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TI’s netneutralitetsforum: 

Statusrapport for 2018 
 
TI’s netneutralitetsforum (NEF) skal i henhold til kommissorium en gang årligt 

kort opsummere konkrete sager og spørgsmål, der har været bragt op under 

hensyntagen til den afrapportering, der i øvrigt foretages af Energistyrelsen 

(ENS) til Kommissionen. 

 

NEF skal hermed give en kort status for aktiviteter og emner siden forrige 

statusrapport for 2017. 

 

 

I Aktiviteter 
 

NEF har afholdt to møder i 2018: 10. april 2018 og 25. oktober 2018 med 

deltagelse på mindst et af møderne fra følgende emner: 

  

Organisationer 

• TI 

• Forbrugerrådet TÆNK 

• Dansk Energi 

• Dansk Industri 

• IT-Politisk Forening  

 

Virksomheder 

• 3 

• TDC 

• Telenor  

• Telia 

• SE/Stofa 

• Hiper 

• Microsoft 

 

Myndigheder 

• Energistyrelsen  

• IT-universitetet 

 

 

II Emner 
 

NEF har behandlet følgende:  

 

1: Fri data  

Det fremgik bl.a. af et selskabs abonnementsvilkår, at kunden maks. kunne 

anvende 60 GB pr. måned til internetdeling. ENS oplyste, at ISP’en ikke må 

forhindre internetdeling. Den pågældende ISP havde tilrettet sine vilkår.  

 

2: BEREC’s evaluering af NN-retningslinjerne  

Det fremgår af NN-forordningen, at Kommissionen skal evaluere NN-reglerne i 

2019. BEREC har på baggrund heraf iværksat en høring over BEREC’s guidelines. 

ENS opfordrede på møde den 10. april 2018 branchen til at afgive høringssvar og 

oplyste, at ENS i givet fald gerne vil have kopi af høringssvarene.  

 

ENS oplyste, at såfremt BEREC måtte igangsætte et arbejde med at udforme 

nye/tilpassede guidelines, vil ENS være aktiv i forbindelse hermed.  



 

 

ENS oplyste på møde den 25. oktober 2018, at Kommissionen og Bird&Bird er 

ved at være færdige med den kvantitative del af rapporten, men mangler stadig 

at færdiggøre den kvalitative del i form af en nærmere analyse.  

Der er i BEREC’s holdningspapir pt. lagt op til, at der skal ske en revision af 

retningslinjerne i 2019. Der er ikke lagt op til den store omskrivning, men mere 

nogle tilføjelser og uddybninger.  

Udkast til nye retningslinjer vil blive sendt i høring.  

 

3: BEREC Net Neutrality monitoring system  

BEREC har i 2017 udarbejdet et Methology dokument og arbejder på udvikling af 

et målingssystem til måling af QoS (”Net Neutrality monitoring system”).  

 

ENS oplyste på møde den 10. april 2018, at opgaven med at udvikle 

monitoreringssystemet p.t. er i udbud. Teleselskaberne udtrykte på mødet 

bekymringer over anvendelse af systemet, som vil kunne give kunder et 

misvisende billede af trafikkens afvikling og give anledning til større belastning af 

selskabernes kundeserviceafdelinger.  

 

ENS oplyste på møde den 10. april 2018 og 25. oktober 2018, at ENS på 

nuværende tidspunkt ikke har planer om at anvende systemet, herunder til at 

foretage målinger i nettet, udover hvad der gøres i dag, hvor der måles på 

hastigheder. Dette ud er fra, hvordan forholdene er i dag, hvor der i praksis 

generelt ikke er problemer med ISP’ernes overholdelse af netneutralitetsreglerne. 

 

4: ENS’s tilsyn med EU-forordningen om adgang til det åbne internet 

Det følger af NN-forordningen, at den nationale tilsynsmyndighed årligt skal 

offentliggøre en rapport om sit tilsyn med overholdelsen af forordningens regler 

og forelægge dem for Kommissionen og BEREC.  

 

ENS gennemgik på møde den 10. oktober 2018 ENS’ årlige tilsynsrapport. 

Rapporten kan findes på: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/netneutralitet_rapport_2018.pdf. 

 

5: Transparens mht. BEREC’s arbejde 

Jakob Willer orienterede på møde den 25. oktober 2018 om, at TI har sendt et 

brev til BEREC, hvori TI opfordrer til større gennemsigtighed i BEREC’s arbejde.   

 

6: IT-Universitetets forskningsprojekt om netneutralitet 

Aske Kammer fra IT-Universitetet orienterede på møde den 25. oktober om IT-

universitetets forskningsprojekt. Formålet med projektet er at kortlægge policy-

making, og hvilke diskussioner der pågår på området. IT-Universitetet er p.t. ved 

at identificere, hvem de skal tale med.  

I forhold til deltagernes holdning til NN-reglerne oplyste TI, at disse godt kan 

være forskellige. TI oplyste, at selv om branchen ikke går ud og italesætter dette, 

er det grundlæggende branchens holdning, at konkurrencereglerne og 

forbrugerlovgivningen principielt gør, at NN-reglerne er overflødige. TI 

anerkendte samtidigt, at reglerne er nødvendige. Forbrugerrådet TÆNK oplyste, 

at disse ikke var enige heri.  

Der var enighed om, at man i Danmark via Netneutralitetsforum har skabt et rum 

for god dialog mellem tilsynsmyndighederne, interesseorganisationer og 

branchen. Samtidig gør konkurrencen på det danske telemarked, at der udbydes 

høje datapakker og lave priser.  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/netneutralitet_rapport_2018.pdf


 

 

Der var enighed om at invitere IT-Universitetet igen, når deres rapport er klar.   

 

7: Regeringens 5G handlingsplan 

TI oplyste på møde den 25. oktober 2018, at man har givet input til regeringens 

5G handlingsplan, bl.a. i relation til netneutralitet. Her er bl.a. behovet for 

forudsigelighed i reguleringen blevet rejst.  

 
 

 

 

   

 


