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Udkast til nyt teleforlig 

Regeringen præsenterede i begyndelsen af marts sit udspil til fremtidens telepolitik i 
Danmark. 

I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for 

udviklingen på markedet. Og vi byder derfor også udspillet fra regeringen velkommen. 

Vi bakker fuldt ud op om visionen om, at vi i Danmark skal være blandt de førende i 
Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste teknologier. Det er en god 

ambition, som kræver, at der er gode rammer for investeringer på markedet. 

Vi ser derfor også positivt på, at regeringen vil fastholde de fundamentale principper i 
telepolitikken, som betyder, at udrulning af digital infrastruktur sker på et 

markedsbaseret grundlag, og at reguleringen skal være tjeneste- og teknologineutral. 
Det er principper, som har bragt os langt, og som igen bør være bærende i 
telepolitikken. 

Vi tager også positivt imod tilkendegivelserne i de formulerede pejlemærker om at 

skabe de bedst mulige rammer for investeringer i infrastrukturen, sikre gode og stabile 
rammevilkår, og sikre, at barrierer og byrder reduceres. Det er pejlemærker, som 

indikerer betydningen af teleselskabernes investeringer og udbud af tjenester – og må 
betragtes som positive erhvervspolitiske pejlemærker. 

Så samlet set er det umiddelbart nogle positive rammer og principper, der sættes for 

telepolitikken. Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte 



politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne 
kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/telepolitisk-udspil/  

 
Dækningskrav i de kommende auktioner 

Regeringen har offentliggjort, at der ved de kommende frekvensauktioner for 700, 900 
og 2300 MHz vil blive stillet krav om mobildækning i områder, hvor der mangler 

dækning. 

I Teleindustrien har vi fuld forståelse for regeringens ønske om at stille krav ved 
frekvensauktionerne for at sikre, at alle danskere har adgang til ordentlig 

mobildækning. Vores store bekymring er, at man vil stille krav om at sikre adgang til 
datahastigheder på op til 50 Mbit/s. Det er krav, der ikke tager udgangspunkt i 

teknologien og i brugernes reelle og dokumenterede behov. 

Energistyrelsens egne analyser har meget klart dokumenteret, at offentlige 
velfærdstjenester i flere år frem i tiden maksimalt kræver hastigheder på 5 Mbit/s. For 
at kunne se en Netflix HD kanal kræver det 5 Mbit/s. 

Der er derfor ikke saglig grund til at stille de meget højere hastighedskrav, som vil 

blive meget dyrere for markedets aktører at opfylde, og det vil i flere år frem lægge 
beslag på store dele af teleselskabernes investeringer. Konsekvensen er, at der ikke i 

resten af landet vil kunne investeres, som teleselskaberne kunne ønske sig for at møde 
forbrugernes behov, og det vil kunne lægge en dæmper på selskabernes investeringer i 

ny teknologi som 5G.  

De meget høje hastighedskrav vil derved være en reel barriere for at opfylde 
regeringens ambitioner for digitalisering bredt set i erhvervslivet. 

Så det samlede resultat af de meget høje hastighedskrav vil være, at det vil blive 
dyrere og dårligere for det store flertal af forbrugere. Det synes vi ikke er en ambitiøs 

politisk tilgang. 

 
Logning og brug af data 

TI har sammen med en række andre organisationer afgivet høringssvar vedrørende 

justitsministerens udsættelse af revisionen af logningsreglerne. Se det her: 
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Hoeringssvar-logning-marts-

2018.pdf  

Det synes klart, at Tele2/Watson-dommen fra december 2016 indebærer, at de danske 
logningsregler skal revideres, og vi ønsker og opfordrer regeringen til, at der hurtigst 

muligt sker en afklaring af de fremtidige rammer for logning i Danmark. 

TI anser det samtidig for meget vigtigt, at man ikke fra dansk side går enegang i EU på 
logningsområdet, og vi er derfor enige med Justitsministeriet i, at udformningen af nye 
logningsregler sker i fællesskab med de øvrige EU-lande og EU-Kommissionen.  

http://www.teleindu.dk/telepolitisk-udspil/
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Hoeringssvar-logning-marts-2018.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Hoeringssvar-logning-marts-2018.pdf


Hvad angår den del af dommen, der vedrører anvendelsen af loggede data finder vi 
dog ikke, at der er grund til at udsætte revisionen af reglerne.  

Regeringen bør hurtigst muligt sikre, at de danske regler justeres således at det sikres, 

at loggede data fra teleselskaber alene kan anvendes i sager, der vedrører grov 
kriminalitet og terror.  

Loggede data skal ikke kunne udleveres til eksempelvis advokater til brug for 

udsendelse af bødebreve til kunder, der mistænkes for at have set film fra ulovlige 
filmtjenester på nettet.  

 

Teleindustriens årsdag 
 
Sæt kryds i kalenderen. Vi holder årsdag med en konference den 7. juni 2018 kl. 13-

16. 

 

 

  


