
 

 

TI NYHEDSBREV – AUGUST 2014 

 
Kære TI medlemmer m.fl. 
 
TI ønsker alle velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommer, - og ser frem til et 
spændende 2. halvår 2014. 
 

Filmbranchen skal satse digitalt 
Det er igen fra filmbranchens side blevet foreslået, at teleselskaber skal pålægges en 
filmafgift, som skal bruges til at støtte dansk film. Teleindustrien har på baggrund af 
den rejste debat rettet henvendelse til kulturordførere og teleordførere i Folketinget. 
Forslaget er baseret på en forkert forestilling om, at teleselskaberne tjener penge på 
dansk film. Teleindustrien har deltaget i drøftelser i Filmpolitisk Forum, hvor formålet 
var at se på nye forretningsmuligheder for filmbranchen i en digital verden. 
Teleindustrien har her opfordret til i højere grad at lade filmindhold komme ud til 
forbrugerne på de digitale platforme og har foreslået en mere fleksibel 
vinduesstruktur, hvor nyere film kan komme ud til forbrugerne på et tidligere 
tidspunkt.  

Læs mere om forslaget fra filmbranchen her: http://www.ekkofilm.dk/blogs/med-
udkig-over-filmbranchen/de-maegtige-teleselskaber-jorder-dansk-film/ 

Læs Teleindustriens svar her: http://www.ekkofilm.dk/artikler/teleindustriens-svar/  

Se henvendelsen til kulturordførere og teleordførere her: 
http://www.teleindu.dk/hallo-filmbranche/  
 
 
Vejloven kan blive en barriere for bredbånd 
Teleindustrien har afgivet høringssvar til udkast til lov om offentlige veje. Lovforslaget 
indebærer nogle ændringer af reglerne på området, som er klart negative i forhold til 
ledningsejernes økonomiske og juridiske forhold, og som kan være en markant 
barriere i forhold til udbygningen af den digitale infrastruktur og mulighederne for at 
opfylde de politiske målsætninger om omfattende udrulning af infrastruktur til alle 
dele af landet. Læs mere her: http://www.teleindu.dk/vejloven-kan-blive-en-barriere-
for-bredbandsudbygningen/  



Læs høringssvaret her: http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  
 

Gratis wifi i kommunerne 
En del kommuner har igangsat projekter med det formål at etablere gratis wifi til 
borgerne. I Teleindustrien ser vi med bekymring på, at kommuner skal til at etablere 
gratis tjenester, idet det kan medføre en markant skævvridning af konkurrencen i 
markedet og fortrænge private selskabers investeringer i den digitale infrastruktur. 
Teleindustrien finder yderligere, at sådanne initiativer om et bredt gratis udbud af 
komunalt betalte tjenester vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne og regler 
om offentlig støtte, herunder EU-reglerne. 

I regeringens og Folketingets vækstplan for dansk turisme er der lagt op til at give 
kommuner muligheder for at etablere wifi til turister. Der er politisk enighed om at 
ændre teleloven, så der skabes hjemmel til, at kommuner kan udrulle wifi til 
turismeformål, herunder i tilknytning til turistbureauer, seværdigheder og bymidter. 
Formålet er at give turister nemmere adgang til bl.a. at bruge de forskellige digitale 
tjenester ved at stille gratis wifi til rådighed. Der er indkaldt til møde om dette i 
Erhvervsstyrelsen den 11. september 2014, hvor Teleindustrien deltager. 
 
 
Markedsleje for arealer til mobilantenner og master 
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et udkast til vejledning om markedsleje for 
mobilantenner og master” 

TI finder det positivt, at Erhvervsstyrelsen har taget initiativ til denne vejledning, idet 
der i dag er stor usikkerhed om, hvordan kommuner og regioner (og statens 
forskellige styrelser, institutioner mv.) vurderer, de kan prisfastsætte arealer og 
faciliteter, der benyttes til mobiludstyr og master. Der er derfor også stor forskel på 
den faktiske prissætning, hvilket ofte har ført til for høje priser i markedet. 

Teleindustrien har afgivet et høringssvar vedrørende udkastet til vejledning. 
Teleindustrien er af den opfattelse, at der er behov for endnu mere entydigt at 
præcisere retningslinjerne for, hvordan prissætningen skal ske i praksis, for at skabe 
den fornødne forudsigelighed og ensartethed på et område, hvor der ikke er 
velfungerende konkurrence. 

Teleindustriens høringssvar kan ses her 
http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  

 
Implementering af infrastrukturdirektiv 
Erhvervsstyrelsen har igangsat arbejdet med inplementering af direktiv 2014/61/EU 
om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af 
højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (infrastrukturdirektivet). Direktivet 
vedrører bl.a. adgang til eksisterende fysisk infrastruktur, gennemsigtighed angående 
eksisterende fysisk infrastruktur, koordinering af anlægsarbejder, gennemsigtighed 
vedrørende planlagte anlægsarbejder, forenkling af procedurer for udstedelse af 



tilladelser, højhastighedsforberedt bygningsintern fysisk infrastruktur og nationalt 
tvistbilæggelsesorgan. 

Lovforslag forventes fremsat i februar 2015. Høring over lovforslaget forventes at ske 
i november/december 2014. 

Der er mulighed for at aftale bilaterale møder med Erhvervsstyrelsen i perioden 4. – 
19. september 2014. 

 
Telemedicin – hvordan bliver vi verdensmestre  
Sammen med Karin Gaardsted og Medicoindustrien arrangerer Teleindustrien her i 2. 
halvår 2014 en konference om telemedicin og den samfundsværdi, der kan skabes 
ved brug af den digitale infrastruktur. Formålet med konferencen er at få belyst, hvad 
skal der til, for at vi kan tage springet og udnytte det fulde potentiale ved brug af 
teknologien og få drøftet, hvordan sikrer vi, at der er incitamenter til at investere i 
den digitale infrastruktur, så der er god mobil- og bredbåndsdækning til alle. 
Endvidere er fokus på, hvordan forskellige aktører – både i staten, kommuner, 
regioner og i erhvervslivet kan bidrage til at fremme udviklingen og brugen af 
telemedicin, så det skaber samfundsmæssig værdi.  
 
Program og dato for konferencen vil blive udmeldt snarest muligt. 
 
 

Kontakt:  
Teleindustrien  Jakob Willer 
Axeltorv 6, 3.,  Susanne Poulsen 
1609 København V 
Telefon: 33 13 80 20 
post@teleindu.dk 
www.teleindu.dk 

 

 
 


