
  

 

 

TI NYHEDSBREV – December 2018  

 

Læs om: 

 Logning 

 Bedre dækning i tog 

 Drøftelser med kommuner i Region Hovedstaden om rammer for 

udbygning af den digitale infrastruktur 

 God jul – og godt nytår! 

 

Logning 

Regeringen har igangsat arbejdet med at justere de danske regler om logning i lyset af 

Tele2/Watson dommen fra december 2016 og har indkaldt branchen til drøftelser om 

de tekniske aspekter af logning. Justeringen af reglerne er sat på regeringens 

lovprogram og forventes fremsat i Folketinget i februar 2019. 

En ændring af logningsreglerne har været efterspurgt i en længere periode, og fra 

branchens side har det været et udtalt ønske, at man så vidt muligt skulle søge at 

finde fælles fodslag i EU, så vi kunne undgå dansk enegang på området og undgå, at 

logningsregler justeres og ændres i flere omgange. 

Teleindustrien har netop sammen med Dansk Erhverv og IT-Branchen været i Bruxelles 

for at rejse spørgsmålet om logning over for både EU Kommissionen og repræsentanter 

fra Parlamentet. Fra drøftelserne var det tydeligt, at man ikke på EU niveau er i 

nærheden af at have en fælles ramme på plads for logning. Og det fremgik også 

tydeligt, at der er store forskelle på, hvordan man håndterer spørgsmålet om logning i 

de enkelte medlemslande. 

Læs mere om logning og brancheorganisationernes besøg i Bruxelles her 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/eu-besoeg-laegger-nyt-pres-paa-

justitsminister-om-ulovlig-tele-og  

(Kræver abonnement)  

 

Bedre dækning i tog 

Med finansloven i 2016 blev der afsat 100 mio. kr. med det formål at give 

togpassagererne stabil internetforbindelse og dermed bedre mulighed for at arbejde i 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/eu-besoeg-laegger-nyt-pres-paa-justitsminister-om-ulovlig-tele-og
https://www.berlingske.dk/virksomheder/eu-besoeg-laegger-nyt-pres-paa-justitsminister-om-ulovlig-tele-og


toget. Nu har Banedanmark taget det første spadestik for at opgradere den danske 

infrastruktur langs jernbanen. 

Det sker i et samarbejde mellem DSB, Arriva, Banedanmark og teleselskaberne 3, 

TDC, Telenor og Telia. Frem til udgangen af 2019 vil der spire mellem 60-65 master op 

i det danske landskab langs med jernbanen. 

Det er også lykkedes at komme så langt med samarbejdet, at der er installeret 

mobilforstærkere i mere end halvdelen af DSBs togsæt. Det er med til markant at 

forbedre brugernes oplevelse af mobildækningen, når de kører med tog. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/mobildaekning-i-tog/  

 

Drøftelser med kommuner i Region Hovedstaden om rammer for udbygning af 

den digitale infrastruktur 

Teleindustrien arbejder for, at der på tværs af kommuner fastsættes nogle fælles 

rammer og retningslinjer, der fremmer mulighederne for - og incitamenterne til at 

udbygge den digitale infrastruktur. Det gælder både for gravearbejde ved etablering af 

fibernet og i forbindelse med opstilling af mobilmaster og antenner. 

I Region Nordjylland og i Region Sjælland er det lykkedes at få fastlagt nogle fælles 

retningslinjer og rammer, der fremmer udbygningen. Og vi er fra branchens side nu 

også i dialog med Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden om mulighederne for at 

rydde barrierer væk, sænke omkostningerne og sikre mere ensartede vilkår på tværs 

af kommunegrænser. 

Teleindustrien var i november 2018 til drøftelser i med KKR Hovedstaden, og det var 

tydeligt, at der på tværs af kommuner var en noget varierende tilgang til spørgsmålet 

om at sikre bedre muligheder for udbygning af den digitale infrastruktur. 

Det er en problemstilling, som vi fra branchens side arbejder videre på – og ser frem 

til, at der også fra regeringens side tages initiativ til at sikre klare og mere ensartede 

og standardiserede rammer for udbygning af infrastrukturen på tværs af kommuner. 

Det er et af de fokusområder, der fremgår af det moderniserede teleforlig 

https://www.efkm.dk/media/12014/teleaftale2018.pdf  

 

God jul og godt nytår! 

Fra Teleindustrien ønsker vi alle vores samarbejdspartnere og medlemmer en rigtig 

god jul og et godt nytår.  
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