
 
Justitsministeriet 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
 
S endt pr. mail til jm@jm.dk og tfr@jm.dk  

11. august 2006 Anette Høyrup 
Dok. 44456/- 

  

Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om logning 
(logningsbekendtgørelsen) 

Justitsministeriet har ved brev af 6. juli 2006 anmodet om Forbrugerrådets 
bemærkninger til ovenstående. 

Forbrugerrådet er indforstået med, at der i forbindelse med vedtagelsen af den 
såkaldte første terrorpakke i 2002 blev indsat nye bestemmelser i retsplejeloven om 
registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik. 

Det er imidlertid Forbrugerrådets opfattelse, at udkastet til bekendtgørelsens § 5 
om logning af brugernes aktiviteter på internettet (sessionslogning) ikke bare er 
uhyre vidtgående, men også i strid med  hjemmelsgrundlaget i retsplejelovens § 
786, stk. 4. Der henvises i den forbindelse til lovforslag L35 fra 2001, hvor 
følgende formulering fremgik af lovforslagsbemærkningerne til retsplejelovens § 
786, stk. 4, 2. pkt.: "Det skal understreges, at der ikke med forslaget lægges op til, 
at internetudbyderne skal foretage en kortlægning af kundernes aktiviteter, mens de 
anvender Internettet".    
 
Dertil kommer, at det fornyelig vedtagne EU-direktiv om logning (Rådets direktiv 
2006/24/EF) netop undtager logning af kundernes aktiviteter på internettet, da dette 
krav fandtes for vidtgående. 

For så vidt angår registrering af e-mailadresser jf. udkastet til bekendtgørelsens § 6 
går regeringens forslag også videre end hvad der er gældende i flere af de EU-
lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. Andre EU-lande har således 
benyttet sig af direktivets mulighed for at udsætte gennemførelsen af bestemmelser 
om logning af trafikdata vedrørende internetadgang, e-mail og internettelefoni til 
marts 2009 (jf. direktivets artikel 15, stk. 3). 
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Efter Forbrugerrådets opfattelse er det tvivlsomt, om der i fremtiden vil være 
proportionalitet mellem formålet med bekæmpelse af kriminalitet og den 
omfattende registrering af trafikdata med ophobning af data tilfølge - ikke mindst 
pga. de vidtgående skridt Danmark tilsyneladende vil tage i forhold til EU-kravene.  
 
Manglende proportionalitet skyldes også, at kriminelle nemt kan kommunikere via 
andre kanaler uden registrering til følge, eksempelvis via IP-telefoni som Skype, 
som ikke betragtes som en teletjeneste eller via udenlandske hotmails. Desuden 
medfører dette en vilkårlig registrering og en skævvridning af, hvilke brugere der 
bliver registreret.  
 
Samlet finder Forbrugerrådet, at det tvivlsomme hjemmelsgrundlag og den meget 
omfattende registrering sammenholdt med den usikre gavn af oplysningerne i den 
grad savner proportionalitet og dermed svækker beskyttelsen af privatlivets fred 
væsentligt.  

Forbrugerrådet kan derfor ikke støtte nærværende bekendtgørelse og skal kraftigt 
opfordre til, at udkastets § 5 trækkes tilbage og at udkastets § 6 som minimum 
udskydes indtil 2009 med henblik på at foretage fyldestgørende undersøgelser.  

Forbrugerrådet har ikke bemærkninger til de enkelte punkter i vejledningen, 
sålænge vi ikke overordnet kan støtte bekendtgørelsens indhold. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Kjeldahl, Direktør         Anette Høyrup, Jurist 
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Til Griet Storr-Hansen 
 

 
 
 

Vedr.: Høring over udkast til forslag om ændring af lov om konkurrence – og 
forbrugerhold på telemarkedet. 

 

I forbindelse med den fremsendte høring over udkast til forslag om ændring af lov om 
konkurrence – og forbrugerforhold på telemarkedet finder jeg anledning til at fremsende et 
høringssvar udover det af Telekommunikationsindustrien fremsendte. 

Det fremsendte lovudkast pålægger telebranchen nye pligter til uden omkostningsdækning at 
indrette teknisk udstyr og systemer, således at politiet kan få adgang til at foretage indgreb i 
meddelelseshemmeligheden vedrørende historiske teleoplysninger samt udvidet 
teleoplysninger. 

På baggrund af det seneste udkast vedrørende krav om registrering og opbevaring af 
oplysninger, som er begrænset til oplysninger, som udbyderne genererer eller behandler som 
led i tjenesteproduktion har telebranchen anslået, at omkostningerne til etablering vil udgøre 
mindst 100 – 200 millioner kr. for branchen. 

Som tidligere meddelt finder 3, at omkostninger i denne størrelsesorden ikke bør pålægges 
selskaberne, da der er tale om en samfundsopgave, som skal afholdes af Staten. 

Hertil kommer, at en fuldstændig gennemførelse af handlingsplanens anbefalinger fortsat 
udestår, hvilket kan afstedkomme ikke blot yderligere omkostninger for Staten, men også 
forstyrrende og omfangsrige implementeringskrav til branchen, som kan afstedkommer 
forstyrrelser i den daglige drift af selskaberne. 

Herudover finder 3, at det fremsendte udkast til ændring af loven er ganske mangelfuld, idet 
logningsbekendtgørelsen ikke er endeligt gennemført. Omfanget af pligterne bliver således 
tillige meget uklare. 
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Sammenfattende skal jeg på vegne af selskabet meddele, at processen omkring 
gennemførelsen af regeringens handlingsplan på ingen måde har været tilfredsstillende, 
endsige hensigtsmæssig for hverken teleoperatørerne eller for den sags skyld for Staten. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ann-Louise Hansen 

Advokat 
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Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet (opfølgning på regeringens handlingsplan for 
terrorbekæmpelse). 
 
Danske Mediers Forum har med tak modtaget IT- og Telestyrelsens høring vedrørende ændring 
af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Danske Mediers Forum har 
noteret, at ændringerne i udkastet til lovforslaget er fundet nødvendige for, at 
logningsbekendtgørelsen skal træde i kraft 15. september 2007. Medierne afgav 13. maj 2004 
høringssvar til Justitsministeriet vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om telenet- 
og teletjenesteudbyderes registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik. Dengang som 
nu har Danske Mediers Forum forståelse for, at der kan være behov for at træffe visse 
forholdsregler mod terrorisme samt for at fremme efterforskningsmulighederne, men det er 
tillige sammenslutningens holdning, at indholdet af regler til opfyldelse af dette formål ikke må 
kompromittere borgernes retssikkerhed.  
 
Danske Mediers Forum finder, at forlaget til ændringen af § 15 i lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet er for vidtgående, idet teleudbyderne forpligtes til at sikre 
politiet adgang til såvel historiske som fremadrettede tele- og masteoplysninger. Danske 
Mediers Forum har ved samtlige tidligere høringer på dette område udtrykt stærk bekymring 
for, hvilken indflydelse en udvidelse af politiets adgang til at foretage indgreb i 
meddelelseshemmeligheden vil have på mediernes mulighed for at beskytte deres kilder, og ud 
fra lovforslaget at dømme, er det nødvendigt at gentage Mediernes bekymring. 
 
Muligheden for at anvende anonyme kilder er afgørende for at få informationer om sager af 
samfundsmæssig betydning. Det væsentligste kriterium for kilderne er selvfølgeligt nok, at 
medierne kan garantere dem anonymitet, når de vælger at give oplysninger. Danske Mediers 
Forum tager derfor skarpt afstand fra en udvidelse af politiets adgang til indgreb i 
meddelelseshemmeligheden, idet det kan have som konsekvens, at færre personer vil være 
redaktionelle kilder for medierne, idet kildernes anonymitet ikke kan garanteres i samme grad 
som i dag.  
 
Herudover finder Danske Mediers Forum det kritisabelt, at udbyderen pålægges at indrette 
udstyret, så det til enhver tid er muligt for politiet at indhente oplysninger efter reglerne i § 15 
uden, at der gives nærmere vejledning herfor i bestemmelsen.   
 
Endelig skal Danske Mediers Forum påpege vigtigheden af, at domstolene får mulighed for at 
foretage en grundig sagsbehandling forud for afsigelse af kendelser til politiet. Når der sker en 
så omfattende udvidelse af politiets mulighed for at overvåge borgerne, som forslaget lægger 
op til, er det særlig vigtigt, at borgerne har en retsgaranti for, at indgreb i 
meddelelseshemmeligheden kun tillades, når en domstole er enig i, at det er absolut 
nødvendigt og at indgrebet har afgørende betydning for efterforskningen.  

 

 



 

 
Danske Mediers Forum står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående ønskes uddybet. 
Henvendelse herom kan rettes til juridisk konsulent, Martin Jørgensen på telefon 3397 4000 
eller e-mail: mj@danskedagblade.dk
  
Med venlig hilsen 
Danske Mediers Forum 
 
Ebbe Dal Svend Aage Linde  
Adm. direktør, DDF Sekretariatschef, Ugeaviserne  
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21. september  2006 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (opfølgning på rege-
ringens handlingsplan for terrorbekæmpelse) 

Ved e-post af 6. september 2006 har IT- og Telestyrelsen anmodet om Data-
tilsynets bemærkninger til ovennævnte udkast. 
 
Datatilsynet har indhentet supplerende oplysninger telefonisk. 
 
IT- og Telestyrelsen har i følgebrev til høringen oplyst, at udkastet svarer ind-
holdsmæssigt til et tidligere fremsendt lovforslag, der blev sendt i høring den 
10. februar 2006. 
 
Datatilsynet kan henholde sig til sit høringssvar af 3. marts 2006 over det tid-
ligere fremsendte lovforslag. Tilsynets høringssvar vedlægges i kopi til orien-
tering. 
 
Det fremgår af lovbemærkningerne i udkastets s. 2, at logningsbekendtgørel-
sen fastlægger omfanget af de oplysninger, som udbydere har pligt til at regi-
strere og opbevare. På denne baggrund vedlægges til orientering Datatilsynets 
høringssvar af 15. august 2006 over udkast til bekendtgørelse og vejledning 
om logning til orientering. 
 
Kopi af dette brev er samtidig hermed sendt til Justitsministeriets lovafdeling 
til orientering. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Emil Paldam Folker 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  Kopi af Datatilsynet høringssvar af 3. marts 2006 
   Kopi af Datatilsynet høringssvar af 15. august 2006 

 Borgergade 28, 5. 
Datatilsynet 

 
1300  København K 
 
CVR-nr. 11-88-37-29 
 
Telefon 3319 3200 
Fax 3319 3218 
 
E-post 
dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk 
 
J.nr.  2006-112-0318 
Sagsbehandler 
Emil Paldam Folker 
Direkte 3319 3239 
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Forbrugerstyrelsens bemærkninger til udkast til forslag om lov om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
(Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse) 
 
Forbrugerstyrelsen har modtaget ovenstående udkast til lovforslag i høring. Vi har gennem-
gået de anførte forslag til lovændringer og nedenfor følger vores bemærkninger. 
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling sendte den 10. februar 2006 et udkast til 
tilsvarende lovforslag i høring, som Forbrugerstyrelsen svarede på i et høringssvar afsendt 
den 1. marts 2006. Bestemmelsen om logning – som denne høring omhandler – udgik af det 
lovforslag, der senere blev fremsat i Folketinget. Forslaget, der nu er sendt i høring, svarer 
indholdsmæssigt til den del af lovforslaget, der udgik. Forbrugerstyrelsen havde da en række 
bekymringer, som det nu fremsendte ikke i væsentlighed ændrer på. 
 
Generelle bemærkninger 
Lovforslaget er udarbejdet som led i implementeringen af ’Regeringens handlingsplan for ter-
rorbekæmpelse’. Oplysninger om telekommunikation og borgernes brug heraf kan ofte have 
stor betydning for politiets efterforskning. Derfor er det et vigtigt hensyn at sikre, at politiet 
har mulighed for at bruge oplysninger herfra i forbindelse med opklarende arbejde. Set fra et 
forbrugerperspektiv er det vigtigt samtidig at sikre hensynet til privatlivets fred, at lovgivnin-
gen fremstår teknologineutral, samt at den ikke får store negative økonomiske konsekvenser 
for forbrugerne. 
 
Hvorledes lovforslaget i sin nuværende form vil påvirke ovennævnte forhold vil bl.a. afhæn-
ge af, hvordan lovforslaget – hvis det vedtages – rent praktisk vil blive implementeret og an-
vendt i forbindelse med eksisterende og nye kommunikationsteknologier. Samt hvilke udby-
dere, der evt. vil vise sig at blive fritaget for logningsforpligtelsen. 
 
Specifikke bemærkninger 
En gennemgang af lovforslagets bemærkninger giver anledning til følgende kommentarer: 
 
3.2.2. Arbejdsgruppens overvejelser vedr. teknisk indretning hos udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester 
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Det anbefales af den tilknyttede arbejdsgruppe, at ’udbydere af elektroniske kommunikati-
onsnet og -tjenester får pligt til at indrette deres tekniske udstyr på en måde, der gør indgreb i 
meddelelseshemmeligheden muligt uanset teknologiske fremføringsform.’ 
 
Arbejdsgruppen vurderer i forlængelse heraf, ’at da behovet for at kunne foretage indgreb 
primært retter sig mod de større udbydere, og da omkostningerne ved at ændre de tekniske 
systemer vil kunne virke meget byrdefulde for især mindre udbydere, bør det (…) overvejes 
at undtage de helt små udbydere’. 
 
Om end det kan være fornuftigt at tage et økonomisk og administrativt hensyn til mindre ak-
tører, kan der på baggrund af de foreslåede undtagelser stilles spørgsmålstegn ved lovgivnin-
gens forventede målopfyldelse. Grupper i samfundet, som måtte nære et ønske om at undgå 
myndighederne bevågenhed, må forventes strategisk at vælge telefon- og internetløsninger 
udbudt af mindre aktører, hvormed de undgår logning.  
 
Endvidere fremstår det ikke klart af det fremsendte, om det er teknisk muligt at logge pakke-
baserede netværk som IP-telefoni og samtaler over diverse stadig mere udbredte instant mes-
saging-systemer. Er det ikke tilfældet, vil samme problemstilling som ovenfor gøre sig gæl-
dende. 
 
Det må bemærkes, at udgifterne forbundet med initiativet er ganske omfattende for de omfat-
tede virksomheder, hvilket må forventes at blive overvæltet på forbrugerne. IT- og Telesty-
relsen anslår engangsudgifterne for selskaberne til ca. 100 mio. kroner. Hvor store de løbende 
udgifter forventes at blive fremgår ikke. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Morten Brønnum Andersen 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 32669218 
E-post mba@fs.dk 
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e-mail: i-tsk@itst.dk 
 

ITEK's kommentarer vedrørende udkast til forslag om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (opfølgning på hand-
lingsplan for terrorbekæmpelse).  
 
ITEK og dermed Dansk Industri fremsender hermed sine bemærkninger til oven-
nævnte.  
 
Overordnede kommentarer 
Lovudkastet vil pålægge Telebranchen en række vidtgående pligter uden omkost-
ningskompensation til indretning af tekniske systemer og udstyr, som alene skal etab-
leres, således at politiet kan foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden. ITEK har 
ved flere lejligheder påpeget at Telebranchen bør have en kompensation for disse in-
vesteringer, som alene gennemføres af hensyn til politiet. Pligterne er mere vidtgåen-
de end andre sammenlignelige landes krav, og andre lande har gennemgående en eller 
anden form for kompensation eller medfinansiering. 
 
Logningsbekendtgørelsen i sin seneste form, som blev sendt i høring den 6. juli 2006, 
er anslået til at pådrage Telebranchen omkostninger i størrelsesorden 100 - 200 milli-
oner kr. – og ikke 100 millioner kroner som anført i bemærkningerne til udkastet. 
ITEK skal fremhæve at disse tal er etableringsomkostninger, hvortil kommer omkost-
ninger til vedligeholdelse og opgradering af systemer og udstyr, hvilket ITEK ligele-
des har fremført i Justitsministeriets ekspertgruppe. Det er derfor særdeles relevant, at 
der udarbejdes en kompensationsplan, hvormed Telebranchen kompenseres for disse 
vidtgående krav, som hverken i omfang, principper eller virkning er fyldestgørende 
beskrevet i lovudkastet, der alene henviser til foreliggende udkast til logningsbe-
kendtgørelse.  
 
I anti-terror handlingsplanen udestår stadig behandling af eksempelvis anbefaling 24 
vedrørende krav til de formater, som Telebranchen skal benytte for teleoplysninger til 
politiet. Afhængigt af udfaldet af denne anbefaling, kan omkostningerne til logning 
øges yderligere. ITEK har opfordret til, at branchens nuværende formater, som naturligt 
skabes i det enkelte system bør tages som udgangspunkt. Men der er fra politiets side 
indikeret ønske om et ensartet politimæssigt format for teleoplysninger. I den forbindel-
se skal fremhæves, at ITEK i arbejdsgruppen har gjort opmærksom på, at ved ét fælles 
format udviklet af politiet - kan det tænkes at væsentlige individuelle oplysninger vil 
forvanskes eller udgå. Så et ensartet format er ikke i sig selv en garanti for at alle nød-

ITEK Telefon/Telephone Telefax E-mail Homepage 
Dansk Industri (+45) 3377 3344 (+45) 3377 3920 itek@di.dk www.itek.di.dk 
H. C. Andersens Boulevard 18 
DK-1787 København V     



vendige oplysninger fremstår på en måde, som er dækkende og retvisende og dermed 
anvendelige som bevis i en straffesag.  
 
Endelig er ITEK særdeles betænkelig ved lovudkastes krav til logning for tjenester, der 
ikke er teletjenester, herunder e-mail og visse typer IP-telefoni. Som lovudkastet er 
formuleret forpligtes ejere af sådanne tjenester kun til logning, hvis de samtidigt som 
teleudbydere er omfattet af teleloven. Det kan ikke være rigtigt, at logning af en e-mail 
tjeneste afhænger af ejerforholdet. ITEK opfordrer til, at logning for tjenester, der ikke 
er teletjenester, fjernes fra lovudkastets virkningsområde mhp. at der via ændret lovgiv-
ning skabes konsistens mellem pligtområder og forpligtede. 
 
Andre EU-lande, f. eks. Sverige, som først vil gennemføre pligter til logning for e-mail 
i 2009, har allerede påbegyndt sådanne overvejelser.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tom Togsverd 
Branchedirektør 
ITEK / Dansk Industri 
 
 

 



 

Telekommunikationsindustrien i Danmark  
Telecommunication Industries Association in Denmark   TI 

 

 

 

 

 

 

 
Høring over lovudkast vedr. opfølgning på regeringens handlingsplan for 
terrorbekæmpelse 
 
Hermed følger Telekommunikationsindustriens og Dansk Energis (herefter TI og 
DE) bemærkninger til ovennævnte udkast, som er modtaget i høring med brev af 
6. september 2006. 
 
Lovudkastet pålægger telebranchen nye pligter til uden omkostningsdækning at 
indrette teknisk udstyr og systemer, så politiet kan få adgang til at foretage ind-
greb i meddelelseshemmeligheden med hensyn til historisk teleoplysning og ud-
videt teleoplysning. Pligtens nøjagtige omfang følger af retsplejeloven og desu-
den af den kommende logningsbekendtgørelse, som indeholder krav om registre-
ring og opbevaring af oplysninger om teletrafik. 
 
Pligten til at indrette udstyr og systemer med henblik på at sikre muligheden for 
levering af historisk teleoplysning og udvidet teleoplysning til politiet var oprin-
deligt medtaget i det lovudkast, som blev sendt i høring af 10. februar 2006, men 
som det fremgår af høringsnotatet af 31. marts 2006, blev forslaget udskudt med 
den begrundelse, at der på daværende tidspunkt var stor usikkerhed om pligtens 
omfang og dermed den økonomiske byrde for teleudbyderne.  
 
Det på daværende tidspunkt foreliggende udkast til logningsbekendtgørelse kun-
ne medføre etableringsomkostninger på 1-2 mia. kr. Dette skøn er afspejlet i af-
rapportering af 31. januar 2006 fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat af VTU-
ministeriet til drøftelse af anbefaling 15, 17 og 25 i regeringens handlingsplan for 
terrorbekæmpelse. 
 
I det seneste udkast til logningsbekendtgørelse, som blev sendt i høring af ju-
stitsministeriet den 6. juli 2006, er de mest byrdefulde elementer fjernet, herun-
der specielt kravet om fuldstændig logning af kundernes besøg af hjemmesider. 
TI og DE anslår på denne baggrund, at omkostninger til etablering skønsmæssigt 

25. september 2006 
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vil udgøre minimum 100-200 millioner kr. for hele branchen ud fra den i dette 
seneste udkast tilføjede forudsætning om, at kravet om registrering og opbeva-
ring af oplysninger begrænses til oplysninger, som udbyderne genererer eller be-
handler som led i tjenesteproduktionen, jf. § 1 i udkast til logningsbekendtgørel-
se af 6. juli 2006. 
 
Imidlertid er logningsbekendtgørelsen ikke endeligt gennemført og offentlig-
gjort. Ud fra samme argument, som blev fremført ved den af regeringen i foråret 
besluttede udsættelse af kravet i teleloven, bør der efter TI og DEs vurdering i 
det nuværende lovforslag være en klarere belysning af de nye pligters omfang og 
de principper, der ligger til grund herfor. Bemærkningerne til lovudkastet inde-
holder alene et meget løst skøn over omkostningerne til logning i form af en en-
gangsomkostning på 100 millioner kr. Som omtalt er skønnet undervurderet, da 
alene etableringsomkostningerne anslås at løbe op i 100-200 millioner kr. Dertil 
kommer løbende omkostninger til vedligeholdelse og opgradering af udstyr og 
systemer. Endelig bemærkes, at der ikke er nogen sikkerhed for, at logningsplig-
ten ikke efterfølgende udvides i forhold til udkastet af 6. juli 2006. Dels er be-
kendtgørelsen som nævnt endnu ikke udstedt, og dels kan senere ændringer gen-
nemføres administrativt uden inddragelse af folketinget.  
 
Ved siden af pligterne afledt af logningsbekendtgørelsen udestår fortsat gennem-
førelse af flere af handlingsplanens anbefalinger, som kan medføre yderligere 
omkostninger i tilknytning til logning, herunder særligt anbefaling 24 om krav 
vedrørende fælles formater ved levering af teleoplysninger. Samtlige disse ude-
stående anbefalinger vil ifølge handlingsplanen blive implementeret via admini-
strativt fastsatte regler, dvs. uden inddragelse af folketinget. Disse forventede 
yderligere omkostninger bør også afspejles i lovforslagets bemærkninger. 
 
Samtidig bør det præciseres, at § 15 vedrører pligten til at sikre politiets mulig-
hed for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, mens politiet i henhold 
til fast praksis herom som hidtil skal dække de omkostninger der er forbundet 
med konkrete indgreb. Der henvises til bemærkninger til tidligere ændringsfor-
slag til § 15, f.eks. bemærkninger til L248 (FT-samling 1999/2000), s. 67 og be-
mærkninger til L141 (FT-samling 2001/02), s. 37, hvor dette princip stadfæstes. 
Det foreliggende udkast til ændring af teleloven (og desuden tillige den pr. 2. ju-
ni 2006 vedtagne lovændring om indretning af systemer m.v. angående fremad-
rettede indgreb) er økonomisk set endog væsentligt mere byrdefulde for bran-
chen end disse tidligere foretagne ændringer, hvilket gør det specielt vigtigt, at 
omkostningsfordelingen tydeligt fremgår af lovgrundlaget. 
 
Endvidere er det principielt set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt be-
tænkeligt at indføre regler, hvor de økonomiske konsekvenser afhænger af endnu 
ikke fastsatte administrative regler, som tilmed til enhver tid kan ændres af Ju-
stitsministeriet uden inddragelse af folketinget.  
 
TI og DE skal endvidere påpege, at teleloven vedrører vilkår for udbud af telenet 
og teletjenester. Pligten til uden omkostningsdækning at indrette udstyr og sy-
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stemer til logning kommer – på grund af henvisningen i bemærkningerne til rets-
plejelovens definitioner – imidlertid til at omfatte logning af trafikdata vedrøren-
de tjenester, der ikke er teletjenester, herunder e-mail og de typer IP-telefoni, 
som ikke er teletjenester. Det er efter TI og DEs opfattelse rent lovteknisk meget 
uheldigt at anvende begrebet teletjeneste i flere forskellige betydninger ligesom 
det fører til inkonsistente og ulogiske regler. Loven bør ikke pålægge pligter 
uden for dens anvendelsesområde, og det er yderligere uheldigt, hvis sådanne 
pligter alene gennemføres over for teleudbydere. TI og DE finder det således 
åbenlyst urimeligt, at den foreslåede hjemmel i § 15 gøres gældende for tjene-
ster, der ikke i øvrigt er omfattet af loven og alene i de tilfælde, hvor sådanne 
tjenester er ejet af virksomheder, der også udbyder teletjenester. Det kan ikke ud 
fra hensynet til terrorbekæmpelse være velbegrundet, at logning af data for en e-
mail tjeneste alene afhænger af tjenestens ejerforhold.  
 
TI og DE skal derfor foreslå, at det tydeliggøres, at lovforslagets pligter til log-
ning alene gøres gældende på teletjenesteområdet indtil der gennem ændring af 
retsplejeloven er sket en opretning af misforholdet mellem pligtområde og pligt-
subjekter for tjenester, der ikke er teletjenester. Der henvises i øvrigt til TIs hø-
ringssvar af 10. august 2006 (afsnit 2.1) vedrørende udkast til logningsbekendt-
gørelse af 6. juli 2006. 
 
TI og DE skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på telelovens § 15, stk. 5 
(der bliver til stk. 6, hvis det senere lovforslag vedtages) om mulighed for fravi-
gelse af kravene til indretning af udstyr og systemer i særlige tilfælde, hvor tek-
niske eller praktiske hensyn nødvendiggør dette.  
 
Det fremgår af bemærkningerne til det foreliggende udkast (s. 8), at de foreslåe-
de krav til indretning af udstyr og systemer med henblik på at sikre politiet ad-
gang til historisk teleoplysning og udvidet teleoplysning kan fraviges for samme 
gruppe af foreninger eller sammenslutninger heraf, som er undtaget fra forplig-
telsen til registrering og opbevaring af oplysninger efter logningsbekendtgørel-
sen (jf. herved § 3 i udkast til logningsbekendtgørelse). 
 
Muligheden for at fravige kravene i medfør af § 15, stk. 1, nr. 1, bør være sam-
menfaldende med muligheden for at fravige de øvrige krav, der følger af § 15, 
stk. 1. Heraf følger, at det bør fremgå af bemærkningerne, at det tillige er muligt 
at fravige kravene i andre tilfælde, hvor tekniske eller praktiske hensyn nødven-
diggør dette eller for andre mindre udbydere end lige netop antenneforeninger 
mv., jf. herved bemærkningerne til L 219, s. 23. 
 
At der er tale om en mere bred hjemmel til (ved bekendtgørelse) at fravige kra-
vene i § 15, stk. 1 understreges desuden i ministerens svar på Videnskabsudval-
gets spørgsmål nr. 18 (optrykt som bilag til betænkningen over L219) hvori mi-
nisteren nævner fravigelsesmuligheden i relation til kravet om afstandsmåling 
som led i teleobservation. 
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TI og DE skal på den baggrund anmode om, at det tydeliggøres, at bemyndigel-
sen til at fravige kravene kan bringes i anvendelse i alle tilfælde, hvor tekniske 
eller praktiske hensyn efter en konkret vurdering nødvendiggør dette.  
 

 
Med venlig hilsen 
 

    

Ib M. Tolstrup      Hans Duus Jørgensen 
Direktør       Direktør 
Telekommunikationsindustrien   Dansk Energi 
 
 



IT- og Telestyrelsen  21. september 2006 

Eksp.nr. 402596 

/MEO-DEP 

Holsteinsgade 63 
2100  København Ø 
   

 

 

Høring over ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terror-
bekæmpelse) 

ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

 
Hermed fremsendes Økonomi- og Erhvervsministeriets høringssvar på 
ovenstående. Tlf 33 92 33 50 
 Fax 33 12 37 78 

CVR-nr. 10 09 24 85 

oem@oem.dk 

www.oem.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovforslaget pålægger udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller 
-tjenester at indrette sit udstyr således, at politiet kan få adgang til at fore-
tage indgreb i historiske teleoplysninger og udvidede teleoplysninger. 
Dette forventes at påføre de pågældende udbydere ekstraomkostninger i 
form af investeringer i nye net og systemer. Det fremgår af lovforslaget, 
at omkostningerne til logning af historiske oplysninger skønnes at udgøre 
en engangsomkostning i størrelsesordenen 100 mio. kr. Sådanne omkost-
ninger kan virke som en adgangsbarriere for nye udbydere på telemarke-
det og derved mindske konkurrencen på telemarkedet. 
 
Høringen har endvidere været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) bemærker følgende: 
 
”Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Lovforslaget vurderes at have omstillingsomkostninger i form af store in-
direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser for udbydere af elektroniske 
kommunikationsnet- eller tjenester til slutbrugere. Konsekvensernes om-
fang afhænger af, hvor store ændringer der er påkrævet i de eksisterende 
udstyr og systemer og vil derfor fordele sig forskelligt for de enkelte ud-
bydere.  
  
Omstillingsomkostninger:
Videnskabsministeriet vurderer, at kravene til indretningen af systemer 
og udstyr således, at der kan registreres og opbevares historiske teleop-
lysninger, vil pålægge udbyderne engangsomkostninger i størrelsesorde-
nen 100 mio. kr. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ser ikke grund til at be-
tvivle denne vurdering. 
  
Løbende omkostninger:
Der må desuden forventes at blive pålagt udbyderne af elektroniske 
kommunikationsnet- eller tjenester løbende udgifter til drift og vedlige-
holdelse af deres systemer og udstyr. Grundet den manglende erfaring 
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med lovens krav er det på nuværende tidspunkt ikke muligt nærmere at 
vurdere omfanget af de løbende omkostninger.  
  
Lovens samlede økonomiske omkostninger afhænger dog af de samlede 
økonomiske konsekvenser der følger af logningsbekendtgørelsens krav til 
registrering og opbevaring af oplysninger. 
  
Administrative konsekvenser 
Lovforslaget vurderes at medføre mindre administrative omkostninger i 
forbindelse med fremskaffelse af teleoplysninger til politiet. For at få ad-
gang til teleoplysningerne skal politiet fremskaffe en retskendelse, og det 
er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor ofte politiet vil 
kræve disse oplysninger. Det vurderes dog kun at finde sted i et omfang, 
som vil medføre begrænsede administrative byrder.  
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan på den baggrund foreslå følgende 
tekst til den del af lovforslagets bemærkninger, der omhandler forslagets 
økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: 
 
”Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for 
Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forsla-
get skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 
Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konse-
kvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt 
virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og 
Erhvervsministeriets virksomhedspanel.”” 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mette Olsen 
Kontorfuldmægtig 
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Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 21. september 2006 13:22 
Til: Bente Forslund 
Emne: VS: KPKs Hørinssvar KPK (gsh) 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Mogens Videbæk [mailto:mv@kulturcenter.dk] 
Sendt: 12. september 2006 13:50 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Emne: KPKs Hørinssvar KPK (gsh) 
 
Ved brev af 6. september har IT- og Telestyrelsen bedt om KPKs bemærkning til 
 
Forslag til Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet 
 
I lovens § 15 stk. 1 indføjes et nyt nr. 1 hvori der står: "... politiet kan få adgang til at 
foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af historisk teleoplysning og udvidet 
teleoplysning, jf. lov om rettens pleje, kapitel 71," 
 
KPK ønsker ikke at politiet kan få adgang til oplysninger uden en dommerkendelse.
 
KPK vil ikke gå i detaljer om frihed, demokrati og retssikkerhed. Men disse begreber er 
baggrunden for vor modstand.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Mogens Videbæk
 
 

file:///C|/Documents and Settings/b13657/Lokale indstillinge...K4/høringssvar fra Den Kristne Producent Komite DOK16993.htm16-10-2006 09:07:19





Meddelelse

Fra: Marianne Tullin 
Sendt: 26. september 2006 11:12 
Til: Griet Storr-Hansen; Bente Forslund 
Emne: VS: høring (BDK j.nr. 009-0030) 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Kim Backmann Paulsen [mailto:kbp@BANE.dk] 
Sendt: 25. september 2006 09:49 
Til: Marianne Tullin 
Cc: Journal Banehuset; Bjarne Skifte; Allan Rasmussen 
Emne: SV: høring (BDK j.nr. 009-0030) 
 
Til IT- og Telestyrelsen
Banedanmark har ingen bemærkninger til det fremsendte høringsforslag.
 
 
Med venlig hilsen
 
Kim Backmann Paulsen
Banedanmark
Direktionssekretariatet
Amerika Plads 15
2100 København Ø
 
Dir. tlf +45 8234 5132
Mobil +45 2616 4072
e-post: kbp@bane.dk

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Marianne Tullin [mailto:MIT@itst.dk]  
Sendt: 6. september 2006 15:12 
Emne: høring 
 

Hermed fremsendes vedhæftet høring over ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for 
terrorbekæmpelse). Bemærk høringsfristen den 18. september 2006 kl. 12:00.  
(ÆNDRET TIL 25. SEPTEMBER - KBP) 

<<brev.pdf>> <<liste.pdf>> <<udkast tillov4719391.pdf>> 

 
 
Med venlig hilsen  
Marianne Tullin 
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Fra: Jette Plenge Jakobsen på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 15. september 2006 15:39 
Til: Bente Forslund; Griet Storr-Hansen 
Emne: VS: Høring - Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (terrorbekæmpelse) 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: René Piil Pedersen [mailto:RPP@shipowners.dk] 
Sendt: 15. september 2006 15:38 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Emne: Høring - Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (terrorbekæmpelse) 
 
Der henvises til e-mail af 6. september 2006 vedrørende Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet (terrorbekæmpelse), sagsnr.: 34103.
 
Forslaget til lovændring vedrører indretning af teknisk udstyr på teleområdet, således at der kan ske 
fremadrettet indgreb/overvågning af telekommunikation uanset fremføringsform. Danmarks 
Rederiforening har ikke indvendinger mod dette for forslag, hvor det er teknisk muligt. 
 
Vi skal på den baggrund meddele, at vi ikke har bemærkninger til lovforslaget. 
 
Med venlig hilsen
René Piil Pedersen
 
Afdelingschef/Head of Department
Danmarks Rederiforening/Danish Shipowners' Association
Amaliegade 33
1256 Copenhagen K
Phone: +45 33 11 40 88 / Direct: +45 33 48 92 53
Fax: +45 33 11 62 10
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Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 21. september 2006 13:18 
Til: Bente Forslund 
Emne: VS: Danske RegionersHøringssvar 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Jesper Kervin Petersen, JKP [mailto:jkp@regioner.dk] 
Sendt: 19. september 2006 13:55 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Cc: Jesper Kervin Petersen, JKP 
Emne: Danske RegionersHøringssvar 
 
Til IT & Telestyrelsen,
 
Vedrørende "Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse)" har 
Danske Regioner ingen bemærkninger. 
 

Med venlig hilsen 

Jesper Kervin Petersen  
Fuldmægtig 

Danske Regioner  
Dampfærgevej 22  
2100 København Ø 

T  35 29 82 54  
F  35 29 83 00  
E  jkp@regioner.dk 

Officiel post bedes sendt til  
regioner@regioner.dk 

www.regioner.dk 
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Meddelelse

Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 21. september 2006 13:22 
Til: Bente Forslund 
Emne: VS: Erhvers- og Byggestyrelsen høring vedr. forslag (opfølgning på regeringens 
handlingsplan for terrorbekæmpelse) 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Dorthe Gjedsted Robdrup (EBST) [mailto:dr@ebst.dk] 
Sendt: 11. september 2006 12:20 
Til: Marianne Tullin 
Emne: VS:Erhvers- og Byggestyrelsen høring vedr. forslag (opfølgning på regeringens 
handlingsplan for terrorbekæmpelse) 
 
Kære Marianne Tullin,
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har modtaget IT-og Telestyrelsens høring af 6. september 2006 om 
"Udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
(opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse)".
 
Styrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast.
 
 

Med venlig hilsen 

Dorthe Gjedsted Robdrup  
Erhvervs- og Byggestyrelsen  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø  
Tel.dir.: 35 46 62 81  
E-mail: dr@ebst.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Marianne Tullin [mailto:MIT@itst.dk]  
Sendt: 6. september 2006 16:31 
Emne: høring 
 
<<brev.pdf>> <<liste.pdf>> <<udkast tillov4719391.pdf>>  
med venlig hilsen  
Marianne Tullin 
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Fra: Jette Plenge Jakobsen på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 14. september 2006 15:30 
Til: Griet Storr-Hansen; Bente Forslund 
Emne: VS: Høringssvar til lovforslag 4719391 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Jane Frederikke Land (FS) [mailto:JFL@fs.dk] 
Sendt: 14. september 2006 15:19 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Emne: Høringssvar til lovforslag 4719391 
 
Kære Marianne Tullin
Forbrugerombudsmanden har modtaget ovennævnte høring. Vi har ingen bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
 
Jane Frederikke Land
Fuldmægtig, cand. jur.
Telefon direkte: 32 66 90 07
e-mail: jfl@fs.dk
 
Forbrugerombudsmanden
Amagerfælledvej 56
2300 København S
www.forbrug.dk
 
 
 

Fra: Hagen Jørgensen (FS)  
Sendt: 8. september 2006 09:33 
Til: Forbrugerombudsmanden (FS) 
Emne: VS: 
 
 
 

Fra: Marianne Tullin [mailto:MIT@itst.dk]  
Sendt: 6. september 2006 16:32 
Emne: 
 

Det skal i forlængelse af høring udsendt dags dato vedr. forslag til ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse) 
bemærkes, at høringsfristen er udskudt til mandag den 25. september kl. 12:00.

Med venlig hilsen  
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Meddelelse

Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 21. september 2006 13:22 
Til: Bente Forslund 
Emne: VS: Fødevareministeriets høringssvar 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Postkasse, 1AFD_4KT (DEP) [mailto:1afd4kt@fvm.dk] 
Sendt: 11. september 2006 12:45 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Cc: Charlotte Fruensgaard (DEP); Susie Hosainzadeh (DEP); Susan Bramsen (DEP); Anders T. 
Christensen (DEP) 
Emne: Fødevareministeriets høringssvar 
 
Til IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
2100 København Ø
 
IT- og Telestyrelsen har ved brev af 6. september 2006 anmodet om eventuelle bemærkninger til 
udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.
 
Fødevareministeriet skal hermed meddele, at ministeriet ingen bemærkninger har til forslaget.
 

Med venlig hilsen 

Reena Singh  
(Fuldmægtig) 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Departementet  
Juridisk Kontor (1.4. kontor)  
Holbergsgade 2  
1057 København K 

Tlf.: 33 92 20 96  
Fax: 33 15 80 73  
e-mail: resi@fvm.dk 

 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Marianne Tullin [mailto:MIT@itst.dk]  
Sendt: 6. september 2006 15:12 
Emne: høring 
 
Hermed fremsendes vedhæftet høring over ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for 
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Meddelelse

terrorbekæmpelse). Bemærk høringsfristen den 18. september 2006 kl. 12:00.

<<brev.pdf>> <<liste.pdf>> <<udkast tillov4719391.pdf>> 

 
 
Med venlig hilsen  
Marianne Tullin 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT �  GRØNLANDS HJEMMESTYRE  

Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik  

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 

 

IT- og Telestyrelsen 

Holsteinsgade 63 

2100 København Ø 

Høringssvar vedr. udkast til ændring af lov om konkurrence- og 

forbrugerforhold på telemarkedet (opfølgning på terrorbekæmpelse) 

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, har modtaget 

udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 

telemarkedet i høring (Opfølgning på regeringens handlingsplan for 

terrorbekæmpelse). 

 

Direktoratet har læst det fremsendte materiale, og har ingen bemærkninger til 

udkastet. 

 

Pisortaqarfik sinnerlugu 

På direktoratets vegne 

 
 

Rasmus Holst Andersen 

Fuldmægtig 

 

 
Toqq/direkte +299 34 54 51  

RAAN@gh.gl 

 

22.09.2006 

J.nr. 34.09.05 

 

Postboks 909 

3900 Nuuk 

Oq/tel +299 34 54 00 

Fax +299 34 54 10 

iap@gh.gl 

www.nanoq.gl/iap 
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Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse
Sendt: 21. september 2006 13:20
Til: Bente Forslund
Emne: VS: Handelskartelles høringssvar

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jens Lehrmann Rasmussen [mailto:jlr@handelskartellet.org]
Sendt: 15. september 2006 09:39
Til: Marianne Tullin
Cc: ama@net.dialog.dk
Emne: Handelskartelles høringssvar

Høring af ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på
telemarkedet (terrorbekæmpelse)
Fremsendt med mail fra ITS 6/9 2006
Vor ref.: Nr. 64.

Handelskartellet har ingen bemærkninger til ovennævnte høring.

Med venlig hilsen
Jens Lehrmann Rasmussen
Handelskartellet i Danmark
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IT- og Telestyrelsen
 
 

Dato: 8. september 2006  
 Kontor: FVJUR 

J.nr.: 2006-090/15-93 
 
Sagsbeh.: TPE 
 

 
IT- og Telestyrelsen har ved brev af 6. september 2006 anmodet Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens 
handlingsplan for terrorbekæmpelse). Der henvises til sagsnr. 34103 og dok-id 470413. 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ingen bemærkninger til udkastet. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tania Pedersen 
 

 Slotsholmsgade 10-12 Telefon +45 7226 9000 www.im.dk 
 DK-1216 København K Telefax +45 7226 9001 im@im.dk 
 
 



 

 

 
Dato: 22. september 2006 
DIS j.nr.: 006-109/1999 
  
  
  
  

 
 
 
 
IT- og Telestyrelsen 
Holsteinsgade 63 
2100 Kbh. Ø 
 
Tilsendt i-tsk@itst.dk som e-post 

  

 

 

 

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbruger-
forhold på telemarkedet 

I en skrivelse af 6. september 2006 – sagsnr. 34103 – har IT- og Telestyrelsen anmodet om 
bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbruger-
forhold på telemarkedet (opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse). 

Lovudkastet implementerer dele af anbefaling 15 (logning) i lov om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet. 

Under henvisning hertil kan det oplyses, at Beredskabsstyrelsen ikke har bemærkninger til 
lovudkastet. 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Hornemann 

 

         

 

mailto:i-tsk@itst.dk


Fra: Ida Faurholt Galle 
Sendt: 3. oktober 2006 15:12 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Cc: Griet Storr-Hansen 
Emne: Høring over forslag til ændring af teleloven (terrorbekæmpelse) 
 
Som svar på IT- og Telestyrelsens ovennævnte høring af 6. september 2006 kan sekretariatet oplyse, at 
Teleklagenævnet ikke har bemærkninger til lovforslaget. 
 
Med venlig hilsen  
 
Ida Faurholt Galle 
Specialkonsulent, cand.jur. 
Tlf. 3392 9385 
Fax 3392 9988 
ifg@vtu.dk 
 
Sekretariatet for Teleklagenævnet 
Bredgade 43 
1260 København K 
Tlf. 3329 9700 
sttpost@vtu.dk 
www.teleklage.dk 
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Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse
Sendt: 21. september 2006 13:23
Til: Bente Forslund
Emne: VS: Undervisningsministeriets høringssvar

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jesper.Staehr.Mikkelsen@uvm.dk
[mailto:Jesper.Staehr.Mikkelsen@uvm.dk]
Sendt: 7. september 2006 16:14
Til: Marianne Tullin
Emne: Undervisningsministeriets høringssvar

Reference: 035.501.031

Til  IT- og Telestyrelsen

I forlængelse af Undervisningsministeriets mail af 7. august 2006 og igen
af mail af 5. september 2006 til IT- og Telestyrelsen (vores sag
035.501.031) ligger sådanne eksterne høringer om meget specifikke
telepolitiske emner efter Undervisningsministeriets vurdering så langt fra
ministeriets område, at vi ikke fortsat behøver at blive hørt i sager af
denne karakter.

vh. Jesper Stæhr
_______________________________________________

 Specialkonsulent Jesper Stæhr Mikkelsen
 Undervisningsministeriet
 Institutionsstyrelsen, Styrelsessekretariatet
 Frederiksholms Kanal 25
 1220 København K

 Tlf.: 3392 5000,  Direkte Tlf.: 3392 7882
 Fax: 3392 5567, E-mail: Jesper.Staehr.Mikkelsen@uvm.dk
 www.uvm.dk

Hilsen Jesper

                                                                                                                          
             "Marianne Tullin"                                                                                            
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             <MIT@itst.dk>                                                                                                
                                                                                                                      Til 
             06-09-2006 15:12              undisclosed-recipients: ;                                                      
                                                                                                                       cc 
                                                                                                                          
                                                                                                                     Emne 
                                           høring                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                       Journalnr./Sagsnr. 
                                                                                                                          
                                                                                                   Sagsgruppe tekst/titel 
                                                                                                                          
                                                                                                      Svar/Dokumentløbenr 
                                                                                                                          
                                                                                                            Sagsbehandler 
                                                                                                                          
                                                                                                                     Emne 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

Hermed fremsendes vedhæftet høring over ændring af lov om konkurrence- og
forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan
for terrorbekæmpelse). Bemærk høringsfristen den 18. september 2006 kl.
12:00.

<<brev.pdf>> <<liste.pdf>> <<udkast tillov4719391.pdf>>

Med venlig hilsen
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Marianne Tullin (See attached file: brev.pdf)(See attached file: liste.pdf)
(See attached file: udkast tillov4719391.pdf)----- Videresendt af Helle
Riis/Uvm den 07-09-2006 11:33 -----
                                                                                                                          
             Nicolas Borgsmidt/Uvm                                                                                        
                                                                                                                          
             07-09-2006 08:53                                                                                         Til 
                                           DCS-LEDS Post@UVMIN                                                            
                                                                                                                       cc 
                                                                                                                          
                                                                                                                     Emne 
                                           .                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                               Sagsnummer 
                                            056.351.011                                                                   
                                                                                                                Sagstitel 
                                                                                                                          
                                                                                                          Svar løbenummer 
                                                                                                                          
                                                                                                            Sagsbehandler 
                                            Helle Riis                                                                    
                                                                                                                     Emne 
                                            .                                                                             
                                                                                                                          
                                                                                                                          

_______________________________________________

  Nicolas Borgsmidt
Undervisningsministeriet
Departementschefens sekretariat
Servicecenteret
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
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Tlf.: 3392 5000,  Direkte Tlf.: 3392 5034
Fax: 3392 5547, E-mail: Nicolas.Borgsmidt@uvm.dk
----- Videresendt af Nicolas Borgsmidt/Uvm den 07-09-2006 08:53 -----
                                                                                                                          
             "Marianne Tullin"                                                                                            
             <MIT@itst.dk>                                                                                                
                                                                                                                      Til 
             06-09-2006 16:32              undisclosed-recipients: ;                                                      
                                                                                                                       cc 
                                                                                                                          
                                                                                                                     Emne 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                       Journalnr./Sagsnr. 
                                                                                                                          
                                                                                                   Sagsgruppe tekst/titel 
                                                                                                                          
                                                                                                      Svar/Dokumentløbenr 
                                                                                                                          
                                                                                                            Sagsbehandler 
                                                                                                                          
                                                                                                                     Emne 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

Det skal i forlængelse af høring udsendt dags dato vedr. forslag til
ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
(Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse) bemærkes, at
høringsfristen er udskudt til mandag den 25. september kl. 12:00.

Med venlig hilsen
Marianne Tullin
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høring

Fra: Marianne Tullin på vegne af I-TSK - enhedspostkasse 
Sendt: 21. september 2006 13:18 
Til: Bente Forslund 
Emne: VS: Integrationsministeriet høringssvar 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Hans Peitersen [mailto:hap@inm.dk] 
Sendt: 18. september 2006 15:18 
Til: Marianne Tullin 
Emne: Integrationsministeriet høringssvar 
 
Integrationsministeriet har ingen bemærkninger til høringen.
 
Mvh
 
Hans Peitersen
 

Fra: Marianne Tullin [mailto:MIT@itst.dk] 
Sendt: on 06-09-2006 15:12 
Emne: høring 
 
Hermed fremsendes vedhæftet høring over ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse). Bemærk 
høringsfristen den 18. september 2006 kl. 12:00.

<<brev.pdf>> <<liste.pdf>> <<udkast tillov4719391.pdf>> 

 
 
Med venlig hilsen  
Marianne Tullin 
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Meddelelse

Fra: Matte Lauridsen [Matte.Lauridsen@socialministeriet.dk] 
Sendt: 14. september 2006 08:45 
Til: I-TSK - enhedspostkasse 
Emne: Socialministeriets Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lovom ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold (gsh/bf) 
Socialministeriet har modtaget ovennævnte udkast i høring. Socialministeriet har ingen 
bemærkninger til udkastet.
 
Med venlig hilsen
 
 
Matte Lauridsen
 
 

 
Matte Lauridsen
Center for Politik og Jura
mla@sm.dk
3392 9315
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