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Teleforliget 

Minister Lars Christian Lilleholt meddelte på konferencen Gigabit Danmark den 29. 

maj 2017, som TI var med til at arrangere, at et udspil til revideret teleforlig først vil 

blive lagt frem efter sommerferien. 

Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi skal vente så længe, men til gengæld vidnede 

ministerens udmeldinger om, at der var forståelse for de synspunkter, som vi fra 

branchens side har lagt stor vægt på gennem processen.  

Ministeren sagde bl.a. meget klart, at det grundlæggende var industriens 

investeringer, som skulle sikre en god digital infrastruktur i Danmark, og at det kunne 

en bredbåndsfond hverken gøre til eller fra på. Der er derfor god grund til at have 

fokus på, hvordan det gøres attraktivt at investere og udbygge bredbånd og mobilnet i 

Danmark. Det bør efter Teleindustriens opfattelse være den røde tråd i et nyt 

teleforlig. 

Ministeren pointerede i den forbindelse meget klart, at man skulle være meget 

påpasselig med at pålægge branchen nye byrder, hvilket også flugter godt med 

regeringens udmeldte byrdestop. Det vil være et særdeles positivt element at have 

med i et teleforlig på området på linje med principperne om markedsbaseret udvikling 

og teknologineutralitet. 

Endelig pointerede ministeren meget klart, at der var fokus på at sikre klare rammer 

for kommunernes aktiviteter på området. Det er også et punkt, hvor vi fra industriens 

side har efterlyst klare rammer, så det kan sikres, at kommunale aktiviteter er med til 

at bringe barrierer og omkostninger ned og ikke skævvrider konkurrencen, favoricerer 

enkelte teknologier eller fortrænger private investeringer. 

Vi ser frem til ministerens udspil. 

 



EU-Kommissionen trækker kritik og beklager 

I lyset af den debat der har været i medierne om konsekvenserne af 

roamingreguleringen inviterede Teleindustrien den 15. maj 2017 Jens Rohde, EU-

Kommissionens repræsentation i København og pressen til en snak og briefing om 

roaming. Jens Rohde havde ikke mulighed for at deltage i mødet.  

På mødet gennemgik teleindustrien historikken for regulering af roamingpriserne i EU, 

hvor priserne allerede inden den nye regulering er trådt i kraft er reduceret med 92 - 

96 procent. Den nye regulering har en række negative konsekvenser på markedet, 

hvilket en lang række organisationer og aktører gennem processen har advaret om. 

Advarsler om negative konsekvenser af reguleringen er bl.a. blevet fremført af 

industrien, eksperter, embedsmænd, Forbrugerrådet TÆNK, Europaparlamentets 

analyseenhed, Kommissær Andrus Ansip, Minister Lars Christian Lilleholt og 

regeringen i en orientering af Folketinget i oktober 2016. 

Så det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at reguleringen har en række 

negative konsekvenser. 

På mødet trak EU-Kommissionen den kritik af teleselskaber, som havde fundet sted på 

reddit tilbage og beklagede de formuleringer, som var blevet anvendt.  Det er bl.a. 

beskrevet nærmere her http://www.business.dk/digital/mobilregningen-fra-ferien-vil-

koste-trecifret-millionbeloeb 

Den melding fra EU-Kommissionen glædede Lasse Andersen, formand for 

Teleindustrien og juridisk direktør i Telia. 

»Vi er rigtigt glade for og vil gerne kvittere for, at Kommissionen trækker de angreb 

og den mistænkeliggørelse tilbage, som opstod i sidste uge. Alle teleselskaber 

arbejder faktisk intenst og meget seriøst på at komme på plads til den 15. juni. Det er 

et stort maskineri, som vi kun har haft kort tid til at forberede. Derfor vil vi også være 

kede af eventuelle skinangreb. Vi skal have tingene til at lykkes over for vores 

kunder,« fastslår han. [citat fra business.dk] 

Det digitale vækstpanel 

Det digitale vækstpanel har fremlagt sine anbefalinger 

http://em.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne/digital-vaekst/digitalt-

vaekstpanel 

Der er tale om en række meget spændende anbefalinger med fokus på at styrke den 

værdiskabelse, der sker med digitaliseringen, styrke de digitale kompetencer, 

innovationen og anvendelsen af ny teknologi i erhvervslivet - særligt i små- og 

mellemstore virksomheder. 

Det er det helt rette fokus på at styrke mulighederne for at bringe Danmark i front 

med at udnytte de digitale muligheder. 

På teleområdet anbefaler vækstteamet at fastholde den politiske og 

reguleringsmæssige tilgang til en markedsbaseret og teknologineutral udvikling af den 

digitale infrastruktur, der sikrer gode og stabile rammer for løbende udbygning og 
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opgradering af infrastrukturen. 

Vækstpanelet anbefaler, at der fastsættes ambitiøse mål for den digitale infrastruktur 

for 2025, at der satses på udrulning af næste generations teknologier, herunder 5G, 

og at der ved de kommende frekvensauktioner stilles ambitiøse dækningskrav, og at 

det sikres, at evt. provenuer øremærkes til at kanaliseres tilbage til branchen til at 

styrke den digitale infrastruktur. 

Fra Teleindustriens side ser vi meget positivt på anbefalingerne fra vækstteamet, som 

har fokus på at styrke anvendelsen af ny teknologi. Det er ved at styrke anvendelsen 

af ny teknologi, at vi sikrer ny værdiskabelse og øget vækst i erhvervslivet. Og vi 

bakker op om anbefalingerne på teleområdet. Det handler om at styrke erhvervets 

incitamenter til at investere i ny infrastruktur, hvor vi i Danmark skal have ambitioner 

om at være blandt de førende i verden. Og vi kan fuldt ud bakke op om anbefalingen 

om at øremærke provenuet fra kommende auktioner til at kanalisere tilbage i 

branchen. Det kunne være ved at etablere en IoT innovationsfond, der kunne være 

med til at styrke efterspørgslen og anvendelsen af ny teknologi. 

En positiv sommerhistorie - Djurs Sommerland 

Der var for nylig en historie i pressen om Djurs Sommerland, som var meget 

utilfredse med, at de ikke kunne få ordentligt bredbånd og ikke havde fået tildelt 

midler fra bredbåndspuljen. https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/djurs-sommerland-

hungrer-efter-bedre-bredbaand  

Med en beskeden indsats er der på ganske kort tid blandt Teleindustriens medlemmer 

blevet fundet flere mulige løsninger til Djurs Sommerland baseret på fiber, radiolink 

eller trådløs teknologi. Djurs Sommerland kan sagtens få bredbånd – og uanset 

hvilken løsning man vælger, så vil det være en mindre investering sammenholdt med 

den forretningskritiske værdi, bredbånd åbenlyst har for en virksomhed som Djurs 

Sommerland. 

Djurs Sommerland havde åbenbart søgt om midler fra bredbåndsfonden for at få 

tilskud til en bredbåndsløsning. Det er midler, der er målrettet forbrugere og områder i 

landet, hvor der ikke er ordentlige bredbåndsløsninger tilgængelige på markedet.  

Men det er der heldigvis for Djurs Sommerland, og det er derfor også positivt, at 

myndighederne ikke har givet offentlig støtte til en bredbåndsløsning til Djurs 

Sommerland – en millionforretning med mere end 700.000 årlige gæster, som har 

investeret 400 mio. kr. i nye forlystelser og anlæg siden 2008, og som bare sidste år 

havde et overskud på 52 mio. kr.  

Der burde være råd til selv at foretage investeringen i en bredbåndsforbindelse, og 

betale hvad det koster uden at kræve offentlig støtte og beklage sig over, hvor skidt 

det står til. Vi ved, at Djurs Sommerland nu er i dialog med en af leverandørerne. 

Den nye planlov er vedtaget 

Med bred politisk opbakning vedtog Folketing den 1. juni 2017 den nye Planlov og 

med ikrafttræden 15. juni 2017. 
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Loven ændrer formålet med loven, sådan at der bliver bedre mulighed for vækst og 

udvikling samtidig med, at man værner om natur og miljø. For teleinfrastruktur 

forventes der med den nye planlov at blive skabt lettere forhold i forbindelse med fx 

etablering af mobilmaster. Der er bl.a. indført kortere tidsfrister for ændringer af 

lokalplaner, når der skal skabes mulighed for etablering en nye mobilmaster. 

Generalforsamling og årsdag 

Afholdes den 7. juni 2017 med fokus på den danske telepolitik. Vi ser frem til gode 

indlæg og debat. Kom og hør om regeringens digitale ambitioner, hør topledere fra 

branchen give deres input til telepolitikken i Danmark, hør nærmere om 

investeringsklimaet på det europæiske og danske telemarked, og hør teleordførerne 

give deres bud på prioriteterne i dansk telepolitik. 

Sidste øjebliks tilmelding kan ske til post@teleindu.dk  

 

 


