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1. Emner til drøftelse fra IT- og Telestyrelsen
Mette Stürup, souschef i Telebrugerpolitisk kontor IT- og Telestyrelsen, bød velkommen til
branchemødet.
Samarbejdet mellem ITST og branchen
ITST indledte med at takke branchen for et fint samarbejde omkring telestatistikken, men oplyste at
der stadig er for mange selskaber, der indberetter for sent, og for mange indberetninger, der er
fejlbehæftede og skal korrigeres.
Forsinkelsen af telestatistikken for andet halvår 2010
ITST oplyste at telestatistikken for andet halvår 2010 blev offentliggjort senere end planlagt på
grund af sidste øjebliks korrektioner. Udsendelsen af en klausuleret udgave af statistikken 24 timer
før offentliggørelsen betød, at disse korrektioner blev opdaget før telestatistikkens offentliggørelse.
ITST takkede branchen for ikke at offentliggøre de tal, der stod i den klausulerede udgave af
telestatistikken.
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På baggrund af denne sag overvejer styrelsen at fremsende en klausuleret udgave til branchen
tidligere end 24 timer før, så der er bedre muligheder for at indarbejde korrektioner inden
offentliggørelsesfristen. Branchen havde ingen bemærkninger hertil.
Offentliggørelse af et samlet dataark
ITST informerede om den nye offentliggørelsesform for baggrundsdata til telestatistikken. ITST har
som en ny servicefunktion valgt at samle baggrundsdata til telestatistikken, så man altid kan finde
de senest opdaterede tal et sted. Tal fra kommende telestatistikker tilføjes, så baggrundsdataarkene
indeholder en lang tidsserie af data. Hermed bliver det nemmere at følge udviklingen.
Tal for to seneste halvår medsendes i indberetningsskemaet
Branchen efterspurgte på forrige branchemøde, at indberetningsskemaet til telestatistikken
indeholder selskabernes tal for de to seneste halvår – mod tidligere et halvår - for at lette
indberetningsbyrden og sikre korrekte indberetninger. ITST har implementeret denne løsning, så
næste indberetningsskema indeholder de to seneste halvår.
Branchen bifaldt ændringerne.

2. Emner til drøftelse fra branchen
Forslag fra Dansk Energi (DE) om at supplere telestatistikkens baggrundstabeller med
figurer, der viser markedsandele, inklusive figurer, hvor koncernforbundne udbydere samles
DE roste indledningsvist statistikken og sagde, at de foretagne ændringer havde gjort det nemmere
at anvende tallene. DE savnede en visualisering af markedssituationen. DE oplever publikationen
som en temperaturmåling af konkurrencesituationen på telemarkedet, og savnede de
lagkagediagrammer, der fandtes i tidligere publikationer. DE mente derfor, at det var
formålstjenesteligt at offentliggøre figurer med koncernforbunde selskabers markedsandele.
TDC mente derimod, at journalisterne er i stand til at løfte denne opgave. Endelig gjorde TDC
opmærksom på, at tilføjelsen af nye figurer vil medføre, at det tager længere tid at lave statistikken.
ITST oplyste, at baggrunden for ændringen var en forenkling i fremstillingen af statistikken og et
ønske om alene at beskrive hovedtallene.
ITST forklarede, at reguleringen på det danske telemarked foretages på baggrund af styrelsens
markedskontors analyser og ikke på baggrund af telestatistikken. ITST konkluderede, at man gerne
vil levere data til branchen, som herefter selv kan lave figurer.
Forslag fra DE om en mere interaktiv bredbåndskortlægning med inddragelse af forbrugerne
DE foreslog, inspireret af det amerikanske bredbåndskort, broadbandmap.gov, at styrelsen
udviklede bredbåndskortlægningen og gjorde den mere forbrugerorienteret. DE spurgte, om man
kunne samle forbrugerhenvendelser vedrørende manglende udbud af bestemte teknologier og
medtage disse i bredbåndskortlægningen.
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ITST svarede, at styrelsen allerede var i gang med at undersøge mulighederne for at lave interaktive
kort til bredbåndskortlægningen. ITST forklarede videre, at inddragelsen af forbrugerhenvendelser
havde været drøftet i styrelsen, men der var udfordringer i forhold til validering af data. Styrelsen
vil derfor hellere have branchens oplysninger om, hvor de udbreder bredbånd.
TDC fortalte, at henvendelser fra potentielle kunder var grundstenen i den markedsbaserede
udvikling. Kunderne skal selv kunne vælge mellem de forskellige udbydere, dette er ikke en
opgave, myndighederne skal involveres i.
SimService nævnte, at man på mobilområdet har mastedatabasen, hvor man kan se
mobildækningen. ITST sagde hertil, at udbydere er forpligtiget til at indberette til mastedatabasen,
og at der kan være forskellige forhold, der påvirker dækningen. Mastedatabasen viser således ikke
mobildækningen, kun hvor der sidder mobilantenner. Desuden omfatter indberetningen til
bredbåndskortlægningen også mobilt bredbånd.
TDC fortalte, at da mobilt bredbånd er en delt kapacitet, kan oplevelsen variere afhængig af,
hvornår man anvender forbindelsen, og hvor mange andre der er på. Der er også forskel på
kundernes behov, nogle ønsker en meget hurtig forbindelse, mens andre er tilfredse med at kunne
komme på internettet.
SimService nævnte, at politikere kunne bruge en interaktiv bredbåndsguide til at få mere viden om
efterspørgslen på bredbånd. I nogle tilfælde var det de samme personer eller institutioner, der
modsatte sig opførelsen af nedgravning af kabler eller opsætning af master, der klagede over
manglende bredbåndsadgang.
Formidling
Fiberby mente, at der kunne være behov for at se på formidlingsmæssige aspekter ved
telestatistikken. Herunder muligheden for at styrelsen lavede analyser på baggrund af statistikken.
TDC mente, at det er journalisters opgave at skrive artikler på baggrund af publikationerne, ikke
styrelsens.
Fiberby mente, at Bredbåndskortlægningen ikke bliver brugt i politiske diskussioner eller
formidlingsmæssigt. Fiberby mente, at formidlingen af bredbåndskortlægningen skulle skabe
indsigt og debat.
ITST forklarede, at telestatistikken indeholder en opgørelse over markedets udvikling. Formålet
med bredbåndskortlægningen er at give det politiske system en årlig status for bredbåndsudviklingen i Danmark i forhold til politiske målsætninger. Styrelsen holder bevidst publikationerne
i en neutral beskrivelse af markedsudviklingen. ITST forklarede videre, at styrelsen ønsker at følge
Danmarks Statistiks (DST) kodeks. Dog adskiller styrelsen sig fra DST ved at offentliggøre
selskabsspecifikke tal.
Teleprisguide
SimService ville høre, hvorfor man ikke længere laver teleprisguiden. SimService ønskede, at
guiderne ikke kun indeholdt oplysninger om priser, men også om fordelene og ulemperne ved de
forskellige accessteknologier.
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ITST forklarede, at der i dag fandtes flere private teleguider, og at der derfor ikke længere var
behov for en offentlig guide. Tallene fra de forskellige publikationer anvendes også i international
sammenhæng, eksempelvis i EU’s implementeringsrapporter. Styrelsen vil altid gerne høre forslag
til andre former for formidling.
Data til ITST publikationer / Telestatistikken
TDC var meget tilfredse med telestatistikken og mente, at man hurtigt kunne lave figurer på
baggrund af tallene heri. Forbrugerne er i højere grad interesseret i høje hastigheder og lave priser,
ikke i markedsandele. TDC gjorde dog opmærksom på, at der i flere tilfælde var forskel på de
selskabsspecifikke tal, der fremgik af telestatistikken, og de tal selskaberne selv meldte ud til
pressen. TDC tillægger styrelsens statistikker højere troværdighed end det der en imellem blev
meldt ud i pressen.
DE nævnte, at de forskellige tal kunne skyldes en forskel i de anvendte definitioner af et
kundeforhold. Eksempelvis om man havde underskrevet en kontrakt, eller havde en aktiv
forbindelse.
ITST svarede hertil, at styrelsen antager, at de modtagne oplysninger fra udbydere er korrekte.
Telia mente, at det kunne være svært at kvalitetssikre data i bredbåndskortlægningen, hvis
opdelingen går længere ned end postnummerniveau.
ITST understregede, at udgangspunktet for bredbåndskortlægningen er postnummerniveau.

Status på IT- og Telestyrelsens samarbejde med Aalborg Universitet om
bredbåndskortlægningen (ønske fra Dansk Energi)
DE ønskede at høre om samarbejdet mellem ITST og Aalborg Universitet.
ITST fortalte, at Center for netværksplanlægning (CNP) ved AAU har foretaget beregninger af
mulighederne for at opnå forskellige bredbåndshastigheder i udvalgte centralområder i Danmark.
CNP ønskede at bruge beregningerne til at validere deres metode til beregning af den mulige
hastighed på xDSL-forbindelser. TDC har leveret data, til beregningerne. Det blev konkluderet, at
der ikke er væsentlig forskel på TDC’s data og CNP’s beregninger. Kun mht. 2 Mbit/s upload var
der væsentlige afvigelser. Det har dog ikke været mulig for TDC præcist at redegøre for årsagen
hertil.
TDC fortalte, at de havde leveret data fra otte geografiske områder, inklusive data om fremskudte
abonnenttrin. TDC overvejer en ny metode, hvor de vil kunne levere data til
bredbåndskortlægningen baseret på kvadranter på 250*250 meter. Dog vil dataindsamlingerne og
beregningerne hertil tage tid.
DE spurgte til de hastighedskategorier, der findes i bredbåndskortlægningen. DE ønskede, at
hastighederne skulle afspejle de faktiske hastigheder.
ITST forklarede, at bredbåndskortlægningen indeholder oplysninger om mulige (beregnede)
hastigheder og ikke markedsførte hastigheder. I publikationen gennemgås først de mulige
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hastigheder og derefter de solgte hastigheder. En gennemgang af udbudte hastigheder ville kræve en
tredje kortlægning. Formålet med publikationen er at dokumentere udviklingen på
bredbåndsmarkedet.
DE ønskede, at man skulle fjerne de laveste hastigheder (512 kbit/s) fra publikationen.
TDC sagde, at publikationen indeholder oplysninger om beholdninger af abonnementer, ikke hvad
der er solgt i den seneste periode.
ITST konkluderede, at der ikke var flere bemærkninger til punktet.
3. Eventuelt
TDC spurgte ind til en stigning i ISDN-abonnementer.
ITST har også undret sig og har stillet spørgsmål hertil. ITST forklarede yderligere, at styrelsen
spørger ind i de tilfælde, hvor en udvikling ser mærkelig ud, men at styrelsen er nødt til at
offentliggøre tal, når udbydere har bekræftet dem.
SimService gjorde opmærksom på, at der manglede udbydere i kategorien M2M. ITST og
SimService vil efterfølgende følge op på dette.
Fiberby ville høre om hvilke udfordringer, der var knyttet til opgørelsen af bredbåndsabonnementer
til kollegier. Fiberby har oversigter over antal værelser på de kollegier Fiberby sælger til.
TDC fortalte, at der var flere udfordringer for dem tilknyttet kollegierne. TDC havde brugt mange
ressourcer på at undersøge dette område i forbindelse med styrelsens henvendelse.
ITST fortalte, at kollegianerne ikke nødvendigvis har kendskab til, hvilken type
bredbåndsforbindelse de har. Samtidig er der en risiko for dobbelttælling, hvis både kollegierne og
udbyderne indberetter bredbåndsforbindelserne. Der er en usikkerhed tilknyttet opgørelsen af LANabonnementer hos kollegierne og boligselskaberne. Da det er en omfattende opgave at undersøge
kollegierne bredbåndsforbindelser, vil dette ikke blive gjort hvert halve år.
Afslutningsvist fortalte ITST, at styrelsen har kontaktet EU-Kommissionen og rykket
indberetningsfristen for telestatistikken for første halvår 2011 til starten af august.
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