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Teleindustriens årsdag – husk at tilmelde dig 

Teleindustrien indbyder til årsdag den 7. juni 2018 kl 13-16, hvor vi sætter fokus på 
cybersikkerhed og kritisk infrastruktur – som teleinfrastrukturen er en del af (se mere 
nedenfor) 

Årsdagen holdes den 7. juni fra kl. 13.00 til 16.30 i Valencia, Vesterbrogade 32 i 
København. 

Se programmet her http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2018/05/TI-
%C3%A5rsdag-2018-1.pdf  

Tilmelding kan ske til post@teleindu.dk Deltagelse er gratis. 

 
Cybersikkerhed højt på dagsordenen 

Regeringen har offentliggjort sin nye cybersikkerhedsstrategi. I Teleindustrien kvitterer 
vi positivt for regeringens nye strategi. 

Med digitaliseringen er vi blevet mere sårbare. Og cybertruslen mod Danmark er ifølge 
Center for Cybersikkerhed både reel og høj. 

Det stiller store krav til alle aktører for at styrke sikkerheden i Danmark. Lige fra de 
statslige myndigheder, kommuner, brancher, virksomheder, medarbejdere og den 

enkelte borger, som skal have kompetencer og redskaber til at beskytte sig. 

Ingen kan klare udfordringen alene. Vi ruster os bedst ved at styrke de digitale 
kompetencer hos danskerne og ved at lukke op for sluserene for 

informationsudveksling, dialog og samarbejde. 

http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2018/05/TI-%C3%A5rsdag-2018-1.pdf
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I Teleindustrien og blandt teleselskaberne i Danmark har vi allerede sikkerhed højt på 
dagsordenen, og vi er parate til at løfte vores del af ansvaret for en styrket 

cybersikkerhed og udarbejdelsen af en sektorstrategi for teleinfrastrukturen. 

Derfor har vi også sat cybersikkerhed på dagsordenen til vores årsdag den 7. juni 
2018.  

 

Glæde over nyt teleforlig  

De politiske partier i Folketinget har indgået det bredest tænkelige forlig om fremtidens 
telepolitik i Danmark. Samtlige partier bakker op om politikken og de grundlæggende 

principper om markedsbaseret udrulning af infrastrukturen og teknologineutral 
regulering. 

Vi har grund til at glæde os. I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en 

afklaring af rammerne for udviklingen på markedet. Det er den helt rigtige kurs der er 
sat, og det er stærkt, at teleminister Lilleholt har sikret så bred opbakning til politikken 
fra hele Folketinget.  

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 om Teleindustriens modtagelse af det nye teleforlig her 

http://www.teleindu.dk/glaede-over-nyt-teleforlig/  

 
Sejr for forbrugerne  

Østre Landsret har den 7. maj 2018 afsagt en dom, der betyder, at teleselskaber ikke 

længere skal udlevere adresseoplysninger baseret på loggede data til advokater til 
brug for udsendelse af bødebreve til kunder, som de mistænker for at have set film fra 
ulovlige filmtjenester på nettet.  

Det er Telenor og Telia, der har indbragt sagen for landsretten efter i første omgang at 
have tabt sagen ved retten på Frederiksberg. I praksis vedrørte de efterspurgte 
oplysninger fra advokaterne også sager, hvor man beskylder kunden for at have set 

porno på en ulovlig tjeneste. 

Det er en sejr for forbrugerne, at loggede data ikke længere kan anvendes til at 
udsende den type trusler. Efter Teleindustriens og teleselskabernes opfattelse bør 

loggede data hos teleselskaber alene kunne udleveres til politiet og anvendes i sager, 
der vedrører grov kriminalitet og terror. Det var også argumentationen og hensigten, 
da logningsreglerne blev indført. 

Og særligt i lyset af Tele2/Watson dommen fra EU domstolen 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. 

http://www.teleindu.dk/glaede-over-nyt-teleforlig/


Allerede ved at opretholde de eksisterende logningsregler bevæger vi os på kanten af, 
hvad der kan forsvares og forklares over for forbrugerne. Og hvis loggede data så oven 

i købet kunne anvendes til helt andre formål end at beskytte danske borgere mod 
terror og grov kriminalitet, så ville det være endnu mere problematisk. 

Næste skridt er så hurtigst muligt at få tilrettet logningsreglerne, så de er i 

overensstemmelse med EU retten. Det bør have absolut højeste prioritet både hos EU 
Kommissionen og den danske regering. 

 

/Jakob Willer 


