massivt i udbygningen af bredbånd og mobildækning i hele landet. Det fremsatte 

lovforslag vil have den modsatte effekt. 

Energistyrelsens guide til bedre bredbånds- og mobildækning 
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Energistyrelsen har i samarbejde med KL udarbejdet en guide for kommuner og 

borgere til bedre bredbånds- og mobildækning. Guiden indeholder konkrete, 

detaljerede vejledninger til aktiviteter, der kan styrke mobil- og bredbåndsdækningen. 

Guiden kan findes her http://www.ens.dk/teleoginternet/Bredbaand-og-internet/guide-

bedre-mobil-bredbaandsdaekning  

Energistyrelsen arrangerer endvidere i samarbejde med KL en række worshops, hvor 

Energistyrelsen vil fortælle om mulighederne for at styrke mobil- og 

bredbåndsdækningen lokalt. Læs mere om de planlagte workshops her 

http://www.ens.dk/teleoginternet/Bredbaand-og-internet/workshop-styrket-mobil-

bredbaandsdaekning  

 

Julearrangement i TI 

Vi håndhæver den gode tradition med at samle alle medlemmer af TI og deltagerne i 

arbejdsgrupperne til julehygge og dejlig julemad.  

Arrangementet finder sted den 9. december kl. 15.00, og det foregår i vores lokaler på 

Axeltorv 6, 3.sal. 

Af hensyn til bestilling af mad o.l., så husk at tilmelde dig til Hugo på post@teleindu.dk 

senest den 3. december.  
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