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Passiv infrastruktur - tomrør 

Kommuner har i dag mulighed for at etablere passivt infrastruktur for at fremme 
udbygningen af den digitale infrastruktur. Der er dog mange problemstillinger, som der 

skal tages hensyn til, og tomrørsinfrastruktur er ikke umiddelbart noget 
teleselskaberne efterspørger. 

Som udgangspunkt anbefaler Teleindustrien derfor ikke kommunerne til selv at 

nedlægge passiv infrastruktur i form af tomrør til bredbånd. 

Ofte vil der i stedet kunne drages fordel af fremme samgravning ved kommunale 
anlægsopgaver, hvor teleselskaberne kan lægge deres egen infrastruktur i jorden og 
etablere infrastrukturen på en måde, der passer ind i deres egen arkitektur. 

Der er dog tilfælde, hvor teleselskaberne ikke har interesse for samgravning, og hvor 

kommunerne ønsker at lægge tomrør i jorden. 

For at sikre, at de tomrør der lægges i jorden kan anvendes bedst muligt, har 
Teleindustrien udarbejdet en vejledning til kommunerne om, hvilken 

tomrørsinfrastruktur, der bør etableres.  

Såfremt en kommune skal etablere passiv infrastruktur, anbefaler Teleindustrien, at 
der i byområder kan lægges et 50mm PN 8 rør. Det vil efterfølgende kunne anvendes 

til flere forskellige kabeltyper. Endvidere er det mulighed for at reline med mindre 
subrør hvis teleselskabet bruger microkabler. Det skal være tale om længere 
gennemgående strækninger, før det er brugbart. 



I større byer vil det være en fordel at lægge 110mm foringsrør på særlige vanskelige 
strækninger f.eks. over større vejkryds eller specielle dyre belægninger. 

Se vejledningen her: http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2017/06/Passiv-

infrastruktur-i-kommuner-februar-2018.docx  

 

Blokering af skinbet sider 

Retten på Frederiksberg har i dag pålagt teleselskaber at blokere for adgangen til 24 
hjemmesider, der udbyder spil i strid med den danske spillelov. 

Seks af disse sider handler om såkaldt skinbetting, hvor man kan omveksle våben fra 
spillet Counter Strike til jetoner og bruge dem som indsats i casinospil. På siderne 

anvender man sit log-in fra Steam. 

Man kan se oversigten over blokerede sider her: 
http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/blokeringer-pa-nettet/  

Med blokeringer er risikoen, at man symbolsk får lukket ned for nogle sider. Men man 

har reelt ikke løst problemet. 

Som opfølgning på dommen opfordrer Teleindustriens til, at man fra 
Spillemyndighedens side forsøger at løse problemstillingen med skinbetting ved at 
kontakte de aktører, der muliggør, at det kan finde sted. Reelt kan Steam og selskabet 

bag spillet Counter Strike (Valve) løse problemet ved at lukke ned for, at der kan 
udveksles våben og virtuelle genstande mellem forskellige brugerkonti. 

Logning og brug af loggede data 

Justitsministeriet har igangsat en høring om logning, hvor ministeriet lægger op til, at 

man fra dansk side afventer den proces, der er igangsat i EU om afklaring af rammerne 
for logning inden vi tilretter de danske regler som følge af Tele2/Watson-dommen. 

Tele2/Watson-dommen fra december 2016 indebærer, at de danske logningsregler skal 

revideres hurtigst muligt. Samtidig er det vigtigt, at man ikke fra dansk side går 
enegang i EU på logningsområdet, og vi er i Teleindustrien derfor også enige med 
Justitsministeriet i, at udformningen af nye logningsregler sker på et fuldt oplyst 

grundlag, og at udlægningen af Tele2-dommens konsekvenser sker i fællesskab med 
de øvrige EU-lande og EU-Kommissionen. 

Hvad angår den del af dommen, der vedrører anvendelsen af loggede data er der dog 

ikke på samme måde grund til at udsætte revisionen af reglerne.  

Her bør regeringen hurtigst muligt sikre, at de danske regler justeres således at det 
sikres, at loggede data fra teleselskaber alene kan anvendes i sager, der vedrører grov 

kriminalitet og terror. Det handler om retsplejelovens editionsregler, der i praksis 
indebærer (efter domspraksis som er kæret til landsretten), at loggede data skal 
udleveres til eksempelvis advokater til brug for udsendelse af bødebreve til kunder, der 

mistænkes for at have set film fra ulovlige filmtjenester på nettet. Det bør ved en 
præcisering af reglerne sikres, at loggede data ikke kan anvendes til sådanne formål, 
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men i overensstemmelse med Tele2/Watson-dommen alene kan anvendes til sager 
vedrørende grov kriminalitet og terror. 

Nyt teleforlig, dækningskrav og justering af bredbåndspuljen 

Det ved vi endnu ikke så meget om. Men meldingerne er, at der meget snart kommer 
et udspil. 

Fra branchens side er det vores håb, at man politisk bruger denne mulighed til at sætte 
en erhvervspolitisk retning i telepolitikken, der primært fokus på at stimulere 

investeringer i markedet. Det bør være den gennemgående røde tråd i telepolitikken, 
at man bør sikre, at der er incitamenter til at investere og bidrage til, at vi har en 

digital infrastruktur i verdensklasse. Det handler i praksis om at sikre et velfungerede 
marked, skabe forudsigelige rammer, fjerne barrierer, reducere omkostninger og 
stimulere efterspørgslen og anvendelsen af digitale tjenester. 

Det er politisk ambitiøst at formulere en telepolitik, der har fokus på at fremme 

investeringer og sikre en god digital infrastruktur til alle i hele landet. En god digital 
infrastruktur er forudsætningen for digitalisering, udvikling og vækst. 

  


