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Politiets teledatasag – nu styrkes dialogen 
 
Politiet har gennem den seneste tid identificeret en række problemer vedrørende 

politiets anvendelse af teledata. Problemerne handler om, af der i politiets håndtering 
og konvertering af teledata er sket nogle fejl, der har betydet, at der i den 

konverterede data kan mangle nogle oplysninger, og at geografiske koordinater om 
telemasters placering kan være blevet ændret.  

 
Endvidere er det meldt ud, at man også har identificeret nogle fejlkilder og 
usikkerheder i rådata fra teleselskaberne, som kan indebære en risiko for 

fejlfortolkning af teledata. 
 

Disse fejlkilder handler ifølge politiet om bl.a. nyere samtaletjenester (VoWifi og 
VoLTE), registrering af udenlandske telefoner i nettene og om registrering af SMS’er 
afsendt via internettet eller en app. 

 
Vi har endnu ikke fra branchens side indsigt i, præcist hvad disse fejlkilder handler om, 

og vi ser frem til af få problemstillingerne afdækket yderligere. 
 
Det klare udgangspunkt for teleselskabernes logning af teledata er, at selskaberne 

alene skal gemme de data, der allerede skabes og bruges i nettene. Teleselskaberne 
har som deres primære opgave at drive telenet og udbyde teletjenester til deres 

kunder. Teleselskaberne har ikke til opgave at etablere en omfattende overvågning af 
kunderne. 
 

Derfor bør teledata også vurderes ud fra det formål, som de er skabt til, og den mest 
alvorlige fejl man kan begå, det er at fortolke og anvende teledata uden den rigtige 

forståelse og uden de nødvendige forbehold.  
 
Vi har nu haft et møde mellem Rigspolitiet og teleselskaberne og branchen, hvor vi er 

blevet enige om fremadrettet at styrke dialogen og samarbejdet. Det er en væsentlig 
forudsætning for både af få en fælles forståelse af, hvordan teledata kan forstås og i 

praksis håndtere de tvivlsspørgsmål og mulige unøjagtigheder og fejl i registreringer, 



der måtte opstå, som følge af fx netudbygninger, ændringer og implementering af ny 
teknologi. 

 
Læs evt. mere her: https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Politik/article11594809.ece 

 
 
Det nye telelandskab 

 
IT-Branchen, Dansk Erhverv, IDA Tele, Teleindustrien og DI Digital inviterer til det 

årlige telebrag den 23. oktober i IDA. Tilmeld dig her  
https://ida.dk/arrangement/tele-2019-det-nye-landskab-i-telebranchen-
332558#beskrivelse 

Telebranchen befinder sig i en opbrudstid. Selskaber fusionerer og opsplitter 
forretningsenheder, samtidig med at nye ejere og aktører gør deres indtog i branchen. 
De er tørstige efter nye markeder, både geografisk og forretningsmæssigt, og adgang 

til hinandens infrastruktur. Udviklingen drives bl.a. af hård konkurrence og ny kapital 
fra pensionsselskaber og infrastrukturfonde, der har fået øjnene op for 

teleinfrastruktur. 
 
Telesektoren er samtidig på vej mod en ny betydning og opmærksomhed fra 

omverdenen. En moderne digital infrastruktur er forudsætning for samfundets digitale 
transformation og økonomisk vækst. Telesektoren er endda kommet i klemme i 

storpolitikken og udfordres samtidig af techgiganterne, der leverer tjenester på 
teleselskabernes infrastruktur og spiser deres kerneforretning. 
 

Hvad betyder det nye landskab i telebranchen for de danske forbrugere og 
virksomheder? Gavner det konkurrencen? Vil der blive tilført kapital til yderligere 

investeringer i 5G og fibernet? Er vi på vej mod en opdeling mellem infrastrukturejere 
og operatører? Ser vi konturerne af et infrastrukturduopol? Er telebranchen gearet til 
at understøtte og drive den digitale transformation af samfundet? 

 
Vi byder op til diskussion med branchens hovedaktører og spørger dem om tilstanden, 

udviklingen, tendenser og udfordringer på markedet. 
 
På dagen vil der være indlæg fra ministeren, internationale og nationale aktører, 

myndigheder og analytikere. Der vil være oplæg fra teleselskaber og leverandører om 
teknologiens muligheder, tendenser og udfordringer på markedet – og årets telepris vil 

blive uddelt af ministeren (5G prisen). 
Til at runde dagen af har vi inviteret de ny-udpegede teleordførere til en snak om 
telepolitik, teleforliget og ambitionerne og visionerne på teleområdet. 
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