Økonomi- og Indenrigsministeriet

12. marts 2013

til: komoko@oim.dk
cc: lybh@oim.dk

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af
frikommuneloven
Teleindustrien (TI) og IT-Branchen har modtaget udkast til lov om ændring af
frikommuneloven i høring og skal hermed fremkomme med følgende
bemærkninger;
Teleindustrien og IT-Branchen har forståelse for, at der lokalt på udvalgte og
afgrænsede lokaliteter kan være interesse i forsøg med etablering af adgang til
internettet for turister og besøgende, jf. lovudkastets § 11a.
Det bør dog sikres, at de konkurrencebegrænsende effekter af sådanne forsøg
minimeres, og det bør derfor i selve lovteksten præciseres, at der alene kan gives
tilladelse til forsøg til etablering af sådan trådløs internetadgang ved udvalgte og
helt afgrænsede lokaliteter i en kommune, og ikke i større sammenhængende
områder, hvor den etablerede adgang vil være direkte i konkurrence med
eksisterende eller planlagte kommercielle løsninger.
Det anføres i bemærkningerne, at kommunalt tilbud om internetadgang ikke må
etableres på et sted, hvor det vil være i direkte konkurrence med et eksisterende
eller konkret planlagt kommercielt udbud af lignende tjenester. Det anføres i
denne forbindelse i lovbemærkningerne også, at dækning på det pågældende sted
med mobilt bredbånd, som udbydes som en del af et landsdækkende
mobiltelefoninet, ikke vil være at anse som direkte konkurrence i denne
sammenhæng.

Teleindustrien og IT-Branchen stiller sig uforstående overfor denne afgrænsning,
idet mobilt bredbånd netop har som sit hovedformål at sikre forbrugeren adgang
til internet.
Kommunal etablering af trådløs internetadgang vil således være i direkte
konkurrence med mobilt bredbånd i de områder, hvor der er dækning, og der er
efter Teleindustriens opfattelse ingen saglig begrundelse for at foretage en sådan
afgrænsning.
Endelig skal Teleindustrien og IT-Branchen foreslå, at det sikres, at der i de
tilfælde, hvor der evt. måtte gives tilladelse til forsøg med etablering af trådløst
internet, i tilladelsen sker en præcis afgrænsning af, på præcist hvilke udvalgte
lokaliteter der kan etableres kommunal internetadgang, og at den konkrete
etablering af løsninger sker efter udbud, hvor teleselskaber, der udbyder sådanne
løsninger på kommercielt grundlag, har mulighed for at byde på etablering af den
pågældende løsning.
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