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Finanslov med bredbåndspulje og digitaliseringspulje 

Der blev den 6. december 2020 indgået aftale om Finansloven for 2021 
som omfatter 100 mio. kr. til en forlængelse af bredbåndspuljen og 125 
mio. kr. årligt i 2021-2024 til en digitaliseringspulje. 

Der har været et massivt pres for at fortsætte puljen, og man har ønsket 
at have et politisk svar på udfordringen med at sikre bredbånd til alle. 
Det har vi forståelse for. 

Det store bidrag til øget dækning kommer fortsat fra selskabernes 
investeringer, og der investeres i disse år massivt i både udrulning af 
fiber og 5G. Det bliver særligt interessant, hvordan 5G vil kunne bidrage 
til at give danskerne adgang til høje hastigheder – også i de tyndt 
befolkede områder. 

Vi vil fra branchens side indgå i drøftelser med myndighederne for at 
bidrage til, hvordan midlerne kan udmøntes bedst muligt, så vi hjælper 
dem, der er længst væk fra at få bredbånd leveret på markedsvilkår. 

Den samlede aftale her https://fm.dk/media/18311/aftale-om-
finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

 
Implementering af teledirektivet 

Den 3. december 2020 blev lovforslaget om implementering af 
teledirektivet vedtaget i Folketinget. Teleindustrien har undervejs i 
forløbet afgivet høringssvar og givet input til implementeringen. På flere 
områder er der sket præciseringer og justeringer i lovgivningen. Enkelte 
elementer vedr. fx udlevering af IMEI numre er taget ud af lovforslaget. 
Og i betænkningsbidraget opfordrer folketingets partier bl.a. til, at der 
hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for 
opsætning af master i de områder, hvor der er stillet dækningskrav, og 
at ministeren indkalder teleforligskredsen til en drøftelse af fastsættelsen 
af en ensartet model for masteleje i 2021. 

Den endelige vedtagne lov kan ses her: 
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L42/som_vedtaget.htm   

 



 

2 
Leverandørsikkerhed i kritisk teleinfrastruktur 

Forsvarsministeriet har udsendt udkast til forslag til lov om 
leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur i høring. Med det 
udsendte forslag til lov ønsker regeringen at styrke telemyndighedernes 
muligheder for at sikre den kritiske teleinfrastruktur, bl.a. i forhold til 
teleudbydernes anvendelse af leverandører af kritisk teleudstyr og -
tjenester. 
 
Cybersikkerhed er et vigtigt fokusområde både for det danske samfund, 
for kunderne og for teleselskaberne selv, som til enhver tid følger 
myndighedernes retningslinjer på området. Vi er nu i Teleindustrien ved 
at gennemgå forslaget. Umiddelbart har vi bekymringer vedrørende 
klarheden i definitioner, forudsigeligheden, rammerne for indgreb og 
retssikkerheden for virksomhederne, som vi vil adressere i vores 
høringssvar. Der er høringsfrist 4. januar 2021. 
Lovforslaget kan ses her 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64655  
 
Udsigt til nye logningsregler  
Af regeringens lovprogram, der blev offentliggjort den 6. oktober 2020, 
fremgår det, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag om revision 
af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om tele‐ og 
internettrafik (logning) i dette folketingsår – nærmere bestemt til februar 
2021. 
 
I Teleindustrien finder vi det meget vigtigt, at logningsreglerne nu 
ændres for at efterleve EU-domstolen, som senest den 6. oktober 2020 
har truffet afgørelse om, at det er i strid med EU-retten, hvis 
medlemslandene fastlægger nationale regler, som pålægger 
teleselskaberne en pligt til generel og udifferentieret masseindsamling af 
teledata, herunder trafik- og lokaliseringsdata. 
Fra branchens side bidrager vi i processen med teknisk viden og indspil 
til, hvordan reglerne kan og bør ændres i lyset af EU-domstolens 
afgørelse. 
 
Læs mere om Teleindustriens bidrag til revision af logningsreglerne her 
http://www.teleindu.dk/logningsreglerne-bor-aendres/  
 
Voksende datatrafik under COVID19 nedlukning 
Danskerne talte mere i telefon og brugte mere bredbåndsdata via 
fastnettet end normalt under forårets nedlukning. Danskernes køb af de 
hurtigste bredbåndsforbindelser steg også mere end sædvanligt, og for 
første gang i mange år steg tale over fastnettelefonen. Det viser 
Energistyrelsens ’Telestatistik – første halvår 2020’ - baseret på tal fra 
teleselskaberne. Læs mere her https://presse.ens.dk/pressreleases/stor-
vaekst-i-forbruget-af-teleydelser-under-foraarets-covid19-nedlukning-
3058281  
 
Mange års massive investeringer har resulteret i, at vi i dag har en 
robust og moderne digital infrastruktur, der har kunne rumme de øgede 
trafikmængder og efterspørgsel på højere hastigheder. Samtidig har det 
været højeste prioritet for selskaberne at opretholde en stabil drift af 
nettene i den kritiske situation, som vi har været og stadig er i. Værdien 
af velfungerende bredbånd og mobilnet har været enorm og understreger 
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behovet for også fremadrettet at sikre investeringer i udbygning af 
nettene. 
 
Glædelig jul og godt nytår til alle! 
 
 


