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Høringssvar over lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester 

 

Dansk Erhverv har den 23. juni modtaget lovforslaget i høring fra Energistyrelsen med svarfrist 

11. august.  

 

Generelle bemærkninger 

Lovforslaget har til hensigt at fjerne en række begrænsninger i den eksisterende danske telelov-

givning, så kommuner fremover kan søge om EU-midler til etablering af wifi-hotspots på offent-

lige adresser eller udendørs på offentligt tilgængelige steder i forbindelse med EU’s kommende 

wifi-initiativ, WiFi4EU-forordningen. Wifi-ydelserne vil blive stillet gratis til rådighed for bor-

gerne i de pågældende områder. 

 

Dansk Erhverv støtter hensigten i WiFi4EU om, at stadig flere borgere skal have adgang til hur-

tigt, trådløst internet. Det er en forudsætning for, at alle borgere får gavn af de digitale mulighe-

der, at virksomhederne i hele landet kan udvikle nye digitale forretningsmodeller, og at det of-

fentlige kan tilbyde services til alle borgere og virksomheder på den mest effektive måde. 

  

Dansk Erhverv mener dog, at en markedsdrevet udbygning af teleinfrastrukturen er den mest 

hensigtsmæssige telepolitiske tilgang og er derfor grundlæggende imod WiFi4EU-initiativet. For-

slaget om en dansk lovændring sender i øvrigt et uheldigt politisk signal, da det kommer kort for-

inden, at folketingspartierne starter forhandlingerne om et nyt teleforlig, hvor der ellers synes at 

være bred politisk opbakning til en fortsat markedsbaseret udbygning af dansk teleinfrastruktur.  

 

Dansk Erhverv anerkender dog, at en ændring af den danske lov om elektroniske kommunikati-

onsnet og -tjenester er nødvendig, da WiFi4EU-forordningen får retsvirkning i Danmark, og Dan-

mark via sit EU-medlemskab har været med til finansiere den pulje, som EU stiller til rådighed 

for etablering af wifi-hotspots i kommunerne. 
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Specifikke bemærkninger 

Hensigtsmæssige begrænsninger 

I lovforslagets bemærkninger bliver det indskærpet, at de offentlige institutioner, der måtte være 

defineret i den enkelte støtteordning, alene kan opstille wifi-hotspots, hvis de opnår EU-støtte 

hertil. Dansk Erhverv mener, at det er en fornuftig og nødvendig begrænsning, da lovændringen 

ellers ville åbne for, at kommunerne i endnu højere grad kunne udbygge kommunale telenetværk 

til skade for et ellers velfungerende privat marked. 

 

Dansk Erhverv finder ligeledes, at det er fornuftigt at give Energi-, forsynings- og klimaministe-

ren hjemmel til at fastsætte begrænsninger (tidsmæssigt eller i datamængde) i wifi-adgangen. En 

specificering af kriterierne for at begrænse adgangen er dog ønskelig. Der ønskes ligeledes en 

klare begrænsning for at forhindre etablering af wifi-hotspots på steder, hvor der i forvejen fore-

findes et egnet telenetværk, den offentlige institution kan købe adgang til. 

 

Forslaget giver i øvrigt mulighed for, at kommuner kan benytte fremtidige EU-støtteordninger, 

der svarer til WiFi4EU. Dansk Erhverv mener ikke, at disse offentlige støtteordninger er hensigts-

mæssige, men har ingen bemærkninger til, at lovændringen også dækker tilsvarende fremtidige 

EU-støtteordninger, hvis de bliver vedtaget. 

 

Uklarheder om køb og ejerskab af wifi-infrastruktur 

Dansk Erhverv er imod offentligt ejerskab af teleinfrastruktur, og ønsker i den forbindelse en af-

klaring på status for det støttede og købte udstyr til wifi-hotspots. 

 

I selve lovtekstens § 60 c. står der, at offentlige institutioner kan etablere et wifi-hotspot og skal 

købe dette af en privat udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Bemærknin-

gerne henviser til, at etablering af wifi fx kan omfatte indkøb af udstyr, opsætning af udstyr m.m. 

(side 13). Men i bemærkningerne står der også, at de offentlige institutioner som udgangspunkt 

ikke selv ejer og driver infrastrukturen (side 14). 

 

Hvis kommunen indkøber udstyr, forekommer det ikke logisk, at de offentlige institutioner ikke 

ejer den infrastruktur, de har betalt for. Forslaget bør udformes med mere klarhed på dette punkt. 

 

I forlængelse heraf ønsker Dansk Erhverv, at det skal fremgå af forslaget, at der ikke ydes støtte til 

kommuners køb og ejerskab af infrastruktur, og at der udelukkende kan gives støtte til indkøb af 

wifi-tjenester hos private teleleverandører. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Noer 

Chefkonsulent 


