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I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 Guldborgsund hjælper bredbånd på vej 

 Stop ID-tyveri 

 Ny bredbåndsfond 

 Kloge mobilantenner 

 God gennemsigtighed på telemarkedet 

 Vidste du det om telebranchen 

 

 

Guldborgsund hjælper bredbånd på vej 

I mange kommuner er man begyndt at se muligheder for, at man kan hjælpe med til, at 

bredbånd og mobildækning kommer ud til borgerne og til erhvervslivet. Det er rigtig 

positivt, for ved fælles hjælp og samarbejde kan vi få den digitale infrastruktur udbygget 

endnu flere steder. 

I Region Sjælland har man taget initiativ til på tværs af alle kommuner at etablere nogle 

fælles gode rammer for gravearbejde og masteopsætning. De er ved at blive implementeret i 

kommunerne. 

Nu har Guldborgsund Kommune taget et skridt videre og vil også hjælpe med til at bygge 

bro mellem lokale områder, hvor der er ønske om at forbedre bredbåndsmulighederne og 

virksomheder, som udbyder løsningerne. 

På kommunens hjemmeside er der etableret et nyt kort, der illustrerer de 

bredbåndsløsninger, der er tilgængelige i kommunen. Kortet indeholder også en oversigt 

over de områder, hvor en borgergruppe er ved at mobilisere sig for at efterspørge 

bredbåndsløsninger. Ved at synliggøre disse initiativer hjælper kommunen med til, at det er 

lettere at mobilisere lokal opbakning til et projekt, og samtidig kan det fungere som et 

udstillingsvindue over for leverandørerne, at der her er et område, hvor der er efterspørgsel 

og opbakning til nye løsninger. 



Ofte afhænger udbygningen af infrastrukturen af, om der er nok kunder, der er 

interesserede i en ny og forbedret løsning. Hvis der er en tilstrækkelig stor efterspørgsel - så 

er det mere sandsynligt, at der er et selskab, der udbygger infrastrukturen i området. 

Du kan læse mere om initiativet i Guldborgsund 

her http://www.guldborgsund.dk/bredbaand 

 

Stop ID-tyveri 

Social- og Indenrigsministeriet arbejder på et tiltag i kampen mod ID-tyveri, hvor 

borgere skal kunne oprette en kreditbeskyttelse i CPR-registeret. I Teleindustrien 

hilser vi tiltaget velkommen og bakker op i kampen mod ID-tyveri. 

Løsningen vil blive etableret i offentligt regi, konkret i tilknytning til CPR-registeret. Det 

er meget positivt, at løsningen placeres hos en offentlig myndighed - og placeres i 

tilknytning til CPR-registret, som mange erhvervsdrivende i forvejen anvender. 

Læs mere her http://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/apr/karen-ellemann-vil-

indfoere-et-vaern-mod-id-tyveri.aspx 

 

Ny bredbåndsfond 

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om de kriterier, der skal gælde for 

bredbåndspuljen. Der afsættes i alt 200 mio. kr. til puljen, der har som mål at sikre, at 

sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der 

efterspørger bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet. 

Læs mere om aftalen og Teleindustriens holdning her: http://www.teleindu.dk/ny-

bredbandsfond/   

 

Kloge mobilantenner 

En af de afgørende faktorer for, at man oplever manglende mobildækning kan være 

antennerne i smartphones o.l. Kvaliteten af antennerne kan svinge meget. Dette har 

en omfattende måling dokumenteret, og Energistyrelsen har netop i gangsat en ny 

måling af de mest populære telefoner. Resultatet forventes at foreligge til efteråret 

2016. 
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Aalborg Universitet har nu sammen med Intel Mobile Communication og Wispry 

Danmark fået et tilskud på 26 mio. kr. fra Innovationsfonden. til at udvikle en antenne 

til mobiltelefoner, der kan dreje sig efter signalet og dermed opnå den mest optimale 

dækning. 

Gert Frølund Pedersen - der leder projektet - regner med, at man skal være klar i 

2020. Læs mere om det spændende projekt her: 

http://innovationsfonden.dk/da/case/det-skal-vaere-slut-med-trave-rundt-i-stuen-

efter-antennesignalet  

 

God gennemsigtighed på telemarkedet 

Energistyrelsen har gennemført en evaluering af aftalen indgået med Teleindustrien om 

gennemsigtighed på mobilområdet fra juni 2013. Konklusion er, at teleselskaberne i 

vidt omfang har skabt let adgang til information om forbrug og hvad man skal gøre når 

ens telefon bliver stjålet. Læs mere her: http://www.teleindu.dk/god-gennemsigtig-pa-

telemarkedet/  

 

Vidste du det om telebranchen 

Vidste du 

 At der er 137 teleselskaber i Danmark 

 At telebranchen årligt omsætter for ca. 38 mia. kr. 

 At der hvert år investeres for over 6 mia. kr. i telenet i Danmark 

 At der er ca. 13.000 ansatte hos teleselskaberne 

 At alle i 2020 skal have adgang til 100 Mbit/s downstream og 30 Mbit/s 

upstream 

 At 84 pct. i dag har adgang til infrastruktur, der muliggør 100 Mbit/s 

downstream 

 95 % har adgang til mindst 10Mbit download og 1 Mbit uplad 

 At der er 8,4 mio. mobilabonnementer 

 At den mobile datatrafik steg fra 41.000 TB i i 2014 til 90.000 TB i 2015. En 

stigning på 85 % 

 At der er 2,4 mio. fastnet bredbåndsabonnementer 

 At der i 2015 var 467 kunder der klagede til Teleankenævnet (507 i 2011, 474 i 

2012, 323 i 2013 og 315 i 2014) 
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 At prisen for det billigste mobilabonnement på ti år er faldet med mere end 70 

pct. Prisen er nu relativt stabil. 

 At prisen på roaming EU er faldet markant og snart næsten bortfalder helt. 

 At prisen for 2 Mbit/s bredbånd på ti år er faldet med mere end 80 pct. Men den 

har nu også stabiliseret sig 

 At over en mio. mobilkunder og 450.000 fastnetkunder (telefoni) skiftede 

teleudbyder det seneste år 

 At der i dag er 24.200 antennepositioner til mobiltelefoni. En fordobling på 10 år. 

 At 4 G mobilt bredbånd er ved at været rullet i hele landet. 

Hvis du selv vil lege med tal, så se her: Energistyrelsens telestatistik og 

bredbåndskortlægning kan ses http://www.ens.dk/teleoginternet/Bredbaand-og-

internet/Tal-paa-tele-og-bredbaandsomraadet 
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