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Nyt medlem i TI 
TI byder nyt medlem, SE Holding A/S, velkommen pr. 1. september 2013.  
SE Holding A/S indtræder samme dato i bestyrelsen. TI ser frem til samarbejdet. 

SKAT  
Sagen om SKATs forsøg på at få oplysninger fra teleselskaberne om enkeltpersoners 
telebrug har taget fart igen. BT’s dækning af sagen viser, at både juridiske eksperter 
og Erhvervsstyrelsen bakker op om TIs fortolkning af reglerne. Det er meget 
tilfredsstillende, at der nu er så bred opbakning til vores vurdering af reglerne. Og det 
er godt, at vi har stået stædigt fast på vores synspunkter. Vi udleverer ikke 
oplysninger om borgernes opkald og adfærd, med mindre der foreligger en 
dommerkendelse. I den videre proces vil Erhvervsstyrelsen og SKAT nu forhøre sig 
hos EU-kommissionen om EU-reglernes fortolkning. Samtidig har SKAT tilsyneladende 
indstillet sin praksis med at sende anmodninger til teleselskaberne om detaljerede 
oplysninger om kundernes teleforbrug. Se en del af dækningen af sagen her 
http://www.bt.dk/danmark/se-dokumentationen-ny-skandale-i-skat  

Masteområdet  
På masteområdet ser vi fortsat positive tegn på at flere kommuner ønsker at 
samarbejde positiv og konstruktivt med teleselskaberne om mobiludbygningen. I 
kølvandet på drøftelser mellem kommunen og teleselskaberne og regeringens udspil 
fra marts 2013 tager eksempelvis Rebild Kommune nu en række rigtig gode 
initiativer, der kan bidrage til at fremme mobiludbygningen i kommunen. Det handler 
bl.a. om at indarbejde mobiludbygningen i lokalplaner, prioritere masteansøgninger, 
se positivt på ansøgninger om placeringer på offentlig jord, stille dækningskrav ved 
offentlige indkøb og fremme samarbejdet mellem erhvervslivet, private aktører og 
kommunen om at fremme mobiludbygningen. 

Senest har vi også i en udmelding fra Nordfyns Kommune set initiativ til at reducere 
teleselskabernes omkostninger til at etablere sig i kommunen. 

Det er lige præcis denne type initiativer, der kan bane vejen for yderligere 
investeringer i udbygningen af mobilnettene, idet der lokalt er en meget positiv og 
konstruktiv tilgang til området og en vilje til at sænke nogle af barriererne for 
investeringer.  



Dansk IGF 2013  
Dansk Internet Governance Forum afholdes for 5. år i træk den 26. september 2013. I 
år er konferencens overordnede tema internet-drevet innovation, hvor der skal 
drøftes, hvordan det frie og åbne internet kan inspirere og drive innovation og vækst, 
såvel online som offline. TI er med til at arrangere en særlig session på dagen om 
”Kulturens digitale forretningsmodeller”. Hør bl.a. repræsentanter fra filmbranchen, 
musikbranchen, spilindustrien og litteraturen fortælle om de digitale muligheder. Se 
programmet m.v. her: http://erhvervsstyrelsen.dk/internettetsfremtid  
 
Udkast til ny forbrugeraftalelov  
IT-branchen og TI har afgivet høringssvar til Justitsministeriets udkast til en ny 
forbrugeraftalelov. I hørringssvaret peger ITB og TI på en række problematiske 
elementer i det fremsatte forslag og foreslår nogle ændringer til de regler, der har 
betydning for web- og telefonisk bestilling af abonnementsaftale om teletjenester 
samt salg af indholds- og betalingstjenester. Læs mere her: 
http://www.teleindu.dk/horingssvar-vedr-udkast-til-forbrugeraftalelov/  

Københavns Kommune og gratis wifi til turister/gæster i KBH 
På baggrund af flere artikler i pressen har TI taget initiativ til en drøftelse med 
Københavns Kommune om tankerne om det fra kommunen foreslåede projektet om 
gratis wifi i København. TI er af den klare opfattelse, at teleselskaber ikke skal 
konkurrere med offentligt finansierede net og tjenester, og at der også er grænser for 
hvor meget kommunen lovligt kan involvere sig i sådanne projekter. Kommunen 
anerkendte disse begrænsninger, men ønskede generelt at forbedre infrastrukturen til 
glæde for gæster og turister i København i relation til at give gæster og turister i 
København adgang til information om byen og de mange forskellige tilbud og 
seværdigheder, byen byder på. Det blev aftalt at følge op på drøftelserne senere på 
året. Der arbejdes videre med problemstillingen i TI’s Samtrafikgruppe. 

Share with care 
Share With Care kampagnen er i luften. En del af Share With Care består af tre 
camps. Formålet med de tre camps er at skabe et samarbejde mellem unge brugere, 
kreative og specialister fra brancherne – de skal finde på nye tiltag, som kan være 
med til at sikre en bæredygtig digital fremtid for kulturen, hvor kreative produkter 
ikke bliver brugt ulovligt. 

På de tre camps skal de unge i fællesskab med de kreative og specialisterne udvikle 
idéer, produkter og kampagner, som kan skabe en digital kultur, der giver værdi for 
både kunstnere, rettighedshavere og de unge selv. Den første af de tre camps finder 
sted den 31. august 2013. 

Teleindustrien er involveret i Share With Care for at løfte vores del af ansvaret for at 
sikre en bæredygtig kultur på nettet. Det handler både om at sikre, at indhold gøres 
tilgængelig på en måde, der møder forbrugernes ønsker og behov – og at der skabes 
en bæredygtighed i løsningerne, så de kreative og skabende kræfter belønnes for det, 
de skaber. 

TI har den 12. juli udsendt ny tekst til blokeringssiderne, som der var opnået enighed 
om blandt medlemmerne og med opfordring til selskaberne om teksten tages i brug. 



Læs mere på www.sharewithcare.dk  

TI høringssvar 
TI har i juli og august 2013 afgivet følgende høringssvar:  
 
24. juli 2013 – Erhvervsstyrelsen – høring over udkast til to bekendtgørelser om 
persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester. Læs høringssvaret her: http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2012/08/TI-høringssvar-persondatasikkerhed.pdf  
 
5. august 2013 – Erhvervsstyrelsen – TI støtter om DIFO’s høringssvar vedrørende lov 
om internetdomæner. Læs høringssvaret her: http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2012/08/Høringssvar-domænelov-05.08.2013.pdf  
 
20. august 2013 – Justitsministeriet – høring over betænkning om gennemførelse af 
direktivet om forbrugerrettigheder. Læg høringssvaret her: 
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/TI-ITB-hoeringssvar-om-
forbrugerrettigheder-20.08.20131.pdf  
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