
 
 
 

 
 

 
 
TI NYHEDSBREV – juni 2016          

 
Vi ønsker god sommer til alle vores medlemmer og samarbejdspartnere! 

I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

• NY BESTYRELSE I TI 

• 1880 Mhz FREKVENSAUKTION 

• BEDST OG BILLIGST I KØBENHAVN 

• SMARTE BYER OG TINGENES INTERNET 

• NY PLANLOV GØR MOBILUDBYGNING LETTERE 

• BREDBÅND TIL VIRKSOMHEDER 

 

NY BESTYRELSE I TI 

På generalforsamlingen i TI den 7. juni 2016 blev følgende valgt til TI's bestyrelse:  

- Lasse Andersen, Telia Danmark (K-medlem - formand) 

- Kathrine Stampe Andersen, TDC A/S (K-medlem - næstformand) 

- Jes Brinchmann Christensen, SE (K-medlem) 

- Søren Johansen, Telenor (K-medlem) 

- Brian Zack, OCH (A-medlem) 

- Kent Josephsen, GlobalConnect (B-medlemsrepræsentant) 

- Martin Løbel, Teracom (B-medlemsrepræsentant) 

Vi ser fremt til et godt samarbejde med bestyrelsen! 



 

1800 Mhz FREKVENSAUKTION 

Regeringen og teleforligskredsen er blevet enige om de dækningskrav, der stilles i den 

kommende auktion over 1800 MHz-frekvensbåndet. 

Der er tale om dækningskrav for 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse 

fordelt på 245 mindre områder, som får adgang til en mobil bredbåndsforbindelse 

med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund, en uploadhastighed på mindst 

3 Mbit/sekund samt taledækning. 

Læs mere om frekvensudbuddet her: http://www.ens.dk/auktion-frekvenser-1800-

mhz-baandet 

 

BEDST OG BILLIGST I KØBENHAVN 

Teleindustrien og Københavns Kommune har udarbejdet en hensigtserklæring om at 

samarbejde om at skabe de bedste og billigst mulige rammer for en effektiv digital 

infrastruktur i København til glæde for byens erhvervsliv, borgere, turister og 

offentlige institutioner. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i de muligheder. der er for at anvende byens 

faciliteter til at udbygge den digitale infrastruktur. Det indebærer et pilotforsøg med 

træk af fiber i kloakker og anvendelse af buslæskærme og lysmaster til placering af 

teknisk udstyr. Endvidere omfatter samarbejdet udlejning af antennepladser på 

kommunale bygninger og arealer. Realiseringen af de forskellige dele drøftes nærmere 

i efteråret 2016. 

Det er meget positivt, at Københavns Kommune går ind i dette samarbejde og ser 

nærmere på, hvordan kommunen og telebranchen i fællesskab kan nå længere med 

infrastrukturen. Det handler om at fjerne barrierer og gøre det så attraktivt som 

muligt at få udrullet den digitale infrastruktur. Det kan flere andre byer godt lade sig 

inspirere af. 

Læs mere om samarbejdet her: http://www.teleindu.dk/bedst-og-billigst-i-

kobenhavn/ 

 

SMARTE BYER OG TINGENES INTERNET 

Overalt i verden tales der om smarte byer og IoT. Men hvad handler det egentlig om? 

Hvordan skaber det værdi for mennesker og samfund? Og hvordan håndterer vi 

sikkerhed og privacy, når alt er forbundet og taler sammen? Det var temaet for 

Teleindustriens årsdag den 7. juni 2016, som blev holdt i Københavns Erhvervshus. 
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På årsdagen var der oplæg fra Telenor om Internet of Things og hvilke tendenser, der 

tegner sig i Norden. Der var oplæg fra TDC om pilotprojektet Street Lab i området H. 

C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade. Og der var en præsentation fra Rådet for 

Digital Sikkerhed om sikkerhed og privacy i Smart City løsninger. 

Som afslutning på dagen var der fokus på den politiske vinkel om smart cities og IoT, 

hvor René Gade fra Alternativet bl.a. havde den helt centrale pointe, at digital vækst 

og hensyn til privacy og sikkerhed ikke skal ses, som to modsatrettede dagsordener. 

Et synspunkt, som vi fuldt ud bakker op om fra Teleindustriens side. 

Et udpluk af pointer fra dagen kan ses omtalt her: 

http://www.business.dk/digital/smarte-byer-skal-ogsaa-have-styr-paa-sikkerheden 

 
NY PLANLOV GØR MOBILUDBYGNING LETTERE 

Der er indgået en bred politisk aftale om revision af Planloven. Aftalen indeholder en 

mulighed for at gennemføre hurtigere ændringer af lokalplaner, og mobilmaster er 

direkte nævnt som eksempel. 

Af aftalen fremgår det: 

”Der indføres endvidere et forenklet lokalplaninstrument med begrænsede krav til 

redegørelse og bestemmelser og med en kortere høringsfrist på minimum 2 uger. De 

fleste lokalplanforslag forventes fortsat at vedrøre gennemførelse af nye projekter, 

som vil forudsætte en længere høringsfrist. 

Anvendelsen af det forenklede lokalplaninstrument forudsætter en vurdering af 

ændringen i forhold til omgivelserne mv. Det vil typisk være i tilfælde, hvor der kun er 

brug for at ændre en eller et par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Det kan fx 

være, hvis en bygning alene ændres fra offentlige til private kontor-formål, opstilling 

af mobilmaster o.lign.” 

Lovforslag forventes fremsat til efteråret 2016. 

Læs mere her http://evm.dk/nyheder/2016/16-06-09-aftale-om-planlov 

 

BREDBÅND TIL VIRKSOMHEDER 

Energistyrelsen har sammen med en række erhvervsorganisationer igangsat en 

informationsindsats rettet mod små virksomheder, som har udfordringer med at få en 

tilfredsstillende bredbåndsforbindelse. 

Med indsatsen gives der gode råd, om de mange muligheder der er for at få bredbånd 

i Danmark med flere forskellige teknologiske løsninger. Og der sættes fokus på den 

værdi der skabes for en virksomhed ved at få bredbånd. 
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Læs mere her: http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/virksomhed-

udfordringer-faa-bedre-bredbaand 

Energistyrelsen har lavet en god guide til bredbånd og samlet en række gode råd om, 

hvordan man skal gå frem. 

Essensen er, at der er mange muligheder og tekniske løsninger på markedet. 
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