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Tele 2018 - der er noget i luften 

Så er programmet til Tele 2018 på plads. Og der er gode muligheder for at blive 
klogere og tage noget ny viden med hjem. Tele 2018 finder sted den 24. oktober 2018 

hos DI på Rådhuspladsen i København. Se programmet her Tele2018_program 

Vi har en tech formiddag, hvor vi ser nærmere på de forskellige IOT net og bliver 
klogere på, hvordan man vælger den mest optimale IOT-løsning til lige sit behov? Hvad 
kan de forskellige teknologier? Vi ser nærmere på teknologiernes frekvensanvendelse, 

rækkevidde, dækningsgrad, datahastigheder, kapacitet, batterilevetid, sikkerhed, 
opdateringsmuligheder m.v. 

I frokostpausen er der muligheder for at se konkrete IOT løsninger i forhallen i DI. 

Om eftermiddagen ser vi nærmere på anvendelsesmulighederne og de politiske 

indsatsområder og visioner på området. 

Og så uddeler vi også årets telepris til en virksomhed, person eller organisation, som 
har gjort en særlig indsats på området. 

 

Blokeringer og retssikkerhed 

Teleindustriens direktør Jakob Willer deltog den 1. oktober 2018 i et panel på 

internetdagen.dk , hvor det blev drøftet, om der er nogle retssikkerhedsmæssige 
udfordringer forbundet med blokeringer af hjemmesider. 

Teleindustrien fremhævede, at det helt grundlæggende er en udfordring, at det er 

rettighedshaverne (sagsøger) og teleselskaberne (sagsøgte), der er parter i 

http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2018/09/Tele2018_program.pdf
http://internetdagen.dk/


blokeringssagerne, og at ejerne af hjemmesiderne - som er direkte berørt af en 
blokering - ikke som udgangspunkt er inddraget i sagen. 

Det er derfor en del af teleselskabernes tilgang på området at sikre, at de berørte 

hjemmesideejere orienteres om sagen, og at de har mulighed for at bi-intervenere i 
sagerne, såfremt de ønsker det. Det er en fremgangsmåde, som også 

Rettighedsalliancen understøtter og følger i praksis. 

Der er i dag 315 hjemmesider, der er blokerede på baggrund af domstols-kendelser. 
For 7 hjemmesider er blokeringerne afviklet igen 

TI Blokeringer antal 

Når der er truffet en afgørelse overfor et teleselskab, så følger teleselskaberne en Code 

of Conduct, som indebærer, at alle selskaber på tværs af branchen implementerer 
blokeringerne. 

 

Vi skal være blandt de bedste til 5G 

Teleindustrien har som opfølgning på det første møde i det nyetablerede 

Telebrancheforum leveret sit input til, hvilke temaer, der bør med og behandles i en 
dansk 5G handlingsplan. Se branchens input her Telebrancheforum - 

brev og Brancheinput til 5G handlingsplan 

Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, udtaler: 

- Hvis vi skal finde en plads blandt de førende i 5G kapløbet, så skal vi til at kridte 
skoene 

- Det er rigtig positivt, at vi nu har fået nedsat et brancheforum, hvor vi skal lægge en 

plan sammen, og hvis vi får det rigtige indhold i 5G handlingsplanen, så har vi også en 
mulighed for at få stor værdi ud af 5G i Danmark. Vi bliver ikke blandt de første, der 
får 5G, men vi kan have en ambition om at blive blandt de bedste - både til at skabe 

gode rammer for udrulning og til at anvende teknologien i fx landbruget, 
transportsektoren, sundhedssektoren, industrien m.v. 

- Det handler om at skabe gode rammer for investeringer, og det handler om at 

stimulere anvendelsen og efterspørgslen på ny teknolog 

 

 

 

http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2018/10/TI-Blokeringer-antal.pptx
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Telebrancheforum-brev.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Telebrancheforum-brev.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Brancheinput-til-5G-handlingsplan.pdf

