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Nyt teleforlig – hvad betyder det for jeres kommune?
Den 17. maj i år indgik samtlige Folketingets partier et nyt teleforlig – ”Aftale om
Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”.
Forliget lægger de overordnede rammer for den fremtidige danske telepolitik og
indeholder konkrete understøttende initiativer på teleområdet.
Forliget vil få betydning for kommunerne.
I spiller allerede i dag en vigtig rolle for udrulningen af teleinfrastruktur. Og jeg vil
gerne kvittere for den store indsats, I yder for at skabe bedre dækning.
I vil også fremad spille en central rolle. Det gælder ikke mindst i forhold til
indførelsen af ny teknologi, herunder 5G, hvor det er centralt, at der er gode
rammer for udrulningen.
Jeg vil gøre opmærksom på følgende initiativer i teleforliget af særlig relevans for
kommunerne:
 Klare rammer for kommuners støtte til mobil- og bredbåndsdækning
Der indføres en ny hjemmel i teleloven, der fastlægger, hvordan kommunerne kan
støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen
på markedet negativt. Et lovforslag har været i høring og fremsættes i oktober
2018. Når hjemlen er på plads, vil kommunerne få mulighed for at indgå i arbejdet
med at udvikle modeller for kommunal støtte.
 Fokus på kommunal sagsbehandling, masteleje m.v.
Der gennemføres en omfattende undersøgelse af grundlaget for fastsættelse af
markedsleje for kommuner, regioner og statslige udlejere med henblik på at
fremme rimelig masteleje. Derudover vil der blive indledt en dialog med
kommunerne og teleselskaberne om standardisering af sagsbehandlingen i
forbindelse med behandling af ansøgninger til etablering af ny infrastruktur, som
kan bygge videre på det store arbejde, der allerede er gjort i kommuner og
regioner. Udrulningen af de kommende 5G-mobilnet vil i den sammenhæng udgøre
en særlig problemstilling, da de nye 5G-net kræver, at der etableres et meget stort
antal antennesystemer.
 Ambitiøse dækningskrav i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen
Der fastsættes ambitiøse dækningskrav i den kommende frekvensauktion, der
gennemføres i efteråret 2018. Det betyder, at mobilselskaberne de kommende år
skal opføre en lang række nye master og antenner for at tilvejebringe dækningen.
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Der vil derfor være behov for dialog både lokalt og nationalt, bl.a. mht. hvordan der
kan etableres god dækning i områder med en høj grad af fredninger.
 Kommunale handlingsplaner
Folketingets partier opfordrer kommunerne til at udarbejde og implementere
konkrete handlingsplaner for, hvordan man lokalt kan bidrage til det nationale mål
om adgang til 100 Mbit/s download, 30 Mbit/s upload samt god mobildækning. I
den sammenhæng kan det eksempelvis være relevant at at stille dækningskrav,
når kommunerne agerer som indkøbere. Energistyrelsen bistår gerne med sparring
om, hvad sådanne planer kan indeholde.
Afvikling af dialogmøder, workshops m.v.
Energistyrelsen vil i løbet af efteråret 2018 samt i 2019 holde en række møder og
workshops med både kommuner, regioner og teleudbydere. Formålet med
møderne er at skabe øget dialog mellem de relevante aktører på området og
derigennem få input til arbejdet med ovenstående initiativer. Datoer og steder for
møderne vil blive meldt ud, når de ligger fast samt blive lagt på Energistyrelsens
hjemmeside (www.ens.dk). I kan få informationen sendt direkte ved at skrive til
tele@ens.dk med oplysning om en kontaktperson for kommunen.

Det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem staten, kommunerne og
telebranchen om implementering af teleforliget.
Jeg vil opfordre til tæt dialog – og til, at I tager en drøftelse i kommunalbestyrelsen
af, hvordan I kan fremme borgeres og virksomheders adgang til hurtigt bredbånd
og god mobildækning, og hvordan I lokalt kan bidrage til at udnytte mulighederne i
nye teknologier som 5G.
I er meget velkomne til at kontakte Peter Madsen (pemad@efkm.dk), Rikke
Rosenmejer (rro@ens.dk) eller Andreas Da Cunha-Bang (acb@ens.dk) i Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet for yderligere oplysninger og dialog om teleforliget.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt
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