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Status på logning  

 

Justitsministeren har i et brev til Folketingets Retsudvalg oplyst, at der ikke i 

indeværende folketingssamling fremlægges et forslag til reviderede 
logningsregler, som det ellers har været planlagt. Udskydelsen af revisionen 

skyldes, at der endnu ikke i EU er fastsat fælles rammer eller retningslinjer for, 
hvordan logning kan tilrettelægges i lyset af dommen i Tele2-sagen. 

Justitsministeren påtænker at udskyde revisionen af logningsreglerne til 

folketingssamlingen 2018/19. Brevet kan ses her  

I brevet til Retsudvalget pointerer Justitsministeren også, “at de gældende 
logningsregler i retsplejelovens § 786, stk. 4, og logningsbekendtgørelsen 

fortsat opretholdes indtil revisionen af logningsreglerne er gennemført.” 
Justitsministeren tager derved igen eksplicit stilling til opretholdelsen af de 

eksisterende danske logningsregler indtil nye regler er på plads. 

Fra telebranchens side efterlyser vi en afklaring af de fremtidige rammer for 

logning hurtigst muligt. På den ene side anerkender alle parter, at Tele2 

dommen fra december 2016 også vil have konsekvenser for logningsreglerne i 
Danmark. På den anden side har vi endnu ikke set nogen konsekvenser af 

dommen i Danmark, og vi har ikke udsigt til afklaring før arbejdet i EU er 
tilendebragt. Vi har derfor fra telebranchens side nu rettet en henvendelse til 

EU-Kommissionen for at orientere om status for logningen og logningsreglerne i 
Danmark og har i den forbindelse opfordret EU-Kommissionen til at sikre, at en 

afklaring af de fælles EU-rammer for logning på teleområdet får absolut højeste 

prioritet i arbejdet i fællesskabet. 

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/REU/bilag/136/1844029.pdf


Teleindustriens brev til EU-Kommissionen kan ses her. 

 

Trådløst bredbånd 

 

Teleindustrien går nu aktivt ind for at få øget fokus på mulighederne med trådløst 

bredbånd. Teleindustrien har derfor etableret en særlig arbejdsgruppe og udvidet 

medlemskredsen til også at omfatte udbydere af trådløst bredbånd. Der er ca. 40 

udbydere af trådløst bredbånd fordelt over hele landet. Ti af dem har nu meldt sig ind i 

Teleindustrien. 

 

Vi har særligt tre opgaver, som vi skal tage fat på. Først og fremmest skal vi synliggøre 

trådløs teknologi som et seriøst bredbånds-alternativ til udkantsområder. For det andet 

skal vi sikre, at den trådløse teknologi tages alvorligt og tænkes ind i myndighedernes 

bredbånds-kortlægninger og ved udlodning af statslige bredbåndpuljer. Og for det 

tredje skal vi arbejde for at forbedre rammebetingelserne for de trådløse operatører og 

blandt se på mulighederne for specifikke frekvenser til disse løsninger. Det vil kunne 

forbedre kvaliteten af deres produkter og sikre et stort bidrag til at opfylde politikernes 

vision, at alle danske husstande skal have adgang til en 100 Mbit-forbindelse i 2020. 

 

Mandag den 29. januar 2018 var Teleindustrien vært for en bredbåndsekskursion til 

Vejlby Klit ved Harboøre med deltagelse af den socialdemokratiske it-ordfører, Karin 

Gaardsted. Ved mødet deltog Airnet og 24-7 Net, som begge udbyder trådløst 

bredbånd. 

 

Socialdemokraternes it-ordfører i Folketinget, Karin Gaardsted, fik slagsfast 

dokumentation for, at trådløst bredbånd er en hurtig og fuldt funktionsdygtig løsning. 

Og særligt i udkantsområder, hvor der kan være langt mellem husene kan det være en 

attraktiv løsning. Karin stillede konkret i udsigt, at hun nu på baggrund af besøget ville 

spørge Energistyrelsen, hvordan man eventuelt kan imødekomme de trådløse 

udbyderes ønsker om specifikke frekvenser til udbud af trådløst bredbånd, som kan 

bidrage til endnu højere kvalitet og hastigheder. 

 

Databeskyttelse (arrangement for medlemmer) 

Den 25. maj 2018 træder databeskyttelsesforordningen i kraft. Forordningen handler 

om hvordan virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder kan og må behandle 

personoplysninger. 

  

Som et tilbud til medlemmer af TI får I nu mulighed for at hente lidt inspiration og 

hjælp til, hvad de nye regler betyder og få input til, hvad der skal til for at efterleve 

dem. 

http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2018/01/Letter-EU-Commission-data-retention-january-2018.pdf


  

Vi vil gerne invitere til et møde om databeskyttelsesforordningen med deltagelse af 

eksperter fra Dansk Industri den 15. marts 2018 kl 14-16 i Teleindustriens lokaler på 

Axeltorv 6, 3. sal. 

  

På mødet vil I få præsenteret et overblik over persondataforordningen og få konkrete 

og praktiske råd til, hvordan I bedst griber implementeringsopgaven an. Der vil også 

være konkrete råd til, hvordan man som selskab kan håndtere medarbejderdata. 

  

Tilmelding senest 8. marts 2018 til post@teleindu.dk  

 

 

Teleindustriens opgaver i 2018 

 

En række opgaver forventes at få særlig opmærksomhed i Teleindustrien i 2018. Det 

handler om: 

 

– Et revideret teleforlig, hvor vi forventer et udspil fra ministeren. Teleindustrien 

arbejder for et teleforlig med et erhvervspolitisk sigte, der sætter klare og forudsigelige 

rammer for markedet, og som har fokus på at reducere barrierer og omkostninger og 

stimulere investeringer i den digitale infrastruktur. 

 

– EU-regulering, som er under revision. Teleindustrien arbejder for en europæisk 

regulering, der stimulerer investeringerne og sikrer størst mulig grad af harmonisering 

i Europa for at sikre lige betingelser for udbud af teletjenester på tværs af 

landegrænser. Der forventes at være en særlig udfordring i relation til udlandstelefoni, 

hvor Europaparlamentet forventes at ville prioritere et regulatorisk indgreb. 

Teleindustrien vil arbejde for at minimere de skadelige effekter af et sådan muligt 

indgreb i markedet. 

 

– Forbedret dækning i hele Danmark. Teleindustrien vil fortsætte indsatsen for i 

samarbejde med kommuner og regioner at rydde barrierer af vejen og reducere 

omkostninger, så vi når længere med investeringerne og udbygningen af 

infrastrukturen i hele landet.  

 

– De kommende frekvensauktioner, hvor Teleindustrien arbejder for at sikre, at 

dækningskrav bliver realistiske og proportionale i forhold til de reelle behov i markedet. 

Endvidere arbejder Teleindustrien for, at auktionsprovenuer øremærkes til at stimulere 

mailto:post@teleindu.dk


den digitale innovation og udvikling og styrke efterspørgslen og udbredelsen af 

bredbånd og mobildækning i Danmark.  

 

– Sikkerhed og privatlivsbeskyttelse, som får større og større betydning for branchen, 

kunderne og samfundsudviklingen. Teleindustrien vil prioritere og styrke samarbejdet 

på tværs af branchen på sikkerhedsområdet og vil arbejde for en styrket dialog og 

tættere samarbejde med relevante myndigheder på området. 

 

– Reviderede logningsregler, hvor der i lyset af EU-dommen fra december 2016 vil 

skulle ske en revision af logningsregler på tværs af hele EU, herunder også i Danmark. 

Teleindustrien prioriterer og arbejder for en løsning, der er proportional og tager 

udgangspunkt i EU-borgernes grundlæggende rettigheder om privatlivsbeskyttelse. Fra 

Teleindustriens side prioriteres det højt, at der ikke etableres særlige danske regler og 

løsninger, men at vi følger det fælles EU arbejde. 

 

 

WiFi og kabling i det digitale hjem  

Den 27. februar 2018 kl. 13.00 – 16.00 afholder vi i samarbejde med IDA TELE et 

arrangement i Kvarterhuset på Amager, hvor vi sætter fokus på  

WiFi, som er blevet et knudepunktet for det digitale hjem.  

 

Sæt kryds i kalenderen og læs mere om arrangementet her. 

 

 

https://universe.ida.dk/ida-tele/

