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Wi-Fi-hotspots på vej i 15 kommuner

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

15 danske kommuner får hver 15.000 euro fra EU til at etablere offentlige wi-
fi-hotspots, som giver borgerne adgang til hurtigt og gratis internet.

Med WIFI4EU gennemførte EU-Kommissionen i november en
ansøgningsrunde, hvor der blev givet støtte til etablering af wi-fi-hotspots til
de 15 danske kommuner, som ansøgte først. Det drejer sig om Assens,
Hjørring, Ringsted, Stevns, Norddjurs, Bornholm, Syddjurs, Holbæk, Randers,
Hillerød, Fredensborg, Nyborg, Vordingborg, Fredericia og Langeland



kommune.

Borgere og turister kan i disse kommuner se frem til at få adgang til hurtigt
og gratis internet et eller flere steder i kommunerne.

”Det glæder mig at se, at danske kommuner har taget del i WIFI4EU, så der snart
bliver opsat offentlige wi-fi-hotspots i 15 kommuner, som giver borgere og
turister adgang til hurtigt og gratis internet”, siger ministeren for teleområdet
Lars Chr. Lilleholt (V).

De ændrede regler

Teleministeren fik sidste år vedtaget en ændring af teleloven, som gør det
muligt for danske kommuner at etablere gratis wi-fi-hotspots, som de kan
give offentligheden adgang til underhensyntagen til konkurrencen på
markedet. Dermed kunne danske kommuner også tage del i WIFI4EU og
modtage støtte til etableringen.

”Jeg er glad for, at ændringen af teleloven så danske kommuner også får
mulighed for at tilbyde en ekstra service til f.eks. turister i form af gratis wi-fi-
hotspot,” siger teleministeren.

EU-Kommissionen har oplyst, at der vil komme yderligere to
ansøgningsrunder under WIFI4EU i 2019, hvor kommuner kan ansøge om
støtte på ny.

”Jeg vil gerne opfordre de danske kommuner, som ikke fik del i EU-støtten under
WIFI4EU i denne omgang, til at deltage i ansøgningsrunderne i 2019”, slutter
teleministeren.

Pressekontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Christian Lietzen,
4172 3876, chrli@efkm.dk

Fakta

• 23 kommuner har søgt om støtte under WIFI4EU.
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• 15 danske kommuner har fået tilsagn om støtte på hver 15.000
euro under WIFI4EU.

• Støtten skal bruges til at etablere wi-fi-hotspots i kommunen,
som giver offentligheden adgang til hurtigt og gratis internet.

• Wi-fi-hotspottet skal være etableret inden for 1½ år og skal være
i drift i minimum 3 år.

• Der kommer yderligere to ansøgningsrunder under WIFI4EU i
2019.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.



Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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