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Høring over forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikati-

onsnet og -tjenester 

 

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og    

-tjenester (teleloven) sendes hermed i høring med frist for høringssvar den              

11. august 2017.  

 

Lovforslagets indhold 

Forslaget omhandler følgende: 

 

• Hjemmel til, at offentlige institutioner kan etablere wifi-hotspots og stille ad-

gangen hertil gratis til rådighed for offentligheden på egne adresser eller 

udendørs på offentligt tilgængelige steder i det omfang, der kan opnås EU-

støtte hertil efter WIFI4EU-forordningen eller lignende EU-støtteordninger.  

 

Der foreslås indsat en ny bestemmelse i teleloven, som udvider offentlige institutio-

ners adgang til at stille wifi-hotspots gratis til rådighed for offentligheden.  Energi-, 

Forsyning- og Klimaministeren vil endvidere kunne fastsætte nærmere regler for 

ordningen i en bekendtgørelse, herunder eventuelle begrænsninger i adgangen, 

hvis dette måtte vise sig nødvendigt.  

 

WIFI4EU-forordningen 

Formålet med lovforslaget er at sikre, at offentlige institutioner, herunder f.eks. re-

gioner og kommuner, kan søge om EU-støtte efter f.eks. WIFI4EU-forordningen. 

 

WIFI4EU-forordningen forventes at blive vedtaget i efteråret 2017. Der er tale om 

en forordning, der i henhold til det foreliggende udkast vil give mulighed for, at of-

fentlige institutioner i medlemsstaterne kan søge om EU-støtte til etablering af gra-

tis wifi-hotspots. 

 

Med henblik på udbredelse af hurtigt bredbånd vurderes det at være nødvendigt at 

give offentlige institutioner i Danmark de samme muligheder for at opnå EU-støtte 

til wifi-hotspots, som er tilfældet i andre EU-lande.  
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Reglerne i dag 

Efter gældende ret er adgangen til, at offentlige institutioner kan etablere wifi-

hotspots og stille adgangen hertil gratis til rådighed for offentligheden, begrænset 

til, at kommuner i medfør af teleloven kan udbyde gratis wifi i en time pr. dag i om-

råder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme. Teleloven vurderes 

derfor at begrænse adgangen til at søge om EU-støtte efter f.eks. WIFI4EU-

forslaget, hvorfor der er behov for den foreslåede ændring af teleloven.  

 

Eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag bedes være Energistyrelsen 

i hænde senest fredag den 11. august 2017 på e-mail tele@ens.dk.  

 

Spørgsmål vedr. høringen skal rettes til: 

 

• Anja Junker Palsgreen, telefon 33 92 75 41, e-mail: anp@ens.dk   

• Gitte Lüders Hansen, telefon 33 92 75 65, e-mail: glh@ens.dk 

 

Der gøres opmærksom på, at høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen 

på www.borger.dk efter høringen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitte Lüders Hansen 


