
 
 

 

 

 

TI NYHEDSBREV – december 2016          
 

Vi ønsker en glæde jul og et godt nytår til alle vores kolleger og samarbejdspartnere! 

 

I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 LOGNING - NY DOM FRA EU DOMSTOLEN 

 FAIR USE GRÆNSE I ROAMINGLØSNING  

 FÆLLES INDSPIL TIL TELEPOLITIKKEN  

 DATATRAFIKKEN OG HASTIGHEDER STIGER   

 NY MOBILKORTLÆGNING  

 

LOGNING - NY DOM FRA EU DOMSTOLEN 

Der er den 21. december 2017 truffet en dom ved EU domstolen, som kan have stor 

betydning for logning. Dommen kan ses her.  
 

Dommen ser ud til at sætte nogle klare begrænsninger på, hvad man kan udføre af 
generel overvågning af hele befolkningen. 

Vi afventer nu en melding fra Justitsministeriet om deres fortolkning og læsning af 
dommen, og hvilke konsekvenser det vil have for kravene om logning i Danmark. 

Læs mere her  

 

FAIR USE GRÆNSE I ROAMINGLØSNING  

Teleselskaber i de nordiske og baltiske lande har i forbindelse med indførelsen af 

roamingreguleringen i EU advaret om, at man risikerer, at indføre en regulering, som 

reelt kan medføre både dyrere og dårligere tjenester for forbrugerne. Det skyldes, at 

man fx i Danmark har meget store mobilpakker til lave priser, og at de omkostninger 

der følger med roaming stadig vil skulle betales til det udenlandske selskab. Det er 

udfordringer, som også er blevet anerkendt hos både forbrugerorganisationer og hos 

myndighederne i Danmark. 

Læse mere om denne risiko her  

https://assets.documentcloud.org/documents/3245181/C-203-15-amp-C-698-15-Arre-T-En.pdf
http://www.business.dk/digital/eu-domstol-massiv-dataindsamling-er-ulovlig
http://www.teleindu.dk/fejldesignet-roamingregulering/


Branchen har derfor argumenteret for, at der indføres en begrænsning på, hvor stor 

en del af mobilpakkerne, der kan anvendes i udlandet, for derved at begrænse de 

negative effekter af reguleringen. 

EU-Kommissionen har nu vedtaget en række regler vedrørende roaming, som 

indeholder en mulighed for at sætte visse begrænsninger på, hvor stor en del af 

forbrugerens mobilpakke, der kan anvendes i udlandet uden ekstra omkostninger for 

kunden. Muligheden for at sætte forbrugsgrænser på roamingen afhænger dels af 

prisen på abonnementet, dels af de gældende engrosprislofter. Det hænger sådan 

sammen, at jo lavere prisen er for abonnementet, jo lavere kan roaming 

forbrugsgrænsen være, og jo lavere engrospriserne bliver, jo højere bliver 

forbrugsgrænsen. 

Se reglerne her.   

Det er Teleindustriens vurdering, at det er fornuftigt at etablere en sådan ordning og 

lade forbrugsgrænsen afhænge af både abonnementets pris og omkostningerne. Det 

vil efter Teleindustriens opfattelse være med til at begrænse de negative effekter af 

reguleringen. Effekten af reguleringen vil også afhænge af, på hvilket niveau engros 

priserne fastsættes efter drøftelser mellem Rådet og Parlamentet. 

 

FÆLLES INDSPIL TIL TELEPOLITIKKEN  

Den danske digitale infrastruktur skal være blandt verdens bedste. Derfor er Region 

Sjælland, de 17 kommuner, brancheforeningerne Teleindustrien og Dansk Energi – på 

tværs af det offentlige og det private – gået sammen om 12 forslag til regeringen til 

indholdet i et nyt dansk teleforlig. De 12 initiativer er sendt til Energi-, Forsynings- og 

Klimaminister Lars Christian Lilleholt. 

Se pressemeddelelsen her.  

– Den digitale infrastruktur er forudsætningen for vækst og udvikling i hele landet. 

Det bør derfor være den røde tråd i telepolitikken at stimulere investeringerne i 

udbygning af bredbånd og mobildækning. Uden dette fokus når vi ikke i mål. Det 

kræver en aktiv erhvervspolitik på området, forudsigelighed og stabilitet i rammerne 

og et målrettet fokus på at fjerne barrierer. Vi skal være ambitiøse og samarbejde om 

at nå resultater, siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien. 

1. Se de 12 forslag her. 

 

DATATRAFIKKEN OG HASTIGHEDER STIGER   

Energistyrelsen har offentliggjort telestatistikken for 1H 2016. Se statistikken her   

Statistikken viser, at der i 1. halvår blev up- og downloadet 162.000 TB i de danske 

mobilnet, svarende til i gennemsnit 4 GB pr. md. pr. mobilt bredbåndsabonnement. 

Datatrafikken er i alt steget med 81 pct. fra 90.000 TB i første halvår 2015, hvor 

hvert abonnement up- og downloadede 2,4 GB. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-implementing-regulation
http://pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/e962a4cffa2e00ce/xr2/view/
file:///C:/Users/Kimoadmin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E1H391BY/2aba62_input_til_modernisering_af_teleforliget_fra_parterne_i_digitalt_aktionsforum
https://ens.dk/presse#/pressreleases/den-mobile-datatrafik-stiger-kraftigt-1695405


Samtidig er downloadhastighederne på fastnet bredbånd også steget. Antallet af 

abonnementer med en hastighed på mindst 100 Mbit/s download er steget knap 41 

pct. til 310.000, så hvert ottende abonnement nu har mindst 100 Mbit/s. Også 

antallet af bredbånd med mindst 50 Mbit/s er steget, så der nu er over 1 mio. 

abonnementer med mindst 50 Mbit/s. Dermed har knap 43 pct. af alle abonnementer i 

Danmark adgang til at downloade indhold fra internettet med mindst 50 Mbit/s. 

Med de voksende hastigheder og datamængder er der stort behov for løbende at 

udbygge nettene, så forbrugerne ikke oplever problemer med at få data igennem. Det 

kræver store investeringer – og det kalder på, at der politisk skabes rammer der 

tiltrækker investeringer, reducerer barrierer og minimerer omkostningerne ved 

udbygningen. 

 

NY MOBILKORTLÆGNING  

Energistyrelsen har i december 2016 offentliggjort en ny mobilkortlægning på 

hjemmesiden Tjekditnet.dk. 

Med tjenesterne på Tjekditnet bliver det nemmere for forbrugerne at vælge 

teleselskaber, som dækker bedst i deres lokalområde. 

Som det første land i verden bliver det nu muligt på en ensartet måde at 

sammenligne dækningen for både mobiltale og mobildata i Danmark. 

 


