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Nu er det tid til business! 
Regeringen har netop fremlagt sin redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013. 
Redegørelsen viser meget klart, hvordan IKT fremmer produktivitet, vækst og 
jobskabelse i dansk erhvervsliv. Med redegørelsen sætter regeringen den helt rette 
dagsorden. Vi har i dag et stort uudnyttet potentiale for digital udvikling i dansk 
erhvervsliv. Og brug af IKT i den offentlige sektor til kommunikation, selvbetjening, 
telemedicin og digitale velfærdsydelser kan være med til at skabe bedre service for 
borgere, højere effektivitet i den offentlige sektor og nye forretningsområder for 
erhvervslivet. 

Med redegørelsen gøres det klinkende klart, at vi nu skal have fokus på at realisere 
det store potentiale ved brug af IKT. Vi skal ikke bare have en infrastruktur i 
verdensklasse. Vi skal også være de bedste til at bruge den. Nu er det tid til business! 

Se redegørelsen her: http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/29-05-13-
den-digitale-vaekst-skal-styrkes  
 
Gang i mobiludbygningen  
Der er i dag 25.458 antennepositioner for mobiltelefoni i Danmark. I 2003 var antallet 
12.266. Det er en fordobling på 10 år. 

For at illustrere udbygningen har Teleindustrien fået samlet tallene fra 
mastedatabasen og fremstillet udviklingen i udbygningen af mobilnettene i to 
interaktive kort. 

Det ene kort viser udviklingen i antallet af mobilantenner i hver kommune i Danmark 
over tid. Kortet kan ses her: http://www.mapicture.dk/TI/Antenner.html  

Det andet kort viser udviklingen i antallet af mobilantenner pr. 1000 indbyggere i hver 
kommune i Danmark over tid. kortet kan ses her: 
http://www.mapicture.dk/TI/Antenner_pr_1000_indb.html  
 
Mobildækningen bedre end sit rygte 
Erhvervsstyrelsen har den 8. maj 2013 offentliggjort en rapport, der viser resultatet af 
en undersøgelse af 417 mobilhuller. Se undersøgelsen her 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/549999/5 



Undersøgelsen viser, at der i 409 af tilfældene faktisk var mobildækning i alle fire 
mobilnet (Telia, Telenor, TDC og 3). 

Undersøgelsen dokumenterer ganske klart, at mobildækningen i Danmark er bedre 
end sit rygte. Den oplevede dækning afhænger i høj grad af, hvilken telefon du 
bruger. Og hvis du bruger en god telefon er der jo reelt ikke tale om mobilhuller på de 
udvalgte positioner. Det er derfor meget vigtigt, at der bliver taget initiativ til at sikre 
forbrugerne større indblik i kvaliteten af telefonernes antenner, og hvor gode de er til 
at fange signalet. 

Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/mobildaekningen-bedre-end-
sit-rygte/  

EU mærkning af mobiltelefoner 
Erhvervsstyrelsen har sammen med telemyndighederne i Estland, Finland, Island, 
Letland, Litauen, Norge og Sverige rettet en meget klar henvendelse til EU-
Kommissionen med en opfordring til at indføre en mærkningsordning for 
mobiltelefoners modtageegenskaber. Læs om henvendelsen her 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/559241/5  
 
Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/eu-maerkning-af-
mobiltelefoner/  
 
Masteområdet 
Med regeringens bredbåndsudspil er der sat en række initiativer i gang – bl.a. om 
prissætning af arealer i kommuner og der skal udarbejdes en vejledning fra 
Erhvervsministeriet om masteområdet. Regeringens initiativer på masteområdet er i 
høj grad med til at bane vejen for endnu bedre udbygning af mobilnettene – særligt i 
udkantsområder, og regeringen skal have stor anerkendelse for at have lyttet til 
branchen og taget initiativer til at fremme udviklingen.   

TI har opfordret Erhvervsstyrelsen til i efteråret 2013 sammen med Teleindustrien, 
Danske Regioner og KL at tage initiativ til at arrangere yderligere dialogmøder med 
kommuner/regioner om etablering af mobildækning og opsætning af master. 

Vi deler vores erfaringer 
Den 17. juni 2013 kl. 15.30-17.30 tager vi i TI imod en større kinesisk delegation med 
deltagere fra både det kinesiske kommunikationsministerium og China Telecom. På 
mødet 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.  

Teleindustrien på plads i nye lokaler 
Så er vi på plads på Axeltorv 6, 3. sal i København V. Vi glæder os til at se vores 
medlemmer og samarbejdspartnere i vores flotte nye lokaler centralt i København. Kig 
ind hos os - http://www.teleindu.dk/pa-plads-i-nye-lokaler/  
 
Husk - 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.  

Høringssvar 
TI har sammen med ITEK og IT-Branchen afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen 
vedr. høring over ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og – tjenester 
(etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af 
bredbånd m.v.). Se høringssvaret her 
http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/ 

Teleankenævnets årsberetning 
Teleankenævnet har udsendt årsberetning for 2012 hvor du kan læse om tendenser 
og særlige problemstillinger – læs den her: http://www.teleanke.dk .  
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