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Lov om leverandørsikkerhed 

TI har den 4. januar 2021 leveret sit høringssvar vedr. regeringens udkast til lovforslag om 
leverandørsikkerhed i kritisk teleinfrastruktur.  

I lovforslaget sætter regeringen fokus på den digitale infrastrukturs samfundskritiske betydning. 
Sikkerhed er af højeste prioritet for telebranchen, men det er nødvendigt, at lovforslaget 
udformes, så det ikke sker på bekostning af retssikkerheden. 

For det første indeholder lovforslaget en række særdeles uklare rammer og definitioner om 
lovens anvendelsesområder. Det gør det vanskeligt for ikke at sige umuligt at vurdere 
lovforslagets konsekvenser. 

For det andet giver forslaget vidtrækkende beføjelser til Center for Cybersikkerhed, der kan 
gennemføre drastiske indgreb overfor virksomhederne uden partshøring eller begrundelse. Og 
med fravær af politisk kontrol. 

Og netop dén kombination – af vidtgående beføjelser, uklare definitioner, uforudsigelige 
konsekvenser og manglende kontrolmuligheder – sætter retssikkerheden over styr og skaber 
nogle urimelige markedsvilkår.  

Fra TI’s side sætter vi ikke spørgsmålstegn ved, om det er legitimt at søge at sikre høj 
cybersikkerhed. Det har vi i årevis arbejdet tæt sammen med myndighederne om at sikre. 

Men det bør ske uden at sætte grundlæggende retssikkerhed over styr. 

Vi efterlyser derfor, 

- at selskaber, der underlægges regulering har sikkerhed for at blive hørt inden indgreb 

- at der er gennemsigtighed, klageadgang og mulighed for politisk kontrol og ansvar for indgreb 

- at myndigheder hører hinanden på tværs af ressortområder inden der træffes endelige 
afgørelser 

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i februar 2021.  

 
 



Teledatasagen 

Justitsministeren har den 25. januar 2021 orienteret Folketingets Retsudvalg om teledatasagen. 
Ministeren lægger op til, at gennemgangen af sager i teledatasagen kan indstilles. 

Justitsministeren bemærker bl.a., at der i ingen af de prioriterede sager, hvor kontrol- og 
styregruppen har udført stikprøvekontrol, er blevet identificeret tilfælde, hvor der som følge af 
fejl i indhentede teledata har været grundlag for at anmode Den Særlige Klageret om 
genoptagelse af straffesagen. 

Det er kontrol- og styregruppens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at der blandt 
de hidtil ikke-prioriterede sager vil vise sig sager, hvor der er grundlag for genoptagelse som 
følge af fejl i teledata. 

Det er ministerens opfattelse, at politiets og anklagemyndighedens ressourcer udnyttes bedst 
ved at dedikere dem til den fremadrettede indsats med at holde Danmark trygt. Ministeren har 
derfor til hensigt at meddele kontrol og styregruppen, at task forcens og kontrol- og 
styregruppens gennemgang af sager kan indstilles. 

Den fulde orientering af Retsudvalget, inkl. en beskrivelse af arbejdet i ”Den uafhængige 
kontrol- og styregruppe i teledata-sagen”, kan findes her 

Møde med EU Kommissionen  

EU Kommissionen udarbejder hvert år en rapport vedrørende implementering af 
telereguleringen i de enkelte medlemslande, hvori man også rejser eventuelle problemstillinger 
i markedsudviklingen og effekten af reguleringen. 

TI har i januar 2021 haft møde med EU Kommissionen og har i den forbindelse peget på en 
række områder, hvor der er udfordringer. 

TI pegede på mødet bl.a. på  

- Logning af teledata, hvor der er er truffet en række afgørelser fra EU-Domstolen, der 
indebærer, at de danske logningsregler skal ændres, men hvor den danske regering endnu ikke 
fremlagt et konkret forslag til revision reglerne. 

- Lovforslag vedr. leverandørsikkerhed, som indebærer en høj grad af uklarhed og 
uforudsigelighed, og hvor branchen efterspørger fælles europæiske regler. 

- AML (Advanced Mobile Location), hvor lovgivningen ikke tager højde for, at der ved aflevering 
af AML sms’er ikke må kræves termineringsafgift. I dag er det situationen, at mobilselskaber 
ved aflevering af AML sms’er til alarmcentralen skal betale termineringspris. Derved er der ikke 
længere sammenhæng i leveringskæden om at kunne levere AML sms’er uden omkostninger.  

- Opsætning af master, hvor der mange steder stadig er udfordringer med at få adgang til at 
opsætte master i landzone og på rimelige vilkår og til rimelige priser.  

- Graveadgang, hvor der stadig i en del kommuner er udfordringer med at sikre rimelige 
gravevilkår og tilladelser til gravninger på private fællesveje i landzone. 

- Slutbrugerregulering, hvor EU-reguleringen er noget uklar, og hvor teleselskaber i konstruktivt 
samarbejde med de danske myndigheder forsøger at etablere nogle klarere retningslinjer i 
praksis.  

- Bredbåd til alle, hvor vi i Danmark endnu ikke har nået målet om at sikre adgang til 100/30 
Mbit/s bredbånd for alle i 2020. Der mangler stadig 6 pct. af alle borgere og virksomheder. 
Energistyrelsens analyse og forventning er, at restgruppen medio 2020’erne vil være reduceret 
til ca. 30.000 adresser, som ikke vil være dækket af 100/30 Mbit/s fastnet bredbånd. I 



opgørelsen har man ikke inddraget mobile og trådløse teknologier. Det er branchens vurdering, 
at 5G/FWA vil kunne bidrage til at sikre bredbånd for store dele af restgruppen, som ikke på 
andre måder tilbydes adgang til bredbåndsinfrastruktur.  

Høringssvar 

TI har i 2021 afgivet følgende høringssvar 

04-02-2021 TI Høringssvar om udkast til bekendtgørelser om sikkerhed i net 

og tjenester   

29-01-2021 TI Høringssvar til specialudvalgshøring over Europa-Kommissionens forslag til 
direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og 
om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148  

04-01-2021 Høringssvar vedr. leverandørsikkerhed 


