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Høring over forslag om ændring af §§ 7-8 i lov om elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester (teleloven) 

Generelle bemærkninger 
 
Teleindustrien (TI) har noteret sig Erhvervsministeriet offentlige høring over lovforslaget om ændring af lov 
om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Teleloven) fsva. §§ 7-8 om hemmeligholdelse af elektro-
nisk kommunikation, informationssikkerhed, behandling af persondata. TI takker for høringen og fremkom-
mer herunder med sine bemærkninger trods den relativt korte tidsfrist. 

TI har forståelse for, at lovforslaget forsøger at implementere dele af direktiv 2018/1972/EU om oprettelse 
af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (herefter teledirektivet). Samtidig anerkender TI be-
hovet for at dansk retstilling er i overensstemmelse med EU-retten. TI forstår endvidere, at telelovens §§ 7-
8 implementerer bestemmelser fra direktiv 2002/58/EF (e-databeskyttelsesdirektivet), herunder at e-data-
beskyttelsesdirektivet henviser til definitioner de tidligere rammedirektiver for teleområdet.  

Overordnet set kvitterer TI positivt for, at udbydere af en nummeruafhængig interpersonel kommunikations-
tjeneste til forskel fra tidligere også bliver genstand for en række forpligtelser i relation til hemmeligholdelse 
af elektronisk kommunikation, informationssikkerhed, behandling af persondata. Konkurrerende kommuni-
kationstjenester bør regulatorisk behandles på fair og ikke-diskriminerende vilkår.  

Om end en simpel tilføjelse i telelovens § 7-8 kan synes tiltalende, finder TI flere uhensigtsmæssigheder her-
for, og TI opfordrer således til forsigtighed i reguleringen indtil de nye europæiske e-databeskyttelsesregler 
er klarlagt (forslag 2017/0003 (COD). 

Specifikke bemærkninger 

Behandling af trafik- og lokaliseringsdata 

Lovforslaget savner omtale af ændringens betydning for § 8, stk. 3, nr. 2, som henviser tilbage til § 8, stk. 1, 
som nu udvides til at omfatter udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester. § 
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8, stk. 3, nr. 2 er hjemmelsbestemmelsen til § 23 og § 24 i udbudsbekendtgørelsen om behandling af trafik- 
og lokaliseringsdata. Definitionen af trafik- og lokaliseringsdata findes i e-databeskyttelsesdirektivet og er 
skrevet så det udelukkende passer til traditionelle teleudbydere og traditionelle telenet. Elektroniske kom-
munikationsnet, som nævnt i den gældende definition af trafik- og lokaliseringsdata1 henviser således til tra-
ditionelle telenet. Tilsvarende er elektroniske kommunikationsnet (til forskel for elektroniske kommunikati-
onstjenester) fortsat i teledirektivet defineret som traditionelle kommunikationsnet, idet der skal være tale 
om net der anvendes til transmission.  TI gør opmærksom på, at data om nummeruafhængig interpersonel 
kommunikation slet ikke findes i traditionelle telenet, idet data om nummeruafhængig interpersonel kom-
munikation hverken genereres eller behandles i traditionelle telenet. 

Derudover gør TI opmærksom på, at hverken EU-Kommissionen eller BEREC har anvist, at e-databeskyttel-
sesdirektivets anvendelsesområde fsva. behandling af trafikdata er tiltænkt en udvidet anvendelse i forbin-
delse med implementeringen af teledirektivet.  

Derfor anbefaler TI, at enhver omtale af behandling af trafik- og lokaliseringsdata udgår af lovforslaget (i alt 
seks steder i lovforslagets bemærkninger) og afventer den kommende revision af e-databeskyttelsesdirekti-
vet (forslag 2017/0003 (COD)) – og således at § 8, stk. 3, nr. 2 ikke berøres af lovændringen.  

Alternativt bør lovforslaget uddybe og tydeliggøre, hvilken betydning det vil få for nummeruafhængige inter-
personelle kommunikationstjenester, at sådanne tjenester bliver omfattet af reglerne om behandling af tra-
fik- og lokaliseringsdata i udbudsbekendtgørelsens §§ 23-24, jf. § 8, stk. 3, nr. 2 i teleloven. Samtidig opfordrer 
TI til, at Erhvervsstyrelsen afklarer med EU-Kommissionen om den foreslåede ændring er EU-konform.  

Administrative omkostninger 

I teleloven sondres mellem ”ejere af net” og ”udbydere af net eller tjenester”. I afsnittet ”Til afsnit 5.2. Ad-
ministrative omkostninger” omtales nu også ”ejere af tjenester”.  Det er TI’s opfattelse, at det kun giver me-
ning at tale om ”udbydere” af kommunikationstjenester”. Herudover finder TI det uklart, hvilket net, der 
henføres til i fjerde linje. Derfor anbefaler TI, at ”ejere og” udgår af første og tredje linje, samt at ”nettet 
eller” udgår af fjerde linje, og således affattes: 

”De administrative konsekvenser består primært i, at ejere og udbydere af nummeruaf-
hængige interpersonelle kommunikationstjenester vil blive omfattet af reglen om hemme-
ligholdelse af kommunikation, hvor der stilles krav om, at ejere og udbydere skal træffe 
foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at oplysninger om andres brug af nettet 
eller tjenesten eller indholdet heraf ikke er tilgængelige for uvedkommende. Herudover vil 
udbyderne af disse tjenester skulle træffe passende tekniske og organisatoriske foranstalt-

                                                           
1 b) »trafikdata«: data, som behandles med henblik på overføring af kommunikation i et elektronisk kommunikationsnet eller debitering heraf 

c) »lokaliseringsdata«: data, som behandles i et elektronisk kommunikationsnet og angiver den geografiske placering af det terminaludstyr, som 
brugeren af en offentligt tilgængelig elektronisk kommunikationstjeneste anvender 
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ninger for at imødegå, at der sker brud på persondatasikkerheden. Derudover vil det for-
slåede lovforslag betyde, at udbyderne af disse tjenester vil skulle indberette alle brud på 
persondatasikkerheden til Erhvervsstyrelsen. Udbyderne omfattes desuden af reglerne om 
opbevaring og behandling af trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med elektronisk 
kommunikation.” 

TI står naturligvis til rådighed måtte ovenstående give anledning til spørgsmål eller kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien 


