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• TELE2017 - 11. OKTOBER 2017 – sidste chance 

• Kommuner kan gøre en forskel 
• Vi har brug for en stærk forbrugerstemme 

• Nej, hold nu op! Ikke mere regulering 

 
 

 

Tele2017 - den 11. oktober 2017 
Se programmet her 35163_Program_Tele2017_FINAL 
 

Tele2017 sætter fokus på udviklingen i teknologierne og de aktuelle politiske emner 

på teleområdet, både i EU og DK. 

Kom på forkant med den nyeste udvikling i access-teknologierne og få overblikket 

over mulighederne for at nå ud til kunderne med den digitale infrastruktur. Vi sætter 

fokus på udviklingen i både de kabelbaserede og de trådløse bredbåndsløsninger og 

hører eksperternes bud på fordele og ulemper ved de forskellige teknologiske 

løsninger. 

Eftermiddagen bruger vi på at debattere de politiske rammer både på europæisk plan 

og i Danmark. Vi ser nærmere på, om vi er på rette vej med den europæiske 

telepolitik og med et revideret teleforlig i Danmark. Hvor er de største udfordringer? 

Og hvad er de vigtigste initiativer, som bør tages for at sikre et velfungerende 

telemarked? 

Konferencen holdes på Børsen i København og arrangeres i samarbejde mellem DI 

Digital, Dansk Erhverv, IT-Branchen, Dansk Energi, IDA TELE og Teleindustrien. 

Tilmeld dig konferencen her.  

 

 
Kommuner kan gøre en forskel 

Vi er i Danmark nået meget langt med udrulningen af den digitale 

infrastruktur. Det gælder både for mobildækningen og for bredbånd, at vi 

generelt har en meget høj tilgængelighed og en veludbygget infrastruktur. Men 
ikke alle steder er der endnu en infrastruktur, der fuldt ud møder brugernes 

http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/09/35163_Program_Tele2017_FINAL.pdf
https://itb.dk/event/fremtidens-mobil-og-bredb%C3%A5nd-teknologiske-trends-og-politiske-pejlinger


behov og ønsker om hastigheder, og ikke alle steder er der fuld dækning fra 
mobilnettene. 

Mange kommuner efterspørger derfor viden om - og inspiration til, hvad man 

kan gøre for at styrke den lokale dækning – både når det drejer sig om 
bredbånd, og når det drejer sig om mobildækning. 

Teleindustrien har derfor udarbejdet en guide til kommuner til, hvordan 

samarbejdet mellem telebranchen og kommunerne kan styrkes som grundlag 
for en bedre og mere effektiv udrulning af både bredbånd og mobildækning i 

Danmark. I punktform skitseres, hvilke skridt en kommune kan tage for 
fremadrettet at skabe grundlaget for en mere veludbygget og fremtidssikret 

digital infrastruktur, og hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med 
indsatsen. 

Guiden er tænkt som et redskab til at fremme en konstruktiv og positiv dialog 
mellem branchen og kommunerne om mulighederne for samarbejde og kan 
ses som et supplement til Energistyrelsens vejledning. 

Teleindustriens guide kan ses her.  

 

 
Vi har brug for en stærk forbrugerstemme 

Forbrugerrådet er under pres og risikerer at miste dele af deres offentlige 
bevilling. 

Selv om vi fra Teleindustriens side ofte er uenige med Forbrugerrådet, så 

finder vi, at Forbrugerrådet spiller en helt legitim og vigtig rolle på teleområdet 
og i mange tilfælde bidrager til at sikre en nuanceret offentlig debat og skabe 
afbalancerede løsninger. 

Vi har mange eksempler på, at vi fra branchens side i fællesskab med 
Forbrugerrådet har fundet fælles fodslag i forbrugerspørgsmål og fundet 
løsninger, som er i både forbrugernes og branchens interesse. 

På mange måder er forbrugernes og branchens interesser sammenfaldende - 

nemlig at sikre et velfungerende marked med et godt og varieret udbud af 
produkter og tilfredse forbrugere. 

Vores samarbejde handler bl.a. om beskyttelsen af forbrugernes privatliv og 

rettigheder, sikring af gennemsigtighed på markedet, fremme af retvisende 

markedsføring af produkter, og etablering af et meget velfungerende 
uafhængigt ankenævn til at håndtere forbrugerklager på teleområdet. 

Det vil oprigtigt ikke være i Teleindustriens interesse, med et svækket 

Forbrugerråd. Vi har som erhvervsliv en stor interesse i at være i konstruktiv 
og saglig dialog med forbrugerne og være med til at sikre gode vilkår og 
tjenester for kunderne. 

  

Nej, hold nu op! Ikke mere regulering 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/guide-til-bedre-mobil-og-bredbaandsdaekning
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/10/Kommuner-kan-bidrage-til-at-styrke-digital-infrastruktur-okt-2017.docx


Europaparlamentet har foreslået, at der i forlængelse af den indførte regulering 

af roaming nu også skal ske regulering af udlandspriser. 
 

Resultatet af mere regulering er, at der er færre incitamenter til at investere – 
som vi jo har brug for til 5G og til at lukke mobilhuller, sikre mere kapacitet og 

udbygge bredbånd i hele landet. Og når en forbruger ikke længere skal betale 
det, det koster for et udlandsopkald – så kommer alle forbrugere til at betale. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20171002IPR85112/cheaper-phone-calls-to-other-eu-countries 

 
Der er masser af tilbud og muligheder på markedet – hvis man har interesse 

og behov for at finde særlige løsninger med billigere udlandstelefoni. 
 

Så beskeden fra Teleindustrien er klar. Hold nu op! Vi får ikke et mere 
velfungerende telemarked ved at indføre ny og indgribende regulering på 

markedet. Og øget regulering er ikke midlet til at fremme investeringer, lukke 
mobilhuller og sikre bredbånd i hele landet. 

 
Hold nu fast i markedet. Det har ført til, at vi i Danmark har fået en digital 

infrastruktur, som er blandt verdens bedste. Og det har ført til, at danske 
forbrugere har nydt godt af et bred g varieret udbud af tjenester til lave priser. 

 

Lad nu ikke endnu et EU drevet populær-politisk initiativ ødelægge markedet. 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171002IPR85112/cheaper-phone-calls-to-other-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171002IPR85112/cheaper-phone-calls-to-other-eu-countries

