
  

 

TI NYHEDSBREV – december 2019 

 
Teleindustrien ønsker alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår! Vi ses i 2020. 
 

Læs om: 

 Tele er en del af klimaløsningen 

 Konference: Grøn Tele 
 Teleselskaber styrker indsatsen mod ulovligt telefonsalg 

 Produkter og markedsovervågning 
 Logning 

 

Tele er en del af klimaløsningen  
Potentialet ved brug af teknologi i klimaløsninger er stort. En ny rapport fra 

GSMA konkluderer, at teleindustrien har et potentiale til at drive en reduktion af 
Co2-udslip, der svarer til ti gange branchens eget Co2-aftryk 

 
Teleindustrien holdt den 9. december 2019 en workshop om, hvordan 

telesektoren kan bidrage til løsning af klimaudfordringen (indspil til 
klimapartnerskaber). Læs mere her http://www.teleindu.dk/gron-tele-en-del-

af-klimalosningen/ 
 

Konference: Grøn Tele 
IDA Connect sætter den 3. februar 2020 klimaet på dagsordenen og ser 

nærmere på, hvordan den digitale infrastruktur kan drives klimavenligt, og 
hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til grønne løsninger i byerne, i 

energiforsyningen og i andre sektorer. 

 
Læs mere her https://ida.dk/arrangement/gron-tele-335010 

 
Teleselskaber styrker indsatsen mod ulovligt telefonsalg 

De danske teleselskaber ønsker at øge kvaliteten af telefonsalg og har derfor nu 
taget initiativ til en ny fælles brancheaftale om telefonsalg.  Med den nye aftale 

om telefonsalg ønsker teleselskaberne at indføre en højere grad af selvjustits og 
kontrol på tværs af branchen. 

 
Læs mere her http://www.teleindu.dk/styrket-indsats-mod-ulovligt-telefonsalg/ 
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Produkter og markedsovervågning 
Teleindustrien (TI) har afgivet et høringssvar vedrørende udkast til lov om 

produkter og markedsovervågning. 
 

Lovforslaget indebærer, at teleselskaber kan pålægges at foretage blokeringer 
af onlinegrænseflader. 

 
Afgørelse om blokering af en onlinegrænseflade træffes af domstolene ved 

kendelse efter kontrolmyndighedens begæring. TI har forståelse for, at man 
politisk ønsker at beskytte forbrugerne mod farlige produkter. 

 
Grundlæggende ser TI dog med bekymring på udviklingen, hvor man fra politisk 

side på flere og flere områder anvender blokering af forbrugernes adgang til 
dele af internettet som redskab til regulering og indgreb. Det strider mod 

internettets grænseoverskridende og åbne natur, at man politisk afskærer 

brugerne fra dele af nettet og i praksis skaber en dansk version af internettet 
afgrænset af danske regler. 

 
Læs høringssvaret her http://www.teleindu.dk/markedsovervagning-og-

blokeringer/  
 

Logning 
Teleindustrien har sammen med en række andre organisationer afgivet et 

høringssvar vedrørende udsættelsen af revisionen af logningsreglerne.  
 

Af høringssvaret fremgår bl.a., at det efter høringsparternes opfattelse ikke 
bidrager til at skabe klarhed på området, at den evaluering og revision af 

logningsbestemmelserne, som blev fastsat oprindeligt i 2002, nu udskydes for 
niende gang med baggrund i varierende forklaringer. 

 

Høringsparterne lægger vægt på, at udskydelsen af revisionen bruges til at 
sikre, at der udarbejdes forslag til nye bestemmelser, som dels vil være i 

overensstemmelser med EU-domstolens afgørelser, dels vil sikre, at danske 
regler på området ikke går videre end kommende regler fastsat i andre 

europæiske lande. Det er efter høringsparternes opfattelse vigtigt, at den lange 
periode, vi har haft med usikkerhed om logningsreglerne afsluttes med, at der 

vedtages regler, som udspringer af en fælles EU-forståelse 
 

Se høringssvaret her http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2019/12/h%C3%B8ringssvar-logning-december-2019.pdf  

 
/JW 

http://www.teleindu.dk/markedsovervagning-og-blokeringer/
http://www.teleindu.dk/markedsovervagning-og-blokeringer/
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2019/12/h%C3%B8ringssvar-logning-december-2019.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2019/12/h%C3%B8ringssvar-logning-december-2019.pdf

