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Høring i Folketinget vedrørende bredbånd i landdistrikter 
TI deltog den 17. april 2013 i en høring i Folketingets Landdistriktsudvalg 
http://www.ft.dk/webtv/video/20121/ulø/tv.1626.aspx?as=1 Hør Jakob Willers oplæg 
kl. 09:31:20 

Hovedbudskaberne fra TI var 
- At der politisk helt grundlæggende skal holdes fast i den markedsbaserede tilgang. 
Det har bragt os rigtig langt 

- At der kan sikres øget dækning i områder, som markedet ikke betjener 
tilfredsstillende ved at stille krav ved fx frekvensauktioner og ved kommuners indkøb. 
Det er her vigtigt, at eventuelle krav er saglige og objektive, og at konkurrencen på 
markedet ikke påvirkes negativt 

- At den offentlige efterspørgsel kan være med til at drive markedet fremad og skabe 
incitamenter til investeringer i infrastrukturen. Der bør politisk opstilles meget 
konkrete målsætninger for brug af digitale velfærdsydelser 

- At det er vigtigt at sikre gode muligheder for konstruktivt samarbejde mellem 
kommuner, regioner og teleselskaber – så vi i fællesskab fx med samgravninger og 
bedre vilkår for mobiludbygningen kan nå længere ud i landet med infrastrukturen. 

Datatrafik eksploderer, hastigheder stiger og antallet af sms’er falder 
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 24. april 2013 telestatistikken for 2. halvår 
2012. Statistikken viser bl.a. at 

- antallet af fastnetabonnementer er faldende 
- bredbåndshastighederne stiger 
- antallet af kunder med fiberbredbånd vokser 
- antallet af mobile bredbåndsabonnementer er voksende 
- datatrafikken på mobil eksploderer 
- antallet af sms’er falder 

Se statistikken her http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/545719/5  

  



Bredbånd i Region Sjælland 
TV2 Øst og DR P4 har i en uge haft fokus på adgangen til internettet i Region Sjælland 
– under overskriften “Region Intetnet” http://www.tv2east.dk/tema/region-intetnet 
 
Jakob Willer deltog i den forbindelse bl.a. i en afsluttende radiodebat på P4 fredag den 
12. april 2013 
http://www.dr.dk/P4/Sjaelland/Nyheder/RegionSjaelland/2013/04/09/051136_1.htm  

TI bakker fuldt ud op om regeringens visioner om at sikre bredbånd til alle i Danmark. 
Der er ingen tvivl om, at adgangen til internettet via bredbånd har afgørende 
betydning for bosætning og erhvervsudvikling i alle dele af landet. Og vi er med den 
markedsbaserede tilgang nået rigtig langt i at sikre adgang til internettet med højere 
hastigheder. Med konstruktivt samarbejde kan vi nå endnu længere. 

Læs mere på TI's hjemmeside: http://www.teleindu.dk/bredband-i-region-sjaelland/ 

77 pct. er tilfredse med deres teleselskab 
Ekstrabladet sætter med jævne mellemrum fokus på telebranchen. En ny 
undersøgelse blandt læserne fra eb.dk viser, at 77 pct. af telekunderne er tilfredse 
med deres teleselskab. Ca. 12 pct. udtrykker utilfredshed med deres teleselskab. 

Om end der er tale om en meget begrænset undersøgelse, så indikerer resultatet 
meget klart, at der generelt ikke er så stor utilfredshed med teleselskaberne, som 
man nogle gange kan få indtryk af i pressen. Og i et marked, hvor konkurrencen er 
stor, priserne er lave og mulighederne for at skifte teleselskab er rigtig gode, så er 
der måske heller ikke så meget at være rigtig utilfreds med, udtaler Jakob Willer, 
direktør i Teleindustrien. Se http://www.teleindu.dk/77-pct-er-tilfredse-med-deres-
teleselskab/  

Vi deler vores erfaringer 
Den 17. april 2013 var TI vært for en serbisk delegation, som i forbindelse med en 
studietur ønskede information om udviklingen af bredbånd i Danmark, om den danske 
politik på området, om udbygning af mobilt bredbånd i 800 Mhz frekvensbåndet og 
om hvordan vi i branchen samarbejder om bl.a. samgravning og mastedeling. Telenor 
og GlobalConnect bidrog med oplæg.  

Den 17. juni 2013 tager vi i TI imod en større kinesisk delegation med deltagere fra 
både det kinesiske kommunikationsministerium og China Telecom. Også på dette 
møde skal vi drøfte erfaringerne med den danske bredbåndsudbygning, telepolitikken 
og vores branchesamarbejde. Hvis du har lyst til at deltage, give et oplæg og etablere 
nogle kinesiske kontakter – så lad os vide det i TI.  

TI holder flyttedag 
Sidste dag på Nørre Voldgade 48 er fredag den 3. maj – og fra mandag den 6. maj 
finder I TI på Axeltorv 6, 3. sal, 1609 København V.  

  



Generalforsamling og Årsmøde – torsdag den 6. juni 2013 
TI’s årsdag finder igen i år sted på Post og Telemuseet i Købmagergade, København 
K. Generalforsamlingen starter kl. 15.00 og derefter kl. 16.30 følger et åbent 
arrangement med fokus på forbrugerforhold og telebranchens omdømme. Kom og hør 
Forbrugerrådets formand Anja Philip, lær mere om adfærdsdesign og bliv opdateret på 
synspunkter fra Christiansborg.  

Efterfølgende byder TI på en let buffet i cafeen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
 

TI høringssvar 
TI har afgivet høringssvar over høring i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, 
vækst og forbrugerspørgsmål vedr. Kommissionens forslag til forordning omhandlende 
reduktion af omkostningerne ved udrulning af bredbånd – læs høringsvaret her: 
http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  
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