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Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroni ske ko m-

munikati onsnet og -tjenester 

 

KL har den 8. maj 2013 fået ændring af lov om elektroniske kommunikati-

onsnet og –tjenester i høring. 

 

Nøddrift af bredbåndstjenester i tilfælde af konkurs eller rekonstruktion (§ 13a- 13f) 

KL har ingen kommentarer til ændringerne i § 13, der vedrører nøddrift af 

bredbåndstjenester. 

 

Kommunal etablering af bredbånd (§ 60a og § 60c) 

Reglerne giver kommuner, som ejer et energiforsyningsselskab, der primært 

forsyner landdistrikter og mindre byer i et forsyningsområde, hvor dæknin-

gen med højhastighedsbredbånd ligger væsentligt under landsgennemsnittet, 

mulighed for at etablere bredbåndsinfrastruktur gennem et selvstændigt 

kommunalt ejet kapitalselskab. 

 

Vedrørende ændringer i § 60 a og c er det KLs sekretariats holdning, at 

etablering af et landsdækkende højhastighedsnetværk ikke er en opgave, der 

skal finansieres af kommunerne. 

 

KL har i andre sammenhænge påpeget, at de kommercielle vilkår, der ligger 

til grund for etablering og udbredelse af bredbånd i Danmark, ikke vil sikre 

at alle områder i Danmark dækkes i tilstrækkeligt omfang. I områder med 

begrænset og spredt befolkningsgrundlag, vil der ikke være kommercielt 

grundlag for at levere bredbånd. Ofte er det områder, der i forvejen har 

udfordringer med at fastholde og tiltrække virksomheder og borgere. Fra-

været af stabile og økonomisk overkommelige bredbåndsforbindelser vil, alt 

andet lige, forstærke denne tendens. 

 

KL hilser overordnet set tilfredshed beslutningen om at bevillige 60 mio. kr. 

til Bornholms Regionskommune som led i forslaget om at fremme dæknin-
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gen af højhastighedsbredbånd på Bornholm, i erkendelse af, at markedet 

ikke vil levere den nødvendige kapacitet på øen. Det er imidlertid KLs vur-

dering, at Bornholms problemer vedr. etablering af bredbånd, deles af en 

lang række andre kommuner.  

 

KL ser frem til, at staten fremadrettet vil bidrage til at løse bredbåndsud-

fordringerne i andre områder, hvor beliggenhed eller befolkningsgrundlag 

ikke kan skabe en acceptabel forretningsmodel for private leverandører.  

 

Bornholms Regionskommune har udarbejdet eget høringssvar, og KLs se-

kretariat kan støtte dette. Det er vigtigt at sikre, at regionskommunen kan få 

mest muligt ud af de afsatte midler. 

 

Kommunal og regional udlejning og prislejefastsættelse -Gratis opsætning af master på 

kommunal grund, kommunal investering i master (§ 60b) 

 
Lovforslagets giver kommunerne mulighed for at etablere elektroniske 

kommunikationsnet, som de ikke har mulighed for at gøre i dag 
 

Lovforslaget ændrer ikke på, at der vil ske en modregning i bloktilskuddet, 
hvis kommuner vil trække penge ud af kommunale elselskaber til andre 
formål end elforsyningsaktiviteter. 

 
KLs sekretariat er overordnet positivt i forhold til, at der fra regeringens side 

arbejdes med redskaber til at fremme mobildækning.  
 
Det vurderes i lovforslaget, at lovforslaget ikke medfører negative økonomi-

ske konsekvenser for kommuner, eftersom kommuner gives en mulighed, 
men ikke forpligtiges til at indgå lejeaftaler med teleselskaberne 

 

KLs sekretariat er ikke enigt i denne betragtning. Der er tale om en lovæn-

dring, som uomtvisteligt vil være udgiftsdrivende i kommunerne.  

 

Dette begrundes med, at kommunerne i en række situationer vil føle sig 

pressede til: 

• Gratis og til brug for et kommercielt selskab at etablere de master som 

teleselskaberne ikke har kommercielt belæg for at opsætte 

• at stille kommunal jord til rådighed for master gratis, evt. også der, hvor 

der er kommercielt belæg herfor 

• at ophæve eksisterende lejeaftale (der er eksempler på, at master er taget 

ned af teleselskaberne, hvis ikke aftalevilkårene var gunstige nok i tele-

selskabernes optik) 

• at de kommercielle selskaber fremadrettet vil fokusere på at sætte tele-

infrastruktur op på kommunale grunde og anlæg, hvor man kan få gratis 

adgang, frem for på privat ejendom. 
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--------------------------------- 

 

KLs sekretariat finder som nævnt, at det ikke er kommunerne, der skal fi-

nansiere it-infrastruktur i Danmark. KLs sekretariat finder, at dette bør fi-

nansieres af statslige midler. Såfremt lovforslaget fremsættes i den forelig-

gende form, forventer vi et DUT-notat fremsendt. 

 

Der tages forbehold for eventuelle bemærkninger fremkommet under pol i-

tisk behandling af sagen i KL. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Hald 

 


