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Konference om fremtidens telepolitik

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer til konference på Tivoli
Hotel & Congress Center i København, hvor centrale aktører inden for
teleområdet vil blive samlet for at drøfte Danmarks fremtidige telepolitik.

Konferencens overordnede temaer er:

• Hvordan kan en ny telepolitik og et moderniseret teleforlig se
ud?Hvordan sikrer vi fortsatte investeringer i den digitale
infrastruktur?



Du kan blandt andet høre:

• Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt
• Topledere fra en række danske teleselskaber bl.a. Niels Duedahl

fra SE, Morten Christiansen fra teleselskabet 3 og Jesper Hansen
fra Telenor

• Internationale oplægsholdere om globale trends fx Robert
Pepper fra The Aspen Institute og Facebook

• Kommunale og regionale repræsentanter
• Der vil være workshops om:

• Hvordan forbedres bredbånds- og mobildækningen?
• De fremtidige rammer for investeringer i

telesektoren
• Ønsker til den fremtidige forbruger- og

frekvenspolitik

• Oplæg om EU-teledirektivpakken fra direktør i Kommissionen
Anthony Whelan

Konferencen foregår den 21. november 2016 fra kl. 11-16 og er for dig, der
har interesse for bredbånd, mobiludvikling og telepolitik.

Detaljeret program følger.

Tilmelding: Du tilmelder dig konferencen ved at skrive til tele@ens.dk og
oplyse 1) navn, 2) organisation og 3) e-mailadresse. Tilmelding senest den 14.
november 2016.

Vi ser frem til at byde dig velkommen og debattere fremtidens telepolitik.

Kontakt: Andreas da Cunha-Bang, Energistyrelsens Center for Tele, tlf: 33 92
76 03, e-mail: acb@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.



Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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