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I dette nyhedsbrev kan du læse om 

Revision af logningsreglerne  

Flere regioner vil bane vejen for bedre bredbånd og mobildækning 
Realkredit til bredbånd 

Vækst i hurtigt bredbånd 
Forslag til ændret forsyningspligt 
Tele 2016 konference  

Seminar - Future of wifi and small cells  
 

 

Logning – igen igen 

Justitsministeriet har indkaldt telebranchen til drøftelse om revision af 
logningsreglerne. Revision af logningsreglerne er sat på regeringens lovprogram her i 

foråret 2016.  

Det er Teleindustriens grundlæggende holdning, at man bør udskyde en større dansk 
revision af logningsreglerne, undgå dansk enegang og afvente en afklaring i EU. 

Et af de store spørgsmål i processen bliver givetvis, om vi igen skal til at registrere 

kundernes internetadfærd – med den såkaldte sessionslogning. Netop 
sessionslogningen blev afskaffet i 2014, hvor justitsministeren konstaterede, at den 
ikke havde nogen værdi.  

Teleindustrien vil i processen arbejde for at sikre en saglig debat om omfanget af 

overvågningen. Logningen af borgernes adfærd skal være proportional og ske på en 
måde, så borgernes grundlæggende rettigheder respekteres.  

Vi er fra Teleindustrien side selvfølgelig også optaget af de store omkostninger, der 

følger med en evt. øget og ændret logning. Vi vil hellere bruge pengene på at sikre 
udbygning af bredbånd og mobildækning i hele Danmark end på at overvåge kunderne.   

Flere regioner vil bane vejen for bedre bredbånd og mobildækning 

Både Region Sjælland (17 kommuner) og Region Nordjylland (11 kommuner) har 
igangsat seriøse initiativer for at fjerne barrierer og sikre ensartede vilkår på tværs af 
kommunerne, når teleselskaber ønsker at udbygge mobildækningen med master og 

antenner eller ønsker at grave for at sikre bredbånd til kunderne.  

I begge regioner er der taget initiativer til nye fælles retningslinjer for opsætning af 
telemaster og gravearbejde. Der er tale om initiativer, som vil bidrage til at lette 



arbejdet både for teleselskaber og for kommunerne selv og bane vejen for en bedre 
infrastruktur.  

Tidligere har også Byregion Fyn med 9 kommuner lavet tilsvarende retningslinjer på 

masteområdet. Når dette suppleres med en kommende ny planlov, der bl.a. har fokus 
på at lette opsætning af mobilmaster, så vil teleselskaberne i øget omfang kunne 

efterkomme efterspørgslen om bedre dækning i hele landet. 

Realkredit til bredbånd 
Teleindustrien har afgivet høringssvar om udkast til forslag til ændring af lov om 

realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 

Overordnet ser TI meget positivt på hensigten med lovforslaget, som vil muliggøre 
realkreditbelåning af den digitale infrastruktur og dermed sikre bedre muligheder for at 
fremme digitaliseringen i hele Danmark. 

For at lovforslaget skal kunne få en effekt på markedet og bidrage til at stimulere 
udbygningen af infrastrukturer, er det efter TI’s opfattelse helt centralt, at der er fokus 
på at finde en model som realkreditbranchen finder klar og anvendelig i praksis. 

Vækst i hurtigt bredbånd 

Det går hurtigere og hurtigere på internettet. Antallet af internetforbindelser med en 
hastighed på mindst 100 Mbit/s (downstream) er mere end femdoblet fra medio 2014 

til medio 2015. Væksten i de hurtige forbindelser skyldes især en øget anvendelse af 
fiber bredbånd og udbud af højere hastigheder på kabel-tv net. Medianhastigheden på 
fastnet bredbånd var medio 2015 på 26,5 mbit/s (downstream). Medio 2014 var 

medianhastigheden på 22,1 Mbit/s. 

Det fremgår af Energistyrelsens telestatistik for 1. halvår 2015. Statistikken kan ses 
her http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danskerne-hurtigere-bredbaand-

surfer-mere-paa-mobilen 

Af statikken fremgår også, at mobilt bredbånd fortsat er i vækst. Mængden af data, der 
transporteres via de mobile net er fra medio 2014 til medio 2015 steget med 85 pct. I 

første halvår passerede 90.000 TB gennem  mobilnettene. 

Med den udvikling der er i anvendelsen af bredbånd og efterspørgslen på data, så vil 
der fortsat fremadrettet være behov for enorme investeringer i udbygningen af den 
digitale infrastruktur i Danmark. Både for at sikre mulighed for høje hastigheder 

alle steder i landet og for at sikre kapacitet i nettene til at håndtere de store mængder 
trafik. 

Forslag til ændret forsyningspligt 

Energistyrelsen har udarbejdet en analyse af behovet for forsyningspligttjenester efter 
2016. Det foreslås i analysen at ophæve forsyningspligten på telefax, 

bredbåndsforbindelse til en gruppe af handicappede og betalingstelefoner 
(mønttelefoner). Dette er alle tjenester, der stort set ikke anvendes mere, eller aldrig 
har været i anvendelse. Analysen peger endvidere på, at det bør overvejes, om 

forsyningspligten på den opkaldsbaserede nummeroplysningstjeneste (118) og på 
rabatordningen på nummeroplysningstjenesten kan ophæves, da behovet for disse 
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tjenester fortsat forventes at være faldende. I analysen er det ikke fundet nødvendigt 
at indføre forsyningspligt på bredbånd og mobiltelefoni. 

Analysen er sendt i offentlig høring, som løber til den 4. februar 2016. Det forventes, 

at der medio 2016 udstedes en ny bekendtgørelse og igangsættes en egentlig 
udpegningsproces. 

Læs mere her: http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/energistyrelsens-analyse-

peger-paa-justeringer-forsyningspligten 

 
Tele 2016 konference  

DI Digital, Teleindustrien, IDA Tele og IT-Branchen afholder konferencen Tele 2016 

tirsdag den 11. april 2016. Temaet for konferencen er, hvilke ønsker der er til 

telepolitikken anno 2016 og et moderniseret teleforlig. Vi har inviteret Forsynings- og 

energiminister Lars Christian Lilleholt til at åbne konferencen. Herefter vil bl.a. 

teleselskaber, kommuner og regioner komme til orde for at drøfte de udfordringer vi 

står overfor med stimulere investeringerne i den digitale infrastruktur og sikre 

bredbånd og mobildækning i hele landet. Formiddagen afsluttes med en spændende 

paneldebat mellem ordførerne på teleområdet om kursen i dansk telepolitik. 

Om eftermiddagen ser vi nærmere på visionerne for det digitale samfund. Dette 
omfatter vækstpotentialet ved digitalisering - men også hvad det er for et Danmark, 

den digitale infrastruktur kan være med til at forme. 

På dagen vil årets Telepris blive uddelt af IDA Tele. Har du en kandidat i tankerne – så 
giv endelig besked til os i TI. 

Konferencen foregår i IDA Huset på Kalvebod Brygge 31-33. 

Seminar - Future of wifi and small cells  

Hvordan ser fremtidens trådløse net ud? Hvilken rolle vil small cells og wifi spille? Det 
ser vi nærmere på den 11. februar 2016 kl 13.00 – 16.00, hvor en række eksperter vil 

give deres bud på fremtidens løsninger. 

Se programmet her http://ida.dk/event/317149 
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