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Læs om: 

 Skitse til ny regulering af logning 
 Lovprocessen om leverandørsikkerhed i kritisk teleinfrastruktur 
 Ny vejledning om markedspriser for arealleje 
 Evaluering af planloven 
 Generalforsamling i TI 

 
Skitse til ny regulering af logning 

Justitsministeren har fremlagt en skitse for revision af logningsreglerne. 
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/EUU/bilag/396/index.htm  

Baggrunden for revisionen er en række EU-domme, senest EU-Domstolens dom af 6. oktober 
2020. Lovskitsen skal danne grundlag for drøftelser med telebranchen, relevante organisationer 
mv., inden lovforslaget om den materielle revision af logningsreglerne fremsættes. 

Fra telebranchens side ser vi frem til drøftelserne med Justitsministeriet og Rigspolitiet om den 
fremlagte skitse. Fra branchens side prioriterer vi, at de danske regler bringes i 
overensstemmelse med EU-retten, og branchen vil arbejde for at sikre klare definitioner på, 
hvilke data der skal gemmes og klare regler for udlevering. Læs evt. mere her 
https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/logning-og-teledata/  

Endvidere er det vores opfattelse, at der mangler et afsnit i skitsen om dækningen af de 
omkostninger, der er forbundet med omlægninger og driften af teleselskabernes it-systemer 
mv., således at teleselskaberne kan foretage den logning, som politikerne ønsker. 
 
Lovprocessen om leverandørsikkerhed i kritisk teleinfrastruktur 

Der var den 23. marts 2021 første behandling i Folketinget af lovforslag L190 om 
leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur. Teleindustrien har forud for første 
behandlingen i Folketinget haft foretræde for Forsvarsudvalget og argumenteret for, at det er 
nødvendigt at foretage ændringer i det fremsatte forslag for at fremme retssikkerheden for 
teleselskaber, der investerer i udbygning af bredbånd og mobilnet i Danmark. 

Heldigvis er der blevet lyttet! 

Forsvarsministeren vil fremsætte ændringsforslag om, at der i lovteksten indsættes en 
bestemmelse, der forpligter Center for Cybersikkerhed (CFCS) til i størst muligt omfang at 
foretage partshøring og begrunde afgørelser om forbud mod konkrete aftaler. Endvidere vil 
Forsvarsministeren foreslå, at der i lovteksten indsættes en bestemmelse, der forpligter CFCS til 
at inddrage Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen samt andre relevante fagmyndigheder, inden 
centeret træffer afgørelse om forbud. Endelig vil ministeren foreslå, at der i lovteksten 



indsættes en bestemmelse med krav om, at der skal udarbejdes en evaluering af loven, som 
skal oversendes til Folketinget senest tre år efter lovens ikrafttræden. 
 
Ny vejledning om markedspriser for arealleje 

Energistyrelsen har udgivet en ny mastelejevejledning, som skal gøre det nemmere at fastsætte 
lejepriser https://ens.dk/presse/ny-mastelejevejledning-skal-goere-det-nemmere-fastsaette-
lejepriser  

Når teleselskaberne skal udbygge deres mobilnet, kræver det, at der findes arealer, hvor de kan 
opføre mobilmaster og opsætte mobilantenner. I den forbindelse vil teleselskaberne typisk 
indgå aftaler også med offentlige myndigheder om leje af offentligt ejede arealer. Når offentlige 
myndigheder lejer arealer ud til brug for teleselskabernes mobilmaster og mobilantenner, skal 
det ske på markedsvilkår. Men uden principper og ensartede modeller er det ikke en let opgave 
at fastsætte lejepriser, der afspejler markedsvilkårene. Derfor får offentlige myndigheder nu 
fornyet hjælp i form af en revideret vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug 
for udbygning af elektroniske kommunikationsnet. 
 
Evaluering af Planloven  

Teleindustrien har sammen med Dansk Erhverv rettet en henvendelse til indenrigs- og 
boligminister Kaare Dybvad Bek vedrørende bl.a. Planloven og mulighederne for udbygning af 
den digitale infrastruktur i landdistrikter. Når mobilselskaberne efter en frekvensauktion har 
påtaget sig en forpligtelse om at sikre bedre dækning i specifikt udpegede områder i 
landdistrikterne, udgør kravet om landzonetilladelse og de restriktioner, som ligger i disse 
regler, en stor barriere. Det gør det i praksis vanskeligt at indfri mobilselskabernes forpligtelser. 

I evalueringen af Planloven er branchens indspil adresseret – og vi har nu et grundlag for at 
fortsætte drøftelserne https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/evaluering-af-planloven 
 
Teleindustrien og Dansk Erhverv foreslår konkret, at der ved revisionen af planloven sikres en 
hurtigere og mere smidig tilladelsesproces i de områder, hvor mobilselskaberne er pålagt 
krav om dækning. Borgere og virksomhederne er ikke tjent med, at etableringen af god 
dækning forsinkes af, at den administrative proces kan tage flere år. 
 
Generalforsamling i Teleindustrien 

Der er planlagt generalforsamling for medlemmer i TI den 1. juni 2021 kl. 13.00. Sæt kryds i 
kalenderen.   

Høringssvar 

TI har i februar 2021 afgivet følgende høringssvar – se dem her 
https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/   
16-03-2021 Teleindustrien – Foretræde for forsvarsudvalget 18 marts 2021 
08-03-2021 TI Høringssvar til Europa-Kommissionens forslag til revision af roamingforordningen 
02-03-2021 TI Høringssvar til Europa-Kommissionens spørgeskema vedrørende evaluering af 
infrastrukturdirektivet 


