ETABLERING AF PASSIV
INFRASTRUKTUR
Kommuner kan udrulle kommunalt ejet passiv infrastruktur som en
erhvervsudviklingsaktivitet.

sådan gør du
1

Overvej, hvad det konkrete behov for adgangen til mobil- eller bredbåndsinfrastruktur er
til det erhvervsudviklingsformål, som skal varetages.

2

Kortlæg dækningen i kommunen og få overblik over, i hvilke områder af kommunen dækningen er mindre god.

3

Kontakt udbydere, der opererer i kommunen og afklar, om de planlægger udrulning af
højhastighedsinfrastruktur i områder med mindre god dækning inden for en treårig periode.

4

Aftal fx med det kommunale forsyningsselskab at de lægger tomrør, når veje og fortove
alligevel graves op.

5

Hvis kommunen ønsker at etablere en mobilmast, kan det være en god idé at gå i dialog
med Teleindustriens rejsehold, der kan give gode råd til, hvor masten skal placeres.

6

Sæt jer grundigt ind i reglerne om statsstøtte.

7

Skab overblik over hvor kommunen lægger passiv infrastruktur, så det efterfølgende er
nemt at henvise udbyderne til at bruge den passive infrastruktur.

Kommuner kan udrulle kommunalt ejet passiv infrastruktur som en erhvervsudviklingsaktivitet efter lov
om erhvervsfremme og regional udvikling. Etablering
af passiv infrastruktur kan reducere omkostningerne
ved at udbygge højhastighedsbredbåndsnet, hvilket
kan fremme bredbåndsselskabernes incitament til at

udrulle i området, ligesom det kan begrænse prisen
for tilslutning til højhastighedsbredbånd i området.
Eksempler på passiv infrastruktur er: tomrør, master,
antennepositioner, kabelkanaler, rør, mandehuller,
kabinetter, pæle og bygninger.

ETABLERING AF PASSIV INFRASTRUKTUR

2

LIGE ADGANG TIL INFRASTRUKTUREN

VEJLEDENDE UDTALELSE

Kommunen skal tilbyde alle udbydere, der ønsker
adgang til den passive infrastruktur, samme vilkår, og
hvis det er teknisk muligt, skal den passive infrastruktur give mulighed for, at flere udbydere kan benytte
infrastrukturen. Udbyderne skal betale markedsprisen
for adgangen til at benytte infrastrukturen.

Det er Erhvervsstyrelsen som administrerer lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Erhvervsstyrelsen
har udarbejdet en vejledning, der giver overblik over
de overvejelser og undersøgelser, som en kommune
skal gøre, hvis kommunen ønsker at fremme udrulning af bredbånd med erhvervsfremme som formål.
Vejledningen kan findes her.

KRAV TIL ETABLERING AF PASSIV
INFRASTRUKTUR

Erhvervsstyrelsen kan udarbejde en vejledende udtalelse om planlagt etablering af passiv infrastruktur
på baggrund af reglerne i lov om erhvervsfremme
og regional udvikling, hvis kommunen er i tvivl om,
hvorvidt dens aktiviteter ligger inden for lovens rammer. Du kan se de udtalelser, som Erhvervsstyrelsen
allerede har afgivet til Ringkøbing-Skjern Kommune
og Slagelse Kommune.

En kommunal etablering og tilrådighedsstillelse af
passiv infrastruktur skal:
•

Have et erhvervsudviklingssigte i forhold til en
åben kreds af erhvervslivet i kommunen, fx at sikre
dækning for eksisterende virksomheder, potentielle iværksættere eller at tiltrække virksomheder
til området. Hovedformålet med aktiviteten skal
være erhvervsfremme, men husstande i de udpegede områder kan også få gavn af udrulningen af
bredbånd i området.

•

Stilles til rådighed for alle udbydere på markedet
på ikke-diskriminerende vilkår og til markedspris.

•

Hvis det er muligt, give mulighed for, at flere udbydere kan benytte infrastrukturen.

•

Ikke fortrænge kommercielle investeringer ved
at sikre, at der ikke eksisterer eller planlægges
udrulning af højhastighedsinfrastruktur i området.

Læs mere om dimensionering og placering af tomrør
under ’Optimer sagsbehandlingsprocedure’.
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eksempel

ballerup kommune gør klar til
nyt bredbåndsnet
Kommuner har jf. erhvervsfremmeloven lov til at etablere passiv infrastruktur. Tomrør kan øge udbydernes
incitament til at udrulle bredbånd,
da graveomkostningerne reduceres.
Politikerne i kommunalbestyrelsen i
Ballerup Kommune har vedtaget at
satse på en bedre digital infrastruktur ved at sætte 2,2 millioner kroner
af til ’bedre bredbånd til borgere og
virksomheder’ i 2016. Det betyder,
at man har vedtaget den såkaldte
satsningsgrad 2, hvor det politiske
standpunkt er, at bredbåndsudbygningen er af vital betydning, der ikke
kan overlades til markedet alene, og
hvor regeringens initiativer heller
ikke vurderes at være nok til at sikre
en god udvikling for Ballerup.
Kommunen vil forberede installationen af kabler ved fx at grave tomrør
ned og gøre så meget som muligt
klar, når der alligevel skal graves i forbindelse med kommunale projekter.
”Kabelnettet ejes ikke af os, men af
teleselskaberne, så vi kan ikke sørge
for hurtigere net, men vi kan gøre
klar til etableringen og dermed gøre
det lettere for teleselskaberne, når vi

alligevel graver i jorden, som fx når vi
skal udskifte vores elmaster i de kommende år. Der kan vi grave tomrør
ned og vi prioriterer i det hele taget
tiltag, der kan lette vejen hen imod
en bedre bredbåndsdækning.” siger
borgmester Jesper Würtzen.
BAGGRUND FOR INDSATSEN
Der er et stigende pres på kommunerne for aktivt at indgå i udbygningen af den danske bredbåndsinfrastruktur. Der er senest åbnet for
en bred reguleringsmæssig fortolkning af kommunernes mulighed for
at påtage sig denne opgave. Bredbåndsanalysen, som er gennemført
i samarbejde med Netplan i foråret
2015, har afdækket, at der er geografiske områder i Ballerup Kommune, der enten allerede er - eller
er i stor risiko for at blive - underforsynet med bredbåndsinfrastruktur. Bredbåndsdækningen er af stor
betydning for kommunens erhvervsudvikling, bosætningspolitik og
kommunens udvikling af velfærdsydelser.
Budgetaftalen blev vedtaget med
følgende begrundelse: ”Parterne
(Socialdemokratiet og Venstre)

ønsker at bidrage til, at Ballerup
Kommunes borgere og erhvervsliv
har moderne og tidssvarende bredbåndsforbindelser. Det er desværre
ikke tilfældet alle steder i kommunen
i dag. Derfor afsættes 2,18 mio. kr. til
at foretage kommunale investeringer,
jf. Kommunalbestyrelsens ønske om
at udbygge bredbåndsinfrastrukturen, og der afsættes desuden 0,44
mio. kr. til drift, vedligehold og udvikling af området.”
PROJEKTOMKOSTNINGER
Der er i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet et rådighedsbeløb
på 2,180 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016. Der afsættes desuden
0,44 mio. kr. til drift, vedligehold og
udvikling af området.
Læs mere om projektet i Ballerup
her og kontakt digitaliseringschef i
Ballerup Kommune, Jens Kjellerup
Hansen, hvis du vil vide mere om
projektet.

