
Erhvervs- og Vækstministeriet har den 16. 
december 2014 sendt et lovforslag i høring, der 
vil give kommunerne mulighed for at stille gratis 
wi-fi til rådighed i byrummet. 

Udkastet til lovforslag indfører en ny § 60b i 
teleloven, som giver kommuner adgang til at stille 
netværk (f.eks. wifi) gratis til rådighed på 
udendørs områder, hvor der er aktiviteter rettet 
mod turisme.

ÉN TIME DAGLIGT
Det er en betingelse, at adgangen til det kommunale 
wifi alene gives i én time hvert døgn. Nogen vil 
mene, at én times adgang til gratis wifi på en hel 
dag som turist ikke er meget, hvis man både skal 
hente information om den kollektive trafik, læse 
Den Lille Havfrues historie og dele oplevelserne på 
Facebook, Instagram osv. 

Den tidsmæssige begrænsning skal tage hensyn 
til de erhvervsdrivende, som lever af at udbyde 
kommunikationstjenester, også for turister.

DIGITAL INFRASTRUKTUR ER NØDVENDIG
Mange kommuner arbejder for en mere intelligent 
drift af byerne, baseret på digitale løsninger der 
gør det muligt for kommunen og medarbejderne 
at optimere driften af kommunens virksomhed 
ved at lette informationsstrømme. 

Derudover kan kommunerne bruge wifi til at 
informere borgere, virksomheder og turister om 
“byens tilstand” og give information om aktuelle 
arrangementer, seværdigheder, ledige 
parkeringspladser osv. 

Der er dog stor usikkerhed ved at investere i de 
gode initiativer, fordi kommunerne i dag kun i 
begrænset omfang må stille wifi til rådighed for 
borgere, virksomheder eller turister. Lovforslaget 
er derfor et kærkomment tiltag, om end der også 
er en række uklarheder.

For eksempel siger lovforslaget ikke noget om, 
hvorvidt turister vil få en times adgang til wifi ved 
hver turistattraktion, en time i hver kommune eller 
om den ene time gælder på landsplan.

DET HANDLER OM INTERNATIONAL TURISME  
– OG HOTSPOTS
Det kommunale wifi må alene stilles til rådighed, 
hvor der er aktiviteter rettet mod international 
turisme. Det gælder ikke kun ved egentlige 
turistattraktioner, men også ved centrale pladser 
og andre områder, hvor der forventes at være 
turister. Gågader, de kommunale havne og 
strandene (i hvert fald om sommeren) er oplagte 
turistmål. Kommunerne må ifølge forslaget alene 
tilbyde punktvis adgang til wifi i form af såkaldte 
hotspots – og altså ikke som et sammenhængende 
net, der dækker hele byen. 

Det er dog uklart, hvornår et hotspot er så stort, 
at det ikke længere falder inden for lovforslaget 
og derfor må karakteriseres som et 
sammenhængende net.

KØB HOS PRIVAT UDBYDER
Kommunen må ikke selv eje eller drive det 
kommunale wifi, men skal derimod købe ydelsen 
af en privat udbyder til markedspris. 

Mange kommuner har imidlertid fibernet, som 
rummer en overkapacitet, der kan anvendes til at 
etablere det kommunale wifi. Ifølge lovforslaget 
skal kommunerne sælge denne overkapacitet til 
markedspris til en privat udbyder, som så kan 
“sælge tilbage” efter den nye § 60b. 

ØNSKER OM YDERLIGERE KLARHED
Lovforslaget er bestemt et skridt i den rigtige 
retning, som giver kommunerne et bedre grundlag 
for at agere. Afklaring af en række af de 
spørgsmål, som lovforslaget rejser, kan gøre 
bestemmelsen til et endnu mere robust grundlag.
Når datoen for lovforslagets fremsættelse er 
kendt, inviterer Horten til et seminar om 
kommunernes udnyttelse af wifi mv. n

GRATIS WIFI  
TIL TURISTERNE

ADGANGEN TIL DET 
KOMMUNALE WIFI MÅ 
ALENE GIVES I ÉN TIME 
HVERT DØGN.
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