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 Digital infrastruktur i København 

 Trusselsbreve, logning og porno  

 Cybersikkerhed i fokus på Teleindustriens Årsdag 7. juni 2018  

 

Digital infrastruktur i København 

Enhver moderne by har behov for en velfungerende og udbygget digital infrastruktur til 
at understøtte erhvervslivet i byen, beboerne og byens drift og udvikling.   

Skal moderne løsninger bruges i hele byen og komme alle borgere til gavn, så kræver 
det, at der overalt i byen investeres i den digitale infrastruktur. For at kunne håndtere 
de enorme mængder data, skal mobilnettene løbende udbygges med øget kapacitet, og 
ny teknologi som 5G skal udrulles for at muliggøre og fremme Internet of Things, 
selvkørende biler, automatisering i erhvervslivet, sundhedssektoren m.v.  

For at sikre at København ikke kommer bagud i det digital kapløb mellem byer i 
Norden, er der grund til at se på, hvordan det gøres attraktivt at investere i byen. Vi 
har derfor indledt en dialog med Københavns Kommune om, hvad der skal til for at 
tiltrække investeringer, rydde barrierer væk og bane vejen for 5G. Vores ambition er, 
at vi i fællesskab og ved samarbejde kan få sat København og hele hovedstadsområdet 
på det digitale verdenskort. 

Udbygningen af infrastrukturen og udrulning af næste generations mobilnet 5G 
fremmes ved at gøre det attraktivt for teleselskaber at etablere fiberinfrastruktur og 
opsætte mobiludstyr i byens rum og ved at reducere de omkostninger, der er 
forbundet med at bruge byens rum og de kommunale bygninger og arealer.  

Skal vi have succes med fx IoT og 5G, så kræver det nye samarbejdsformer mellem 
kommunerne og teleselskaberne. Regeringen har annonceret at ville udarbejde en 5G 
handlingsplan. Det er godt, men vi skal ikke vente med at tage de nødvendige skridt 
og indlede et konstruktivt samarbejde med kommunerne om at bane vejen for den 
næste generation af digital infrastruktur. 



I rigtig mange kommuner er der en 
positiv og konstruktiv dialog i gang. I 
de grønne kommuner på kortet er der 
etableret attraktive vilkår for 
udbygning af infrastrukturen. I de gule 
kommuner er det fortsat uafklaret. Og 
i de røde kommuner har man indtil nu 
været afvisende overfor at sikre lavere 
omkostninger og attraktive vilkår. Vi 
håber at få flere grønne kommuner i 
hovedstadsområdet. 

  

Trusselsbreve, logning og porno 

Telenor og Telia har indbragt en sag for landsretten, som handler om, om teleselskaber 
skal udlevere adresseoplysninger baseret på loggede data til eksempelvis advokater til 
brug for udsendelse af bødebreve til kunder, der mistænkes for at have set film fra 
ulovlige filmtjenester på nettet.  

Efter Teleindustriens og teleselskabernes opfattelse bør loggede data hos teleselskaber 
alene kunne anvendes til sager, der vedrører grov kriminalitet og terror. Det var også 
argumentationen og hensigten, da logningsreglerne blev indført.  

I praksis vedrører de efterspurgte oplysninger i rigtig mange tilfælde sager, hvor det er 
registreret, at der er set porno. Dette udklip viser en del af de titler, hvor advokaterne 
har bedt teleselskaberne om at udlevere 
deres brugeroplysninger. 

Det er efter Teleindustriens opfattelse 
ganske enkelt ikke i orden, hvis loggede 
oplysninger kan anvendes til sådanne 
formål, og såfremt teleselskaberne taber 
sagen i landsretten i næste uge bør man 
politisk meget hurtigt få ændret reglerne, så 
loggede oplysninger alene kan anvendes af 
politiet til sager om grov kriminalitet og 
terrorisme. 

Særligt i lyset af Tele2/Watson dommen fra december 2016 må det anses som 
værende særdeles vigtigt at sikre, at loggede data ikke anvendes til andre formål – 
særligt når regeringen har besluttet at opretholde de eksisterende logningsregler i 
Danmark i perioden indtil nye rammer er på plads i EU. 

 

 

 



 

Cybersikkerhed i fokus på Teleindustriens årsdag 7. juni 2018 

På Teleindustrien årsdag den 7. juni 2018 kl 13.00-16.00 sætter vi fokus på 
cybersikkerhed og kritisk infrastruktur i Danmark.  

Kom og hør nærmere om regeringens nye cybersikkerhedsstrategi. Hør nyt fra Center 
for Cybersikkerhed, fra teleselskaber, udstyrsproducenter og samarbejdspartnere om, 
hvordan vi arbejder med sikkerhed og samarbejder om at styrke sikkerheden for vores 
kunder. 

Med den øgede digitalisering øges også sårbarheden, og ingen aktører kan løse 
cybersikkerhedsudfordringen alene.  

Tag en kollega i hånden og kom til årsdag i Teleindustrien, hvor du vil kunne møde en 
masse gode kolleger fra branchen, fra myndigheder og fra vores samarbejdspartnere. 
Vi vil også byde på lidt forfriskninger. Alle er velkomne. 

Teleindustriens årsdag finder sted i Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V.  

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til Hugo Prestegaard på 
post@teleindu.dk   

På glædeligt gensyn! 

Jakob Willer 


