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Status på logning 
 

Justitsminister Søren Pape Poulsen har på et samråd i Retsudvalget meldt ud, 
at der i efteråret 2017 vil blive fremsat et lovforslag til revision af de danske 

logningsregler. Det var oprindeligt planlagt til foråret 2017. 

 
Det blev på samrådet udmeldt meget klart fra justitsministeren, at den dom, 

der blev truffet af EU-domstolen i december 2016 indebærer, at de danske 
regler skal revideres. 

 
Se også http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-udskyder-nye-regler-

logning  
 

Endvidere oplyser ministeren, at Danmark nu er i dialog med EU-
Kommissionen og med andre lande i Europa om at finde en fremadrettet model 

for logning. 
 

I Teleindustrien finder vi det positivt, at ministeren så klart melder ud, at 
reglerne skal ændres som følge af EU-dommen. Teleselskaberne har 

grundlæggende ikke noget ønske om at foretage en logning af kunderne.  

 
Vi kunne selvfølgelig godt ønske os en meget hurtig afklaring af, hvordan 

logningen så skal indrettes fremadrettet. På den anden side har vi også en 
interesse i en ny løsning, som er gennemtænkt og afbalanceret. Og det bør 

sikres, at vi ikke endnu en gang går dansk enegang i Europa og laver nye 
logningsregler, som går længere end i andre lande. Vi har derfor også 

forståelse for, at justitsministeren vil sikre en løsning, der flugter med, hvad 
man gør i andre lande. 

 
For Teleindustrien er det vigtigt, at vi finder løsninger, der er proportionale og 

balancerer mellem hensynet til, hvilken overvågning vi udsætter borgerne for, 
hvilke omkostninger det har for selskaberne, og hvilken værdi det har for 

politiet. Vi har indledt tekniske drøftelser med politiet og Justitsministeriet om 
mulighederne. 

 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-udskyder-nye-regler-logning
http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-udskyder-nye-regler-logning


Med hensyn til opretholdelsen af den eksisterende logning noterer vi os 

ministerens klare udmelding om, at de eksisterende regler opretholdes indtil de 

nye regler er på plads, og at dette er muligt og lovligt efter retspraksis. 
 

 
IP kriminalitet 

 
Teleindustrien var inviteret til at give et oplæg ved Retsudvalgets høring om 

bekæmpelse af IP kriminalitet på nettet den 1. marts 2017.  
 

I oplægget fremhævede TI det samarbejde der er etableret med 
Rettighedsalliancen og den Code of Conduct, som er udarbejdet vedrørende 

blokeringer. Endvidere fremhæverede TI initiativet Share With Care, som har 
fokus på at fremme udbredelsen af lovlige tjenester hos brugerne. Efter 

Teleindustriens opfattelse er det de lovlige alternative tjenester, der er det 
mest effektive middel til bekæmpelse af piratkopiering. 

 

Teleindustrien udtrykte bekymring for den glidebane vi er på med øget brug af 
blokeringer på internettet, hvor der også snart forventes fremsat et forslag i 

folketinger om mulighed for blokeringer ved mistanke om overtrædelser af 
straffeloven. Der er også store administrative omkostninger for teleselskaberne 

ved at skulle håndtere en stigende mængde blokeringer. Endvidere udtrykte 
Teleindustrien bekymring for den praksis der er etableret, hvor 

advokatselskaber sender trusselsbreve til kunder på baggrund af kendelser, 
hvor de får udleveret i hundrede tusindevis af adresser på kunder, som man 

mener har set film ulovligt. I Teleindustrien finder vi ikke dette proportionalt – 
og opfordrede politikerne til at tænke retssikkerhed for forbrugerne med i 

øsningerne, når man ønsker at styrke retshåndhævelsen på internettet. 
 

Se høringen her http://www.ft.dk/webtv/video/20161/reu/tv.3698.aspx?as=1   
 

 

5G – hvordan bliver det en realitet? 
 

Vi har i TI igangsat arbejdet med at se på, hvilke faktorer, der har betydning 
for en god udrulning af 5G i Danmark. Formålet med arbejdet er at identificere 

eventuelle barrierer og se nærmere på, hvordan de regulatoriske rammer og 
politiske målsætninger på området kan fremme en positiv udvikling på 

området. Det er både i industriens og i forbrugernes interesse. 
 

Vi skal passe på, at der ikke opbygges urealistiske forventninger til hvor hurtigt 
5G kan rulles ud – og hvad det vil betyde i markedet. Umiddelbart har vi i 

Teleindustrien visse bekymringer i forhold til de omkostninger og behov for 
investeringer der er forbundet med udrulning af 5G. Endvidere kan det være 

en udfordring at identificere meget klart, hvordan der i stort omfang kan 
udvikles ny forretning på 5G net og sikres en forrentning af investeringerne. 

Det er derfor også vigtigt, at der ikke er barrierer for forretningsinnovationen. 

 
Vi har derfor i TI fokus på at fremme de bedst mulige politiske rammer, der gør 

http://www.ft.dk/webtv/video/20161/reu/tv.3698.aspx?as=1


det attraktivt at investere og udbyde telenet og teletjenester i Danmark – og 

sikre regulatoriske rammer som fremmer innovation og udvikling af nye 

tjenester. Og vi har fokus på at reducere omkostninger til frekvenser, husleje 
og infrastruktur – så vi kan bruge vores investeringsmidler til at bygget net og 

sikre dækning. 
 

Vores målsætning er, at der tages initiativ til en politisk strategi for at sikre de 
bedst mulige rammer for udrulning af 5G i Danmark, og at det afspejles 

generelt i et revideret telepolitisk forlig, at vi i Danmark skal gøre det attraktivt 
at investere i udbygning af den digitale infrastruktur – så vi kan have en digital 

infrastruktur, der er blandt de bedste i verden.   
 

 
 
 


