
 

 

Bilag til TI’s brev om forslag til lovtekniske ændringer i teleloven  

 

 

§ 10. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal uden udgift for 
staten sikre, 
1) at det tekniske udstyr og de tekniske systemer, som udbyderen anvender, er indrettet således,  at 
politiet kan få adgang til oplysninger om teletrafik og til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden i 
form af historisk teleoplysning og historisk udvidet teleoplysning, fremadrettet teleoplysning og 
fremadrettet udvidet teleoplysning, aflytning og teleobservation, jf. retsplejelovens kapitel 71 og 74, 
herunder, for så vidt angår fremadrettet teleoplysning og udvidet teleoplysning, at politiet kan få adgang, 
umiddelbart efter at disse oplysninger registreres. 
… 

 

§ 14. Forsyningspligten har til formål at sikre adgang til grundlæggende elektroniske 
kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til overkommelige priser. 

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om adgang til følgende 
forsyningspligtydelser omfattet af direktiv 2018/1972/EU: 

1) En talekommunikationstjeneste på et fast sted. 

2) En tilstrækkelig bredbåndsinternetadgangstjeneste. 

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om adgang til følgende 
forsyningspligtydelser, som ikke er omfattet af direktiv 2018/1972/EU. 

31) Særlige forsyningspligtydelser En teksttelefontjeneste til nærmere afgrænsede grupper af personer 
med handicap. 

42) En udtømmende nummerfortegnelse, der indeholder samtlige numre i den samlede danske 
nummerplan, som er tildelt slutbrugere. 

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved dokumenteret behov fastsætte regler om, at der 
fortsat skal være forsyningspligt på ydelser, der var underlagt forsyningspligt den 20. december 2018. 

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at forsyningspligten skal omfatte 
andre ydelser end dem, der er nævnt i stk. 2 og 3. 

… 

 

§ 18. Forsyningspligtudbydere, der i henhold til § 15, stk. 2, er udpeget til at varetage forsyningspligtydelser 
omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, eller fastsat i medfør af § 14, stk. 4, har ret til at få dækket dokumenterede 
nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser, hvor nettoomkostninger for forsyningspligtydelser 
omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, dog kun dækkes, i det omfang Erhvervsstyrelsen vurderer, at varetagelsen af 
forsyningspligten udgør en urimelig byrde for den udpegede forsyningspligtudbyder. Nettoomkostningerne 
opgøres samlet for de forsyningspligtydelser, som er omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, og hver for sig for de 



 

 

forsyningspligtydelser, som er omfattet af § 14, stk. 2 eller 3, eller fastsat i medfør af § 14, stk. 4. 
Nettoomkostningerne beregnes som forsyningspligtudbyderens underskud ved tilvejebringelse og levering 
af de forsyningspligtydelser, som den enkelte forsyningspligtudbyder i medfør af en udpegning i henhold til 
§ 15, stk. 2, er forpligtet til at udbyde, med fradrag af værdien af forsyningspligtudbyderens eventuelle 
immaterielle fordele ved at varetage forsyningspligten. Nettoomkostninger dækkes ikke, hvis 
forsyningspligtudbyderens priser er unormalt lave i forhold til ydelsen. 

Stk. 2-3 … 

Stk. 4. [sektorfinansiering af underskud] Hvis nettoomkostningerne, jf. stk. 1, er fremkommet ved udbud af 
forsyningspligtydelser, som er indeholdt i forpligtelserne i direktiv 2018/1972/EU, jf. nævnt i § 14, stk. 2 
eller 3, eller som fastsat i medfør af § 14, stk. 4, i det omfang disse forpligtelser er omfattet af direktiv 
2018/1972/EU, udløser Erhvervsstyrelsens afgørelse efter stk. 3 en forpligtelse for udbydere af offentlige 
elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder ydelser svarende til de i § 14, stk. 2, nr. 1 og 
2, eller stk. 3, nævnte eller i medfør af § 14, stk. 4, fastsatte forsyningspligtydelser, til at medfinansiere 
forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger. Erhvervsstyrelsen fastsætter og opkræver til dækning heraf 
bidrag fra de pågældende udbydere. 

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte forpligtelse påhviler også forsyningspligtudbyderen, i det omfang denne ud over 
forsyningspligtydelserne på samme måde som andre udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester udbyder elektroniske kommunikationstjenester svarende til de i § 14, 
stk. 2, nr. 1 og 2, eller stk. 3, nævnte eller de i medfør af § 14, stk. 4, fastsatte. 

Stk. 6. Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5 fastsættes i finansloven og bekendtgøres af Erhvervsstyrelsen. 

Stk. 7.  Senest samtidig med at Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 3, kan Erhvervsstyrelsen 
iværksætte et offentligt udbud med henblik på eventuel udpegning af en eller flere alternative 
forsyningspligtudbydere efter regler fastsat i henhold til § 15, stk. 1, nr. 2, og med samme vilkår som fastsat 
i medfør af § 15, stk. 3, medmindre forholdet vedrørende finansiering af nettoomkostninger er indgået som 
en del af udpegningen af den pågældende forsyningspligtudbyder. 

Stk. 8. [statsfinansiering af underskud] Hvis nettoomkostninger i henhold til stk. 1 er fremkommet ved 
udbud af forsyningspligtydelser, som ikke er indeholdt i forpligtelserne i direktiv 2018/1972/EU, jf. nævnt i 
§ 14, stk. 3 eller 4, udløser Erhvervsstyrelsens afgørelse efter stk. 3 en forpligtelse for staten til at dække 
forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger, i det omfang ydelserne ikke er indeholdt i forpligtelserne i 
direktiv 2018/1972/EU 

 

 

§ 31. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der videretildeler abonnentnumre til 
slutbrugere, skal afgive nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Betaling for afgivelse af 
nummeroplysningsdata må ikke overstige marginalomkostningerne ved afgivelsen. 

Stk. 2. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, 
indeholdende navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af 
tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. 

Stk. 3.Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om minimumskrav til indsamling og videregivelse af 
nummeroplysningsdata, afgrænsning af kredsen af berettigede til at modtage data, de pågældende datas 



 

 

fremtrædelsesform, opdatering af oplysninger m.v. og omfanget af de forpligtelser, der kan pålægges 
udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre over for slutbrugere. 

Stk. 4. En slutbruger kan kræve, at den pågældendes nummeroplysningsdata ikke oplyses i forbindelse med 
udbud af nummeroplysningstjenester. Krav herom indebærer ligeledes, at slutbrugerens 
nummeroplysningsdata ikke må videregives til andre, jf. dog stk. 5. 

Stk. 5. Uanset stk. 4 

1) kan nummeroplysningsdata altid videregives til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller 
-tjenester i signaleringsøjemed og 

2) skal nummeroplysningsdata altid videregives til forsyningspligtudbyderens landsdækkende 
nummeroplysningstjeneste udtømmende nummerfortegnelse, jf. § 14, stk. 3, nr. 2 stk.2, nr. 4.  

Stk. 6.Oplysninger som nævnt i stk. 5, nr. 2, kan alene videregives af forsyningspligtudbyderens 
landsdækkende nummeroplysningstjeneste udtømmende nummerfortegnelse til brug for offentlige 
alarmtjenester, politiet, statsadvokaterne, Styrelsen for Patientsikkerhed, de enkelte retter, 
kriminalforsorgen eller restanceinddrivelsesmyndigheden. 

… 


