AFKLAR FINANSIERING TIL
KOMMUNAL INDSATS
Kommuner kan, i områder hvor dækningen er mindre god, finansiere
udrulning af mobil- og bredbåndsdækning til erhvervsfremmeformål.

sådan gør du
1

Tag stilling til om kommunen ønsker at forbedre dækningen til eget behov eller
erhvervsfremmeformål.

2

Afklar hvordan udrulningsprojektet kan finansieres.

3

Vær opmærksom på udbuds- og statsstøtteregler, hvis der udrulles dækning til
erhvervsfremmeformål.

Kommunerne har tre måder, hvorpå de kan understøtte
udrulningen af digital infrastruktur økonomisk.
1.

2.

Kommunerne kan, når de køber ind til eget forbrug,
forbinde kommunens institutioner med en strategisk placering af infrastrukturen, så den samtidigt
kommer tættere på borgerne. Kommunerne kan
også stille dækningskrav om bedre mobildækning
i områder hvor fx hjemmeplejen har udfordringer.
Dette forbedrer også dækningen for borgerne i
området.
Kommunerne kan gennemføre et udbud med krav
om dækning i et nærmere udpeget område, hvor
dækningen er mindre god. Reglerne om det findes
i erhvervsfremmeloven. Formålet her skal være
erhvervsudvikling, og det kan fx ske samtidig med,
at kommunen indkøber bredbåndsforbindelser til
egne institutioner og medarbejdere for at skabe
volumen i udbuddet.

3.

Kommunerne kan etablere passiv fysisk infrastruktur og stille infrastrukturen til rådighed for alle
udbydere på markedet efter reglerne i erhvervsfremmeloven.

Hvis en kommune selv gennemfører et infrastrukturprojekt vil udgangspunktet være, at kommunen selv
skal finansiere det. Finansieringen vil med andre ord
skulle komme fra kommunens eget budget, evt. med
udnyttelse af de to lånepuljer som det var muligt for
kommunerne at søge i hhv. 2014 og 2015.
Kommuner, der har fået en lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udmøntningen af lånepuljer i hhv. 2014 og 2015, er selv
ansvarlige for at optage lånet. Dette kan fx ske gennem
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eller Den Nordiske Investeringsbank, som bl.a. finansierer projekter vedrørende investeringer i infrastruktur.

fondsmidler, der støtter det overordnede formål, også
selvom fx bredbånd ikke nævnes specifikt.

MULIGHEDER FOR STØTTE

KRAV TIL STØTTEN

Der kan søges om støtte til mobil- og bredbåndsdækning en række steder:

Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret
udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang
til udrulning af digital infrastruktur, men det skal ske
uden at hæmme markedets investeringer, som hvert
år er på omkring 6 mia. kr. i udbygning og opgradering
af mobil- og bredbåndsnettet.

Regionale vækstfora: Regionsrådet kan efter indstilling
fra det regionale vækstforum finansiere aktiviteter til
fremme af regional erhvervsudvikling inden for bl.a.
anvendelse af ny teknologi. Hvert vækstforum har
udarbejdet en regional erhvervsudviklingsstrategi,
som bl.a. har fokus på yderområder. Der kan søges
midler til projekter, der understøtter realiseringen af de
regionale erhvervsudviklingsstrategier. Læs mere her.
Landdistriktspuljen: De lokale aktionsgrupper (LAG)
er foreninger, som har til formål at skabe gode levevilkår og jobs i landdistrikter og fiskeriområder. Der er
lokale aktionsgrupper i store dele af landet. De lokale
aktionsgrupper er en del af EU's Landdistriktsprogram
og Fiskeriudviklingsprogram og har ansvaret for at
prioritere projekter, der kan udvikle lokalområdet i
overensstemmelse med de mål som aktionsgruppen
har fastsat i sin udviklingsstrategi. Læs mere her.
EU midler: Der er mulighed for gode finansieringsvilkår
fx gennem lånegarantier og lignende i Connecting
Europe Facility (CEF). Det kan ske gennem den Europæiske Investeringsbank, som har fået midler fra Kommissionen til innovative finansieringsinstrumenter til CEF
indenfor bl.a. telekommunikation. Som en del af CEF
har der også været gennemført en ansøgningsrunde,
hvor lokale projekter kunne søge om rådgivning til
modning af bredbåndsprojekter. Der kan komme flere
muligheder for rådgivning eller finansiering frem til
2020 indenfor programmet.
Der kan også være andre muligheder for at opnå støtte
til bredbånd, digitalisering eller indhold på nettet end
de muligheder, der er nævnt ovenfor. Det kan fx være
fra private fonde. Her er det en god idé, at overveje
hvad det positive resultat af projektet vil være, fx for
borgerne i et lokalt område, og derefter at søge private

Kommunerne må ikke tilbyde telefoni- eller bredbåndstjenester til borgere og virksomheder, fordi der
i så fald vil være tale om konkurrence med private
udbydere. Der er enkelte undtagelser. Det gælder
fx internetadgang på biblioteker efter biblioteksloven eller wifi til turismeformål efter teleloven. Efter
kommunalfuldmagtsreglerne vil en kommune også
kunne etablere elektroniske kommunikationstjenester
til eget brug, bl.a. til kommunens institutioner mv.
Disse begrænsninger bevirker, at kommunerne kun
i begrænset omfang kan anvende egne midler til at
finansiere eller støtte et udrulningsprojekt.
Kommuner må finansiere mobil- og bredbåndsdækning, hvis det er til eget brug. Derudover kan kommunen finansiere udrulning til kommunens borgere og
virksomheder, hvis det har et erhvervsfremmeformål.
Disse regler er beskrevet i erhvervsfremmeloven. Kommunen skal, hvis den benytter sig af erhvervsfremmelovens muligheder, tage hensyn til statsstøttereglerne,
der bl.a. foreskriver, at kommuner ikke må fortrænge
planlagte kommercielle investeringer ved at give støtte
til udrulning i områder, hvor der er eller kommer mobileller bredbåndsnet.
Læs mere om mulighederne for at give støtte til mobilog bredbånd samt statsstøttereglerne under ’Handlemuligheder til bedre mobil- og bredbåndsdækning’.
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eksempel

læsø kommunes eu ansøgning
Kommuner, der ønsker at finansiere
udrulning af højhastighedsbredbånd
eller mobildækning til eget brug eller
til erhvervsudviklingsformål, kan i
begrænset omfang søge EU støtte
i form af rådgivning og evt. på sigt
finansiering via den Europæiske
Investeringsbank.
Læsø Kommune har i en årrække
arbejdet målrettet for at få skabt
muligheder for at tilvejebringe
tidssvarende bredbåndsforbindelser. Læsø er Danmarks mindste kommune og har geografiske og økonomiske udfordringer. Derfor er det en
stor udfordring at skabe løsninger
ikke mindst pga. den økonomiske
størrelse et sådant anlægsprojekt har.
Siden 2010 har Læsø Kommune indgået forhandlinger og samarbejde
med en lokal borgergruppe, Region
Nordjylland, Aalborg Universitet,
operatører, Energinet og Økonomiog Indenrigsministeriet. Læsø kommune deltog også i et fælles regionalt bredbåndsudbud i Nordjylland
i 2014. Projektet blev ikke realiseret,
da ingen operatører bød på opgaven.

Læsø Kommune søgte derfor EU
om hjælp. I november 2014 fik Læsø
Kommune tilsagn fra EU om, at deres
projektbeskrivelse til udrulning af 1
GB højhastighedsbredbånd på hele
øen, var udvalgt blandt 200 ansøgere til at gå videre til den næste
udviklingsfase under EU’s nye digitale bredbåndsinitiativ for yderområder, Connected Communities under
CEF programmet.
MULIGHED FOR ATTRAKTIVE
FINANSIERINGSLØSNINGER
Modellen i Connected Communities
er bistand til kvalificering og teknisk
bistand til modning af bredbåndsprojekter. Ved en blåstempling af
projekterne gennem kvalificering var
hensigten, at godkendte projekter
skulle sikres AAA-kreditering gennem samarbejde med EIB og Verdensbanken, som herved kunne give
projekterne adgang til attraktive
langsigtede finansieringsløsninger.
Desværre har det vist sig, at Kommissionen ikke har kunnet få en aftale

i hus med Verdensbanken om rådgivning. Kommissionen har valgt
kun at gå videre med 10 projekter.
Læsø Kommunes projekt er ikke med
blandt disse.
GODE RÅD
Læsø Kommune anbefaler, at kommuner, der ønsker at forsøge sig med
søgning af EU støtte, holder fokus og
har tålmodighed i processen. Derudover er det også centralt, at der
er en struktureret planlægning af
projektet. Det kan med fordel overvejes, at rådføre sig med regionernes
repræsentationskontorer i Bruxelles,
som har stor erfaring med ansøgninger til Europa Kommissionens støtteordninger.
Mere information om processen kan
fås ved henvendelse til kommunaldirektør, Johan Norden eller udviklingskonsulent, Niels Odgaard

