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Brancheforum 5G 
Branchen er nu blevet inviteret til deltagelse i det nyetablerede brancheforum under 
Energistyrelsen. I Teleindustrien glæder vi os over initiativet og ser frem til gode 
drøftelser med myndighederne om at sikre danskerne adgang til en digital infrastruktur 
i verdensklasse. Vi har første møde den 10. september 2018, hvor vi sætter fokus på 
5G. Vi ser frem til samarbejdet. 

 
Telebranchens omdømme helt i top 
De danske mobil- og bredbåndskunder er de mest tilfredse i Skandinavien. 
Sammenlignet med vores norske og svenske naboer, er kunderne i Danmark de som er 
mest tilfredse med deres teleselskab.   

Det viser en undersøgelse fra EPSI Rating http://www.epsi-denmark.org/report/epsi-
telekom-specialstudie-20172018/  

De danske mobilkunder er desuden også nogle af de allermest tilfredse i forhold til alle 
de brancher EPSI Rating måler i Danmark. 

Det er en god nyhed, som viser, at teleselskabernes store fokus på at udbyde tjenester 
af høj kvalitet og styrke kundeservicen har båret frugt. 

Godt gået! 

Global Forum i København 2018 
Teleindustrien er med til at planlægge og sponsorere konferencen Global Forum 2018, 
som holdes i københavn 5.-6. november 2018. 

Med en lang række internationale talere sættes der fokus på den digitale 
transformation, infrastruktur, sikkerhed og brug af digitale løsninger i både den 
offentlige og den private sektor. 



Konferencen kan medvirke til at identificere barrierer for en positiv digital udvikling og 
finde inspiration til at stimulere udviklingen i Danmark. 

Læs mere om konferencen her http://globalforum.items-int.com/  

Tele2018 – sæt kryds i kalenderen 
 IT-Branchen, Dansk Erhverv, IDA Tele, Teleindustrien og DI Digital inviterer til det 
årlige telebrag den 24. oktober 2018 i Industriens Hus. 

Vi stiller i år skarpt på, hvordan trådløse tjenester og services – IOT-løsninger – gør 
livet lettere for borgere og virksomheder, og vil debattere, hvilke tendenser og behov, 
der ligger forude for fremtidens digitale infrastruktur, hvis vi fortsat skal kunne kalde 
os en digital førernation. Således vil ord som Sigfox, LoRaWAN, narrowband og 5G 
flyve over scenen, og vi får blandt andet besøg af energi-, forsynings- og 
klimaministeren, som uddeler årets telepris. 

Vi glæder os til at tage imod! 
 

Høringssvar 
Teleindustrien har leveret høringssvar vedrørende  

- Juli 2018: Forslag til ændring af teleloven (udlandspriser, afskaffelse af 
bredbåndsgarantiordningen, M2M og kommuners tilskud til udrulning af 
bredbånd) http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Hoeringssvar-
telelov-juli-2018.pdf  

- August 2018: Interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz, 3,5 GHz og 26 GHz 
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Høringssvar-frekvenser-
august-2018.pdf  


