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Enighed om fælles indsats for bedre mobildækning
Telekommunikationsindustrien, DI/ITEK og IT-Branchen deltog den 10. februar 2012 i et møde med
Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, KL og Regionerne om udfordringen med at skabe bedre
mobildækning i Danmark.
På mødet blev parterne enige om 5 konkrete initiativer:
•
•
•

•
•

Selskaberne vil investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnet de kommende 3 år.
Telebranchen, KL og DR vil tage initiativ til en øget dialog mellem kommuner, regioner og
teleselskaber i forhold til masteplaceringer.
Telebranchen, KL og Erhvervsstyrelsen vil sammen bidrage til, at rammerne for en forbedret
mobildækning er på plads. Det kan bl.a. være i forhold til vejledning og best practice fx vedr.
byggesagsbehandling, krav ved udbud af mobiltelefoni samt bedre oplysninger til forbrugerne om
mobiltelefoners antenneforhold mv.
Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med telebranchen, KL og Danske Regioner iværksætte en
kortlægning over mobildækningen, så udviklingen i dækning og oplevelsen heraf kan følges.
Erhvervsstyrelsen undersøger de tekniske, økonomiske og juridiske barrierer for øget mobildækning,
som skal munde ud i en konkret handlingsplan medio 2012.

Læs nærmere om initiativerne her: http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/10-02-12-enighedom-faelles-indsats-for-bedre-mobildaekning
Arbejdet med udmøntning af de konkrete initiativer er i TI forankret i Mastearbejdsgruppen.
Konferencen Tele2012 – innovation og investeringer
TI, DI ITEK, ITB og Teleteknisk selskab afholder konferencen Tele 2012 den 14. marts kl. 9-17, Børsen,
Slotsholmsgade 1, København.
Temaet for konferencen er innovation og investeringer på teleområdet. På konferencen vil du kunne høre og
deltage i debatten med både politiske beslutningstagere og brancherepræsentanter.
Se programmet her: http://www.teleindustrien.dk.
Teleprisen
Teleteknisk Selskab har indstiftet en årlig telepris, der uddeles i to kategorier:
Virksomheds Prisen – som har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed eller
organisation, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af
telekommunikation i det forløbne år.
Studerende Prisen – som har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk studerende, som i Danmark
har haft særlig betydning for udviklingen, forskningen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det
forløbne år.
Teleprisen uddeles ved en reception den 14. marts 2012 på den årlige telepolitiske konference, der
arrangeres i tæt samarbejde mellem Teleteknisk Selskab, DI/ITEK, ITB og Telekommunikationsindustrien
med deltagelse af danske og internationale topfolk indenfor teleområdet.
Forslag til modtagere af teleprisen kan sendes til TTS næstformand e-mail: thomas@haagendal.eu inden 4.
marts 2012.

Gennemsigtighed på bredbåndsområdet
Der har i pressen været fremsat kritik vedrørende gennemsigtigheden på bredbåndsmarkedet. Bl.a. har der i
debatten været fremsat ønsker om at justere lovgivningen, så der alene kan markedsføres garanterede
minimumhastigheder på bredbåndsprodukter. Det er et område, som vi har stort fokus på i TI, hvor vi p.t. har
vores brancheaftale om markedsføring af bredbåndsprodukter under revision. Det er vores klare mål, at
forbrugerne skal have reel og klar besked om bredbåndshastigheder. Du kan læse mere om
Brancheaftalen her: http://www.teleindu.dk/t2w_356.asp
TI har i processen en dialog med Forbrugerombudsmanden om de eventuelle nye tiltag og aftaler. Det er
TI’s målsætning at skabe gennemsigtighed på området gennem brancheaftaler og så vidt muligt undgå
detaljeret lovgivning og regulering.
Arbejdet med revision af brancheaftalen om markedsføring af bredbånd forventes afsluttet i løbet af de
kommende 1-2 måneder.
Bekæmpelse af piratkopiering – ACTA og brevmodel
Der er som følge af ACTA handelsaftalen skabt grundlag for en omfattende debat i Danmark om
bekæmpelse af piratkopiering og de midler, der her tages i brug. I den forbindelse har Information og DR
P1/Harddisken gennemført en høring om ACTA. TI leverede sammen med Dansk Energi og Forbrugerrådet
et fælles høringssvar til denne høring. Læs ACTA-høringssvaret her.
I høringssvaret efterlyses en mere overordnet politisk debat om den frie adgang til internettet, bl.a. med
henvisning til et brev, som en lang række organisationer i december 2010 i fællesskab sendte til it-, tele- og
retsordførerne i Folketinget, med spørgsmålet om, hvorvidt vi er på vej mod et censureret internet i Danmark
http://www.b.dk/kommentarer/aabent-brev-om-internet-censur
Debatten om ACTA hænger snævert sammen med debatten om en dansk brevmodel. Det er her TI’s klare
opfattelse, at den mest effektive måde at begrænse ulovlig brug af musik, film og andet beskyttet materiale,
det er at skabe grundlaget for, at nye digitale forretningsmodeller kan spire, som det senest er set med
musik-streaming tjenester.
Og her viser udviklingen da også, at det snart er vanskeligt at finde gode argumenter for en brevmodel i
Danmark. Det har bl.a. været argumenteret, at ulovlige tjenester har meget vanskeligt ved at slå igennem på
markedet, når de skal konkurrere med ulovlige tjenester – og at der derfor er behov for en brevmodel.
Imidlertid viser tal fra Spotifys lancering i Danmark, at Spotify allerede nu har 500.000 kunder i Danmark. Det
vidner om, at lovlige streamingtjenester efterspørges og bruges, og at ulovlige tjenester ikke er en reel
hindring.
Som et alternativ til brevmodellen bør der i stedet sættes yderligere fokus på, hvordan udviklingen af lovlige
tjenester – bl.a. på filmområdet – kan stimuleres og fremmes. Det vil reelt bidrage til at reducere
piratkopiering og skabe fornyet indtjening til kunstnerne.
Det digitale spejl
TI lancerede i november 2011 sammen med en række børnefaglige
organisationer initiativet ”Det digitale spejl”. Formålet med ”Det digitale spejl” er at styrke børns digitale
kompetencer. Med projektet tilbydes 100 gratis workshops for lærere på skolerne. Alle workshops er booket og der er flere skoler venteliste. Gennemførelsen af workshops er i gang og vil som planlagt løbe hen over
de næste måneder.
De første erfaringer fra workshops har været meget positive, og der er kommet gode reaktioner på det
digitale undervisningsmateriale. I finder det her: http://www.detdigitalespejl.dk
Læs mere om Telekommunikationsindustrien på http://www.teleindustrien.dk
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