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I dette nyhedsbrev kan du læse om:
•

Stor forskel på mobiltelefon antenner

•

Katastrofal roamingkurs

•

Ny EU regulering på vej

•

Samarbejde med kommuner

•

Høring i Retsudvalget om logning

Stor forskel på mobiltelefon antenner
Det er vigtigt, at man har en mobiltelefon med en god antenne, især hvis man skal tale i den
og er i et område, hvor dækningen ikke er så kraftig. Men der er stor forskel på kvaliteten af
antennerne i mobiltelefoner. Det viser en ny undersøgelse, som Energistyrelsen har fået
udarbejdet.
Man kan bruge undersøgelsen til at finde en telefon med en god antenne. Her er der dog
forskel på, hvilken frekvenser, der anvendes.
Bor du f. eks. på landet og oplever udfordringer med dækningen, kan du overveje at finde en
telefon, der har gode antenneegenskaber i de lave frekvensbånd (800 Mhz eller 900 MHz), da
de lavere frekvenser har en længere rækkevidde end de høje frekvenser.
Du kan finde undersøgelsen fra Energistyrelsen her. Undersøgelsen er blandt andet støttet af
Teleindustrien og Nordisk Råd.
Katastrofal roamingkurs
EU vil fra juni 2017 helt fjerne omkostningerne for forbrugerne til roaming i EU. Men man har
ikke fået konstrueret en regulering, der på nogen måde hænger sammen.
Indgrebet rammer særlig hårdt for danske teleselskaber, som har nogle af de absolut laveste
priser i EU og har meget store mobilpakker med store mængder data og telefoni. Og danske
forbrugere rejser meget. Konsekvenserne af EU’s indgreb er nærmest uoverskuelige – hvis
forbrugerne i større omfang flytter deres forbrug til udlandet. Det kan illustreres med lidt fakta
og et regneeksempel.

Et dansk teleselskab har en gennemsnitlig omsætning for hver kunde på ca. 120 kr. om
måneden (moms fratrukket). Det er en gennemsnitlig omsætning pr. kunde på 1.440 kr. om
året.
Det er ikke ualmindeligt for en dansk forbruger at have en datapakke på 20 GB data om
måneden. Flyttes dette forbrug til udlandet, skal der betales en engrosudgift for brug af fx et
tysk, spansk eller fransk mobilnet. EU har i deres forslag til regulering lagt op til, at
engrosprisen for data skal være maksimalt 65 kr. pr GB data. Anvender forbrugeren hele sin
datapakke (fx 20 timer streaming af film og serier = 20 GB data) for en enkelt måned på en
ferie i udlandet, så betyder det altså en udgift for teleselskabet på 20 x 65 kr. = 1.300 kr.
Engrosudgiften for bare en enkelt måneds data i udlandet svarer altså næsten til den årlige
indtægt, som teleselskabet har for en kunde med de nuværende abonnementer.
Man skal ikke være uddannet økonom for at regne ud, at det er en uholdbar situation – når
der også skal være penge til at drive den danske forretning, investere i udbygning af nettene,
have en kundeservice, betale for frekvenser m.v.
Men politisk er man så optaget af at give forbrugerne gratis roaming, at man ser bort fra al
økonomisk logik og sund fornuft.
Hvis man ikke seriøst arbejder efter en model, hvor der etableres en grænse for, hvor meget
mobiltelefoner kan anvendes i udlandet uden ekstraomkostninger, så ændrer man radikalt på
telemarkedet. Og det eneste, der kan afbøde nogle af de negative effekter er en markant
nedsættelse af de regulerede engrospriser.
Konsekvenserne kan meget vel blive færre investeringer, højere priser, begrænsninger i
anvendelsesmuligheder og lavere roamingkvalitet.
Så resultatet bliver dyrere og dårligere mobiltelefoni og begrænsninger i
anvendelsesmulighederne for danske forbrugere. Det er der næppe nogen politikere, der vil
være meget stolte af.
Ny EU regulering på vej
Europa-Kommissionen har fremsat forslag til revision af teleregueringen i EU
Teleindustrien deler Kommissionens ambitioner om at fremme investeringer i den digitale
infrastruktur i EU. Der synes dog overordnet set ikke at være sammenhæng mellem
ambitionerne og de tiltag, der lægges op til.
Samlet anerkender Kommissionen, at ambitionerne er underfinansieret. Men det er vanskeligt
at se, hvordan de fremlagte initiativer vil medføre øgede investeringer. Tværtimod er der tiltag
på den europæiske dagsorden, som vil have den stik modsatrettede effekt. Det vedrører bl.a.
den roamingregulering, der er på vej og de tiltag, som Kommissionen præsenterer om offentlig
finansiering af gratis internetadgang via wifi i byer. Offentlig finansiering af digital infrastruktur
kan meget vel have den negative effekt, at private investeringer fortrænges fra markedet.
Teleindustrien opfordrer til, at man fra dansk side arbejder i retning af:
• Et primært fokus i reguleringen, der har som formål at stimulere investeringer i den
digitale infrastruktur
• Øget forenkling af regelsættet og lettelse af byrder for branchen
• Støtte til tiltag, der skaber ”level playing field” mellem teleselskaber og udbydere af
OTT tjenester
• Støtte til tiltag, der fremme udviklingen af 5G

•

Klare rammer for anvendelse af offentlig finansiering til digital infrastruktur, så private
investeringer ikke fortrænges fra markedet

Teleindustrien synspunkter er også afspejlet her:
http://www.business.dk/digital/telebranchen-gratis-internet-og-fri-roaming-hjaelper-ikke
Samarbejde med kommuner
Som det har været tilfældet i Region Sjælland og Region Nordjylland, så er der også fælles
retningslinger på vej i Region Midtjylland, som kan skabe enklere sagsgange på tværs mellem
kommunerne i forbindelse med gravetilladelser og masteansøgninger. Det er positivt, at man
også i Region Midtjylland har fokus på dette. Men i modsætning til andre regioner, så sætter
man i Region Midtjylland ikke ind for at sikre mere rimelige priser for leje af arealer til
telekommunikationsudstyr - og man får derved ikke taget fat om en af de absolut største
barrierer for udbygning af den digitale infrastruktur. Man kan se oplægget til fælles politik i
regionen her http://www.rm.dk/politik/udvalg/kontaktudvalget/dagsordner/#StrategioghandlingsplanfordigitalinfrastrukturiRegionMidtjylland
En af de kommuner, hvor der er store udfordringer med udbygningen er i Århus.
Teleindustrien har i flere omgange forsøgt at drøfte rammerne med kommunen, men indtil
videre uden større held. Konkret har Teleindustrien kendskab til flere planlagte nye master i
Århus Kommune, som hænger i en tynd tråd på grund af kommunens politik på området. Der
er i oktober yderligere drøftelser med kommunen for at få kommunen med på at sikre nogle
mere attraktive vilkår og rammer for beregning af priser, som kan være med til at bane vejen
for en bedre digital infrastruktur i kommunen.
Høring i Retsudvalget
TI har deltaget i en høring i Folketingets Retsudvalg om overvågning på internettet den 1.
september 2016. Se hele høringen her
Høringssvar
Teleindustrien har i september afgivet følgende høringssvar:
29. september 2016 høringssvar-om-frekvensstrategi-2016-28-09-2016
26. september 2016 høringssvar om EU-regulering (til specialudvalget)
20. september 2016 Høringssvar-ændring-af-tinglysningsloven-20-09-2016

