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TI’s netneutralitetsforum: 
Statusrapport for 2016 
 
TI’s netneutralitetsforum (NEF) skal i henhold til kommissorium en gang årligt 
kort opsummere konkrete sager og spørgsmål, der har været bragt op under 
hensyntagen til den afrapportering, der i øvrigt foretages af Energistyrelsen 
(ENS) til Kommissionen. 
 
NEF skal hermed give en kort status for aktiviteter og emner siden forrige 
statusrapport for 2014. 
 
 
I Aktiviteter 
 
NEF har afholdt to møder i 2016: 18. januar 2016 og 14. september 2016 med 
deltagelse på mindst et af møderne fra følgende emner: 
 
Organisationer 
• TI 
• Forbrugerrådet TÆNK 
• Dansk Energi 
• Bitbuerauet 
• DI Digital 
• IT-Politisk Forening  
 
Virksomheder 
• 3 
• Microsoft  
• TDC 
• Telenor  
• Telia 
• Waoo 
 
Myndigheder 
• Energistyrelsen  
 
 
II Emner 
 
NEF har behandlet følgende:  
 
1: Problemer med netneutralitet  
Der er ikke observeret konkrete tilfælde af tiltag fra Internetudbydere, der har 
kunnet karakteriseres som brud på netneutralitetsreglerne.  
 
Spørgsmålet om zero-rating er dog blevet rejst af Forbrugerrådet TÆNK.  
 
2: Justering af kommissorium  
Man har i 2016 arbejdet med at justere det eksisterende kommissorium bl.a. på 
baggrund af den vedtagne forordning om netneutralitet.  
 
Det endelige kommissorium blev godkendt på møde i NEF den 24. marts 2017.  
 
3: Netneutralitetsforums fremtidige reference 
I kommissoriet fra den 9. juni 2011 stod der, at NEF referer til det ikke længere 
fungerende/eksisterende Teleforum. Det er blevet besluttet at opretholde NEF 
uanset reference.  
 



I lyset af Teleforums status fandt man ikke behov for, at NEF udarbejdede en 
statusrapport for 2015.  
 
4: BEREC’s retningslinjer og myndighedsopfølgning/ENS  
ENS har løbende orienteret om implementering af Netneutralitetsforordningen og 
status for BEREC’s arbejde med Guidelines.  
 
BEREC offentliggjorde den 30. august 2016 sine Guidelines.  
 
ENS har på møde den 14. september 2016 i NEF gennemgået de overordnende 
principper i BEREC’s Guidelines. ENS har i den forbindelse oplyst, at ENS vil 
tilstræbe at undgå yderligere byrder på aktørerne.  
 
ENS skal afrapportere til Kommissionen og BEREC i juni 2017, og ENS vil  
forinden indsamle relevant information i dialog med operatørerne.  
 
Udover ændring af roaming-bekendtgørelsen med henblik på at indarbejde 
forordningens krav om sanktioner både med hensyn til roaming og netneutralitet, 
vil der ikke komme særlig dansk regulering på området. Baggrunden herfor er, at 
Forordningen har direkte virkning i medlemsstaterne.  
 
Det er blevet besluttet, at TI foretager en første analyse af, om brancheaftalen 
med Forbrugerombudsmanden skal tilpasses.  
 
5: Network management 
Mads Hein fra Telenor gennemgik på møde den 18. januar 2016 i NEF principper 
for danske operatørers brug af network management.   
 
 
   
 


