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Kapacitetsudfordringer i telekommunikationen ved øget aktivitet i Moriusaq

Dundas Titanium A/S har henvendt sig til os i forbindelse med selskabets udarbejdelse
af social impact assessment for at afklare vores holdning til minens fremtidige anvendelse af kapacitet i TELE-POSTs kommunikationstjenester.
Problemstillingen er relevant, idet der er tale om yderst knap og meget kostbar kapacitet. TELE-POST er i henhold til vores koncession forpligtet til at forsyne hele Grønland
med teletjenester, herunder også satellitområdet. Den konstant stigende anvendelse
af internettet til både arbejde og underholdning, lægger et stadigt større pres på vores
satellitressourcer.
I erkendelse heraf har TELE-POST gennem nogen tid været i færd med at planlægge
fremtidens satellitforsyning for at sikre, at også kunderne i satellitområdet vil nyde
godt af den digitale udvikling.
TELE-POST forventer i løbet af de kommende 1-2 år at foretage større investeringer på
satellitområdet. Indtil da vil en væsentlig udvidelse af Dundas Titanium A/S’ forbrug af
teletjenester i TELE-POSTs netværk kunne have negative konsekvenser, da dette sammen med andre kunders stigende forbrug, vil forringe den oplevede kvalitet for alle
kunder, som anvender samme satellitkapacitet.
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Dundas Titanium A/S har imidlertid indikeret, at selskabets behov for kapacitet først
forventes at stige væsentligt i 2021. Det er et tidspunkt, hvor TELE-POST forventer at
være i gang med at forøge vores satellitkapacitet, og hvor vi vil kunne inddrage minens
forventede behov i vores planlægning.
Samtidig er minen en erhvervskunde som forventes at betale de kapacitetsomkostninger, der er forbundet med deres forbrug af tjenester. TELE-POST vurderer derfor, at
Dundas Titanium A/S med en god og langsigtet planlægning af minens aktiviteter og
behov for teletjenester hverken vil være til skade for andre kunders oplevelse af teleprodukterne, eller for TELE-POSTs økonomi.
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