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5G - HVAD SKAL DER TIL? 
5G er den næste generation af mobilteknologi. Med 5G bliver mobilnettene endnu hurtigere og 
endnu bedre. Med muligheden for at koble mange trådløse komponenter på nettet, højere 
hastigheder, større kapacitet, lavere latency og højere intelligens forventes 5G net i høj grad at 
kunne understøtte radikal innovation og digitalisering, både i den offentlige sektor og i 
erhvervslivet.  
En udbygning af 5G mobilnet i Danmark er helt afhængig af, at det gøres økonomisk attraktivt at 
foretage investeringerne i udbygning af nettet. Umiddelbart er udbygning af 5G net meget 
omkostningskrævende, og det er derfor en forudsætning, at der sikres gode rammer for 
udbygningen; dels hvad angår adgangen til frekvensressourcer, muligheden for adgang til fysiske 
lokationer uden væsentlige omkostninger, muligheden for etablering af fiber back-haul 
(transmissionskapacitet) til mobiludstyret og forudsigelighed om rammebetingelserne – både 
regulatorisk og politisk. 
I Teleindustrien arbejder vi for at fremme udbygningen og anvendelsen af 5G i Danmark. For at 
sikre en succesfuld udrulning af 5G net i Danmark kræver det en aktiv erhvervspolitisk satsning, 
der sikrer gode rammer, lave omkostninger og nye samarbejdsmodeller. 
Vi opfordrer regeringen til at lave en handlingsplan og strategi for 5G, der skaber gode rammer og 
stimulerer udbygningen og anvendelsen af ny teknologi. Og vi opfordrer regeringen til at etablere 
en IOT innovationsfond på baggrund af auktionsmidlerne til at fremme en avanceret anvendelse af 
ny teknologi i erhvervslivet. Det er grundlaget for ny vækst og forbedret konkurrenceevne. 
Læs mere her: http://www.business.dk/digital/telebranchen-husk-lige-jordforbindelsen-til-5g-
supermobilnettet  
 
LOGNING – STATUS  
Justitsministeren har skrevet til Teleindustrien om justeringen af logningsreglerne i lyset af den 
dom, der blev afsagt fra EU-Domstolen den 21. december 2016. 
Af brevet fremgår det bl.a., at justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag om revision af 
logningsreglerne i den kommende folketingssamling (der starter efterår 2017), og at de gældende 
danske logningsregler opretholdes, indtil tilpasningerne er gennemført. 
Se brevet her Justitsministerbrev 16-marts 2017. 
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SKAL VI SÅ BLOKERE LAURITZ.COM?  
Hvor sætter vi grænsen for blokeringer? 
Justitsministeriet sendte i begyndelsen af året et forslag til ændring af straffeloven, retsplejeloven 
og forskellige andre love i høring. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60261 
Med forslaget vil der blive skabt hjemmel til, at teleselskaber kan pålægges at blokere for 
adgangen til hjemmesider, hvor politiet har en mistanke om, at der foregår aktiviteter, som er en 
overtrædelse af straffeloven. Lovforslaget udspringer af et politisk ønske om bekæmpelse af 
udbredelse af terrorpropaganda. 
Men det er ikke i reglerne angivet nærmere, hvilke straffelovsbestemmelser og strafferammer 
bestemmelsen om blokeringer påtænkes anvendt på. Denne manglende afgrænsning af 
bestemmelsens anvendelsesområde finder TI særdeles problematisk. 
TI skal derfor kraftigt opfordre derfor til, at det i loven præciseres, hvilke straffelovsbestemmelser 
og strammerammer det påtænkes, at bestemmelsen skal anvendes på, og at det af loven fremgår 
udtrykkeligt, at bestemmelsens formål er at bekæmpe udbredelse af terrorpropaganda på nettet. 
Hvor sætter vi grænsen? Man ville nok kunne argumentere for, at der er begrundet mistanke om, 
at der på fx Lauritz.com sker salg af stjålne varer – også selv om Lauritz.com sikkert gør alt, hvad de 
kan for at undgå det. Dermed er kriteriet for blokering opfyldt. Om domstolene vil finde det 
proportionalt er mere usikkert. Men pointen er, at der bør sættes en klar grænse. Blokering af 
hjemmesider er et særdeles vidtgående indgreb. Vi er i Teleindustrien generelt bekymrede for 
udviklingen, hvor der på flere og flere områder kan ske blokeringer af adgang til indhold. 
Det bør der tages en grundlæggende politisk drøftelse af. Skal vi have en dansk afgrænset version 
af internettet? 
Se Teleindustriens høringssvar her: http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2017/02/Retsplejeloven-7-02-2017.pdf 
Se også det meget relevante og gode høringssvar fra IT-Politisk Forening 
https://www.itpol.dk/hoeringssvar/internetcensur-2017  
 
KOMMUNER KAN HJÆLPE – HVIS DE VIL  
Mange steder i landet har teleselskaberne en rigtig god dialog med kommunerne om at rydde 
barrierer væk og sænke omkostningerne, så vi kan nå længst muligt ud til kunderne med bredbånd 
og mobildækning. Men nogle steder er vi ikke nået så langt i den fælles forståelse af, hvad der skal 
til, for at nå længere ud med infrastrukturen. Et af de steder er Gribskov Kommune. Her kæmpede 
teleselskaberne i mere 13 år for at få en tilladelse til at etablere en mobilmast i Tisvilde Leje. Og nu 
er der ballade om lejepriserne. 
Vi vil fra branchens side gerne drøfte med kommunerne, hvordan vi i fællesskab kan skabe 
rammerne for en fremtidssikring af den digitale infrastruktur i Danmark. Det kræver, at alle parter 
spiller konstruktivt med og bidrager til at rive barrierer ned og reducere omkostninger. Vi kommer 
længere i fællesskab. 
Borgmesteren har i en pressemeddelelse langet ud efter selskabet Telcon, der forhandler den slags 
aftaler for teleselskaber http://sn.dk/Gribskov/Borgmester-Telemast-selskab-tager-borgerne-som-
gidsler/artikel/639460 
Teleindustriens svar http://sn.dk/Debat-Gribskov/Gribskov-Kommune-kan-ogsaa-vaelge-at-styrke-
den-digitale-udvikling/artikel/639711 
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