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Invitation til kickoff-møder om udrulning af digital in-
frastruktur i danske kommuner og regioner 
 

Energistyrelsen inviterer hermed til 
 

Kickoff-møder og nedsættelse af arbejdsgrupper 
 

den 27. marts 2019 kl. 10:00-15:00 
i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V 

 
og  
 

den 3. april 2019 kl. 11:00-15:30 
i Herning Bibliotek, Østergade 8, 7400 Herning 

 
Møderne vil omhandle tre projekter med afsæt i teleforliget af 17. maj 2018:  
 

1. Udvikling af støttemodel(ler) for kommunal støtte til udrulning af digital in-
frastruktur (kommunal støtteramme). 

2. Udvikling af en opdateret vejledning om masteleje. 
3. Udvikling af en værktøjskasse til sagsbehandling ifm. udrulning af digital in-

frastruktur. 

Energistyrelsen vil på kickoff-møderne orientere nærmere om projekterne. Efter en 
fælles introduktion vil der være to samtidige, separate sessioner om hhv. projekt 1 
samt projekterne 2 & 3, hvor der vil være oplæg samt mulighed for indledende drøf-
telser og tilmelding til forskellige arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne vil arbejde vide-
re med projekterne på efterfølgende arbejdsmøder i løbet af 2019.  
 
Energistyrelsen håber, at deltagerne vil bidrage aktivt med praktisk og teknisk viden 
og erfaring på områderne samt konstruktive forslag til arbejdsgruppernes videre 
arbejde. Ambitionen er gennem deltagernes aktive bidrag både at sikre, at projek-
terne afspejler alle interessenters konkrete behov samt at få gavn af deres erfarin-
ger i udrulningen af fremtidens digitale infrastruktur.  
 
Tilmelding 
Tilmelding til kickoff-møderne bedes ske senest fredag d. 1. marts 2019 til Onno 
Vollers: orsv@ens.dk med angivelse af jeres organisation, antallet af deltagere til 
mødet, samt hvorvidt I ønsker at deltage i mødet i København eller i Herning.  
 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Erika Sloth på tlf. 51 67 43 06 (særligt 
om projekt 1) eller Onno Vollers på tlf.: 33 92 79 05 (særligt om projekt 2 & 3).  
 
Inden møderne vil der blive udsendt en nærmere dagsorden samt mødemateriale. 
Det bemærkes, at der kan være forskel på oplægsholderne i København og i Her-
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ning, men det vil ikke være nødvendigt at deltage i begge møder for at få en intro-
duktion til projekterne eller for at tilmelde sig en arbejdsgruppe. 
 
Med venlig hilsen 
 
Center for Tele, Energistyrelsen 
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