
 
 

 

 

 

TI NYHEDSBREV – oktober 2016          
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 ØKONOMISKE NØGLETAL 

 KONFERENCE OM FREMTIDENS TELEPOLITIK 

 BLOKERING AF PROPAGANDA FOR TERROR 

 BRANCHESAMARBEJDE OM BEDRE DÆKNING 

 JULEARRANGEMENT 8. DECEMBER 

 HØRINGSSVAR 

 

ØKONOMISKE NØGLETAL 

Energistyrelsen har offentliggjort de økonomiske nøgletal for telebranchen 2015. Se 

nøgletallene her 

Det kan konstateres, at faldet i investeringerne er stoppet. Det kan man isoleret set være glad 

for. Der er dog ikke grund til stor jubel, da investeringsniveauet fortsat ligger markant lavere 

end for nogle år siden. 

Investeringsniveauet er meget vigtigt, da det er teleselskabernes investeringer i den digitale 

infrastruktur, der skaber grundlaget for den digitale vækst i Danmark og for at alle borgere og 

virksomheder får adgang til bredbånd og mobildækning. 

Samtidig viser nøgletallene, at den samlede omsætning i branchen er faldende, og fra 2014 til 

2015 er overskudsgraden i branchen halveret. 

Det er stærkt bekymrende signaler, og det kalder på politisk opmærksomhed. For faldende 

omsætning og indtjening er bestemt ikke med til at tiltrække yderligere investeringer til 

området. 

Der er behov for et nyt stærkt erhvervspolitisk fokus i telepolitikken – for at stimulere 

investeringerne i den digitale infrastruktur. Der er behov for koordination og retning i 

politikken på tværs af ministerområder. I dag er telepolitikken blevet splittet op mellem mange 

ministerier, og den overordnede koordination og styring mangler. Der er behov for 

forudsigelighed og stabilitet i de politiske og regulatoriske rammer for at skabe et godt 

investeringsmiljø. 

KONFERENCE OM FREMTIDENS TELEPOLITIK 

https://ens.dk/presse#/news/faldende-omsaetning-og-hoejere-investeringer-i-telebranchen-i-2015-190521


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer til konference den 21. november 2016, hvor 

centrale aktører inden for teleområdet vil blive samlet for at drøfte Danmarks fremtidige 

telepolitik. 

Teleindustrien deltager i konferencen, hvor det bl.a. vil blive drøftet hvordan et moderniseret 

teleforlig kan se ud, hvordan vi sikrer dækning i hele landet og hvordan vi sikrer øgede 

investeringer i den digitale infrastruktur. 

Læs mere om konferencen her: http://www.efkm.dk/nyheder/konference-fremtidens-

telepolitik  

BLOKERING AF PROPAGANDA FOR TERROR 

Regeringens udspil om anti-radikalisering lægger op til, at der skal etableres en hjemmel til, at 

internetudbydere ved en dommerkendelse kan pålægges at blokere adgangen til bestemte 

udenlandske internetdomæner med terrorrelateret propaganda. 

I Teleindustrien hæfter vi os ved denne udmelding, da det er vigtigt for internetudbyderne, at 

blokeringer sker på et klart juridisk grundlag. Det er ikke internetudbyderne, der hverken kan 

eller skal vurdere, om ytringer eller propaganda er lovlig eller ulovlig. Det er op til domstolene 

at vurdere. 

Vi har i branchen forståelse for regeringens ønske om at bekæmpe radikalisering. Derfor er vi i 

branchen også villige til at drøfte med Justitsministeriet, hvordan vi som branche kan bidrage 

til at sikre en hurtig blokering af adgangen til ulovlige hjemmesider på tværs af hele branchen, 

såfremt der er afsagt en kendelse over for et enkelt selskab. 

BRANCHESAMARBEJDE OM BEDRE DÆKNING 

Der er i telebranchen tradition for et godt samarbejde mellem selskaberne om fællesudnyttelse 

af mastepositioner og lokaliteter, hvor der kan opsættes mobilantenner. Det gælder 

eksempelvis, at alle nye master etableres, så der er plads til alle selskaber, der ønsker at være 

med. Vi har nu udvidet samarbejdet til også at omfatte overdragelse af myndighedstilladelser. 

Det er sket ved en revision af reglerne om god forretningsskik for medlemmer af TI om 

fællesudnyttelse af antennepositioner. Revisionen betyder, at et medlem, der har opnået en 

myndighedstilladelse til at rejse en mast, men som træffer beslutning om ikke at udnytte 

tilladelsen inden for dens gyldighedsperiode, er forpligtet til at tilbyde de øvrige medlemmer at 

overtage tilladelsen og eventuelt underliggende overdragelige aftaler, på rimelige vilkår. 

Se reglerne om god forretningsskik her: http://www.teleindu.dk/wp-

content/uploads/2012/03/God-forretningsskik-fællesudnyttelse-af-antennepositioner-2016.pdf 

JULEARRANGEMENT 

Vi holder julehygge i Teleindustrien den 8. december 2016 kl. 14.30 for foreningens 

medlemmer og deltagere i vores forskellige arbejdsgrupper. Sæt kryds i kalenderen. 

  

HØRINGSSVAR 

Teleindustrien har i oktober afgivet følgende høringssvar: 

http://www.efkm.dk/nyheder/konference-fremtidens-telepolitik
http://www.efkm.dk/nyheder/konference-fremtidens-telepolitik
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/God-forretningsskik-fællesudnyttelse-af-antennepositioner-2016.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/God-forretningsskik-fællesudnyttelse-af-antennepositioner-2016.pdf
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