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I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 Høring i Retsudvalget 

 Problemer i Aarhus 

 Staten spænder ben for bedre mobildækning 

 Uforudsigelig regulering af sikkerhed 

 

Høring i Retsudvalget 

 

TI har deltaget i en høring i Folketingets Retsudvalg om overvågning på internettet den 1. 

september 2016. Se hele høringen her   

Problemer i Aarhus 

Århus Kommune risikerer at halte bagefter i den digitale udvikling. Kommunens politik 

understøtter ikke udbygningen af den digitale infrastruktur i byen. På mobilområdet møder 

teleselskaberne vilkår og priser på leje af arealer til bl.a. mobilmaster, som er en reel barriere 

for udbygningen. Konkret har Teleindustrien kendskab til seks planlagte mobilmaster, som 

risikerer at blive droppet på grund af kommunens politik. Det er bl.a. planlagte master i 

Lystrup, Hasle N., Risskov, Viby og Beder. 

I forhold til udbygning af bredbåndsnet har Århus Kommune nogle krav og vilkår for 

anlæggelse af fiberkabler og net i jorden, som reelt hindrer en effektiv digital infrastruktur. Det 

gælder eksempelvis i de nye bynære havnearealer (Bernhardt Jensens Boulevard), hvor 

teleselskaber gerne vil anlægge en effektiv digital infrastruktur, men hvor kommunen ikke vil 

tillade teknikskabe og kabelbrønde i vejen. Det er en reel hindring for udbygningen. 

Teleindustrien har tidligere været i dialog med kommunen om mulighederne for at skabe bedre 

rammer for udbygningen af den digitale infrastruktur. Dette har ikke resulteret i væsentlige 

ændringer. Teleindustrien har derfor igen rettet henvendelse til kommunen for at få adresseret 

problemerne. Vi vil opfordre kommunen til at se på, hvordan man kan bidrage til at skabe 

http://www.ft.dk/webtv/video/20151/reu/tv.3335.aspx?as=1


bedre rammer for den digitale infrastruktur og i samarbejde med branchen bidrage til at sikre 

en god digital infrastruktur i byen. 

Som inspiration kan man skele til København, hvor der er indgået en fælles hensigtserklæring 

mellem kommunen og Teleindustrien om at skabe de bedste og billigst mulige rammer for 

udbygning af bredbånd og mobilnet til gavn for borgerne og erhvervslivet. Vi kunne tænke os 

at gøre det samme i Århus. 

 

Staten spænder ben for bedre mobildækning 

Danske mobilselskaber har udstyr i master og på hustage 12.000 – 14.000 steder i hele 

landet. 

Mange master og mobilantenner er placeret på offentlige arealer, hvor teleselskaber lejer jord 

eller adgang til et hustag hos en kommune, hos en region eller hos staten. 

I en del år har telebranchen haft drøftelser med især kommunerne om at sikre lavere priser og 

bedre vilkår for leje af offentlige arealer. I mange kommuner har man taget godt imod 

branchens opfordring til at samarbejde konstruktivt og sikre bedre vilkår og priser. Der er dog 

endnu mange kommuner, hvor det ikke er lykkedes. Det er ærgerligt, da det er i alles 

interesse at skabe gode rammer for udrulning af en effektiv digital infrastruktur. 

Men også statens udlejning har vist sig som en barriere. Op mod 500 mobilmaster og 

mobilantenner er placeret på statens arealer og bygninger. 

Udfordringen er her, at der er rigtig mange forskellige statslige udlejere, der administrerer 

området vidt forskelligt, og i de forskellige ministerier, styrelser og institutioner har man sine 

egne særlige vilkår. Det kræver mange ressourcer for teleselskaberne at håndtere. 

Endvidere er priserne mange steder meget høje. De statslige lejepriser ligger væsentligt over, 

hvad der også efter statens egen vejledning kan betragtes som rimelige markedspriser. Og 

flere steder er de statslige udlejere slet ikke er villige til at forhandle mere rimelige vilkår og 

priser. 

Nogle af de større statslige udlejere, som har nogle meget høje priser, og som derved er en 

barriere for den digitale udvikling er bl.a. Vejdirektoratet, Naturstyrelsen og Bygningsstyrelsen. 

Også det statsligt ejede Energinet.dk og forskellige uddannelsesinstitutioner er blandt de 

udlejere, som tager meget høje priser. 



Vi har fra Teleindustriens side rettet henvendelse til energi-, forsynings- og klimaminister Lars 

Chr. Lilleholt for at få hjælp til at sikre mere rimelige priser og vilkår for leje af arealer – også 

hos de statslige udlejere. Der er indledt drøftelser med Energistyrelsen om udfordringerne. 

 

Uforudsigelig regulering af sikkerhed 

TI har sammen med DI Digital og IT-Branchen rettet en henvendelse til Forsvarsudvalget med 

en opfordring til at revidere reglerne om net- og informationssikkerhed. De nye regler skaber 

stor uklarhed og uforudsigelighed for teleselskaberne. 

Som branche ønsker vi selvfølgelig et højt sikkerhedsniveau med effektiv beskyttelse mod it-

relaterede trusler. Vi vurderer imidlertid ikke, at de forbedringer i informationssikkerheden, der 

opnås med de nye bekendtgørelser, står mål med de byrder, der pålægges erhvervslivet. 

Vi opfordrer derfor til, at reglerne på området relativt hurtigt underlægges en revision, og at 

CFCS anlægger en praksis på området baseret på dialog og samarbejde med telebranchens 

aktører om at styrke sikkerheden.  

Se henvendelsen af 6. juli 2016 her:  

http://www.teleindu.dk/uforudsigelig-regulering-af-sikkerhed-2/

