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Kort baggrund for projekterne 
 

Projekterne udspringer af teleforliget, der blev indgået af alle Folketingets partier 
den 17. maj 2018. Forliget kan læses her - baggrunden for de tre projekter fremgår 
af side 5, hhv. punkt 2 og punkt 3.  
 
Baggrund for projekt 1 – kommunal støtteramme 
I dag anvender kommuner gruppefritagelsesordningen ved statsstøtte i udrulnings-
projekter. EU-reglerne kan dog være meget vanskelige at håndtere i praksis, fordi 
det kræver specialviden om både den del af gruppefritagelsesordningen, der vedrø-
rer de specifikke regler for statsstøtte til bredbånd, såvel som konkrete godkendel-
ser og afgørelser i Europa-Kommissionen. Med den nye hjemmel til kommunal 
støtte til digital infrastruktur i telelovens § 60 d er det hensigten at skabe klare 
rammer for kommunernes støtte til digital infrastruktur. Energistyrelsen ønsker i 
samarbejde med interessenter at udarbejde en eller flere klare og gennemsigtige 
modeller for kommunal støtte til digital infrastruktur suppleret med vejledning for 
den fremtidige ordning.  
 
Baggrund for projekt 2 – mastelejevejledning  
Med afsæt i teleforligets fokus på kommunal sagsbehandling og masteleje har 
Energistyrelsen netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse på området, som 
mange kommuner, regioner og statslige myndigheder har bidraget til. I 2019 skal 
Energistyrelsen med baggrund i bl.a. spørgeskemaundersøgelsen udarbejde en 
opdateret vejledning om masteleje for offentlige myndigheder.  
 
Energistyrelsen ønsker på møderne og på de efterfølgende arbejdsgruppemøder at 
få indblik i deltagernes praktiske erfaring med modellerne i den nuværende maste-
lejevejledning samt få input til en opdateret vejledning.  
 
Baggrund for projekt 3 – værktøjskasse til sagsbehandling 
På sagsbehandlingsområdet ønsker Energistyrelsen at udvikle en værktøjskasse til 
sagsbehandling pba. en vidensdeling baseret på det store arbejde, der allerede er 
gjort i flere af landets kommuner og regioner inden for sagsbehandling, f.eks. med 
fælleskommunale/regionale retningslinjer. Tanken er, at kommunerne og de øvrige 
deltagere kan samle deres erfaringer ét sted i form af en skriftlig samling af best 
practice-eksempler, gode råd og/eller skabeloner i en ”værktøjskasse” til sagsbe-
handling i forbindelse med udrulning af teleinfrastruktur (master, antenner, grave-
området). 
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https://www.efkm.dk/media/12014/teleaftale2018.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/vejledning_om_markedsleje_version_2015.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/vejledning_om_markedsleje_version_2015.pdf

