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1. Indledning 
 

Sønderjyllands Amt tog i slutningen af 2001 initiativ til projektet "Bredbånd i Sønderjyl-
land". I samarbejde med 23 sønderjyske kommune og repræsentanter fra amtets erhvervs-
virksomheder blev der oprettet en projektorganisation, der koordineres af Netsekretariatet 
"Bredbånd i Sønderjylland". 
 
Redegørelsen er udarbejdet for at understøtte Netsekretariatets rådgivning af kommunerne 
i Sønderjylland vedrørende mulighederne for at etablere et Sønderjysk bredbåndsnet. 
 
Netsekretariatet har i den forbindelse oplyst, at målsætningen med projektet på nuværende 
tidspunkt alene omfatter selve planlægningen af et overordnet fibernet (hovednet og forde-
lingsnet) i regionen, og at der således endnu ikke er fastsat mål med hensyn til selve etab-
leringen af nettet. Styregruppen har imidlertid rekvireret denne redegørelse for at vurdere 
grundlaget for  kommunernes aktive deltagelse i etableringen af bredbåndsnettet.  
 
Formålet med redegørelsen er således primært at beskrive og vurdere i hvilket omfang 
Sønderjyllands Amt og kommunerne i Sønderjylland ved at træffe beslutning om i større 
eller mindre omfang at skabe rammerne for etablering af et bredbåndsnet løber risici for at 
agere i strid med de regler og principper, der gælder eller må antages at gælde vedrørende 
etablering og drift af bredbåndsnet1. 
 

1.1 Redegørelsens indhold 
 

 Redegørelsen omhandler for det første planlægningen af nettet. Således beskrives det i ka-
pitel 2 i hvilket omfang amtets og kommunernes visioner og mål vedrørende IT-
infrastruktur kan skrives ind i regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Herunder vur-
deres det, om der kan etableres tilslutnings- og aftagepligt til bredbåndsnettet, og om etab-
leringsomkostningerne kan indregnes ved salg af byggegrunde. Det vurderes endvidere, 
om vejlovgivningen giver mulighed for at fastsætte vilkår om samgravning, og om der ef-
ter lov om registrering af ledningsejere er pligt til at foretage forespørgsler, inden der udfø-
res gravearbejde. 

 
 Herudover vedrører redegørelsen den efterfølgende etablering af bredbåndsnettet. Det vur-

deres således i kapitel 3, i hvilket omfang kommunerne har hjemmel til at etablere og drive 

                                                 
1 Redegørelsen omfatter ikke spørgsmålet om hvorvidt kommunerne kan sælge ydelser på bredbåndsnettet som f.eks. 
Pay TV, Video on Demand, IP telefoni mv. 
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bredbåndsnet med udgangspunkt i kommunalfuldmagtens regler om forsyningsvirksom-
hed, infrastruktur og overskudskapacitet. Der foretages tillige en særskilt vurdering af 
hjemmelsgrundlaget i erhvervsudviklingsloven. 

 
 Med udgangspunkt i vurderingen af kommunernes muligheder for at etablere og drive 

bredbåndsnet gennemgås det i kapitel 4 i hvilket omfang kommunerne kan indgå aftaler 
med private vedrørende etablering og drift af bredbåndsnet. Der beskrives i den forbindelse 
forskellige modeller og kontraktsformer vedrørende etablering og finansiering af hovednet 
og fordelingsnet. I forlængelse heraf omtales EU-udbudsreglerne med særlig vægt på part-
neringaftaler og OPP-kontrakter. 

 
 Kapitel 5 indeholder en kort beskrivelse af nogle af de mulige organisationsstrukturer for 

kommunalt samarbejde vedrørende etablering og drift af hovednet, fordelingsnet og tilslut-
ningsnet i Sønderjylland.  

 
 I kapitel 6 vurderes det, hvilken betydning indgåelse af aftaler med private vil have på 

kommunernes lånerammer. 
 
 Dernæst vurderes det i kapitel 7, i hvilket omfang kommunerne vil blive omfattet af tele-

lovgivningen ved indgåelse af aftaler med en eller flere private parter. 
 
 Endelig indeholder kapitel 8 en sammenfatning af redegørelsens væsentligste konklusio-

ner. 
 

1.2 Projektstatus 
 
 Projektet er opdelt i 2 faser, hvor 1. fase er afsluttet med en kortlægning af aktuelle og for-

ventede fremtidige behov for tele- og datakommunikation (bredbånd) i Sønderjylland. 
 

På baggrund af denne kortlægning udarbejdede Netsekretariatet i august 2003 et strategi-
oplæg til brug for amtets og kommunernes planlægning af IT-infrastrukturen. I strategiop-
lægget beskrives formålet med bredbåndsinitiativet således: 

 
• På kort sigt at sikre virksomheder, kommuner, borgere m.fl. effektiv adgang til en 

IT-infrastruktur (bredbånd), som optimerer forholdet mellem pris og kvalitet. 
 

• På længere sigt at sikre adgang til en IT-infrastruktur, som effektivt imødekommer 
den fremtidige udvikling i ydelser og efterspørgsel. 
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 Fase 2 blev indledt den 1. april 2004. Denne fase indeholder blandt andet netplanlægning 
samt udarbejdelse af denne juridiske redegørelse 

 
 Netplanlægningen foregår ved, at der på baggrund af data leveret af kommunerne udarbej-

des en plan for et hovednet i hele amtet. Samtidig udarbejdes en plan for et lokalt forde-
lingsnet i hver kommune.  

 
 Det er således formålet, at der etableres et bredbåndsnet i Sønderjylland, der sikrer er-

hvervslivet og private borgere mulighed for at få adgang til bredbåndsforbindelser med høj 
hastighed inden for en overskuelig fremtid. 

 
 Ifølge strategioplægget er erkendelse af behovet for særlig fokus på IT-infrastrukturen som 

fundament for regionens udvikling en væsentlig forudsætning for de strategiske tiltag bag 
Bredbånd i Sønderjylland. Det er samtidig udtryk for en erkendelse af, at den nødvendige 
udbygning af infrastrukturen ikke i tilstrækkelig omfang vil kunne opfyldes, såfremt det 
alene overlades til private udbydere af teleydelser at skabe mulighed for anvendelse af 
bredbånd i Sønderjylland.  

 
 På den baggrund vil styregruppen på grundlag af bl.a. denne redegørelse vurdere, om pro-

jektets målsætning skal udvides til også at omfatte amtets og kommunernes deltagelse i 
etablering af bredbåndsnettet i form af et operatørneutralt net. 

 
1.3 Definitioner 
 

Bredbåndsnet anvendes i redegørelsen som en overordnet betegnelse for et højhastigheds 
fibernet, der omfatter hovednet, fordelingsnet og tilslutningsnet:  

 
• Ved hovednet forstås de fiberforbindelser, der forbinder amtsgården og de sønder-

jyske kommuners rådhuse. 
• Ved fordelingsnet forstås de net, der er forbundet med hovednettet og forbinder 

kommunens institutioner, erhvervsområder, beboelseskoncentrationer, antennefor-
eningers knudepunkter osv.  

• Ved tilslutningsnet forstås net, der er forbundet med fordelingsnettene, og som er 
ført helt ud til den enkelte bruger. Tilslutningsnettet benævnes ofte ”last mile”.  

 
 Endvidere sondres der ved vurderingen mellem opgavetyperne etablering, teknisk drift og 

administrativ drift, der hver for sig kan udføres af en eller flere operatører: 
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• Ved etablering forstås nedgravning af rør og fibre og tilslutning af udstyr. 
• Ved teknisk drift forstås vedligeholdelse, netovervågning, ledningsregistrering og 

internetovervågning. 
• Ved administrativ drift forstås markedsføring og håndtering af forbrugere. Admini-

strativ drift omfatter ikke salg af ydelser på bredbåndsnettet. 
 

 
2. Planlægningen 
 
 Dette afsnit indeholder en vurdering af, i hvilket omfang amtets og kommunernes mål og 
 visioner vedrørende IT-infrastruktur kan understøttes af planlovgivningen.2  
 
 Det vurderes herunder, om der kan etableres tilslutnings- og aftagepligt til bredbåndsnettet, 

og om etableringsomkostningerne kan indregnes ved salg af byggegrunde.  
 
 Det vurderes endvidere, om vejlovgivningen giver mulighed for at fastsætte vilkår om 

samgravning, og om der efter lov om registrering af ledningsejere er pligt til at foretage fo-
respørgsler, inden der udføres gravearbejde.   

 
2.1 Regulering af IT-infrastruktur i planer 
 
 Planloven indeholder regler om planlægning på fire niveauer: Landsplanlægning, region-

planlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning, hvoraf alene de tre sidstnævnte 
er relevante for denne redegørelse. 

 
2.1.1 Regionplanlægning 

 
 Regionplanen skal, på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i amtet, indeholde 

retningslinier for bl.a. beliggenheden af større offentlige institutioner samt større trafikan-
læg og andre større tekniske anlæg.  

 
 Bestemmelsen omfatter ifølge vejledningen til planloven3 den regionale infrastruktur, her-

under elforsyning. Vejledningen nævner således transformerstationer til elforsyning, der 

                                                 
2 Lovbekendtgørelse 2002-09-11 nr. 763 om planlægning, som ændret ved L 2003-06-10 nr. 440, L 2003-12-17 nr. 
1151, L 2004-06-09 nr. 435 § 36, L 2004-06-09 nr. 453, L 2004-06-09 nr. 454, L 2004-06-09 nr. 455, L 2004-06-09 nr. 
456, L 2004-06-09 nr. 458 § 13, L 2004-06-09 nr. 484. 
3 Vejledning nr. 187 af 14/11 1996. 
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opføres i forbindelse med eller forudsætter større ledningsanlæg, som eksempel på et regi-
onplanpligtigt anlæg. Vandforsyning og spildevandsafledning er andre eksempler på regi-
onplanpligtige anlæg, dog kun i hovedstadsområdet, hvor vandforsyning og spildevands-
planlægning må finde sted på tværs af kommunegrænser. 

 
 Begrebet "større" dækker funktioner, der har betydning for mere end én kommune og der-

med er regionale eller nationale. 
 
 Bredbåndsnettets hovednet er et teknisk anlæg, som har betydning for flere kommuner i 

amtet. På den baggrund kan hovednettet betragtes som et "større teknisk anlæg", som Søn-
derjyllands Amt derfor skal optage rammer og arealreservationer for i regionplanen. Disse 
retningslinier vil være bindende for den kommunale planlægning.  

 
 Regionplanen kan endvidere omhandle andre forhold, der som udgangspunkt ikke er bin-

dende for den kommunale planlægning. Amtskommunen har derfor mulighed for, med 
henblik på at sende et politisk signal, at redegøre for amtets målsætning om etablering af 
bredbånd. 

 
 Retsvirkningerne af, at Sønderjyllands Amt optager retningslinier for beliggenheden af 

bredbåndsnettets hovednet i regionplanen er, at såvel amtet som kommunerne skal virke 
for planens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.  

 
 Det indebærer, at amter og kommuner har ret til at administrere skønsmæssige beføjelser 

efter både planloven, anden lovgivning og kommunalfuldmagten i overensstemmelse med 
regionplanen.  

 
 I forarbejderne til planloven er det således anført, at  
 
  "Der pålægges de kommunale råd en mere ubestemt pligt til i hele deres virksom-

hed at tilstræbe, at regionplanen virkeliggøres. Dette kan ske ved økonomiske og 
fysiske dispositioner inden for den kommunale fuldmagt, men det kan også ske ved 
de kommunale råds administration af den lovgivning, der regulerer privates rets-
forhold, især anvendelsen af faste ejendomme." 

 
 Denne retsvirkning er relevant ved vurderingen af amtets og kommunernes hjemmel til at 

etablere bredbåndsnettet. En regionplanbestemmelse om beliggenheden af hovednettet ud-
gør dog ikke et selvstændigt hjemmelsgrundlag for etableringen, idet en regionplan skal 
indeholde retningslinier for beliggenheden af en lang række anlæg og virksomheder, uan-
set om disse lovligt kan etableres og drives af kommuner. 
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 På baggrund af ovenstående anbefales det, at Sønderjyllands Amt optager retningslinier i 

regionplanen for beliggenheden af et hovednet i amtet samt om amtets politiske målsæt-
ning om forsyning med bredbåndsfaciliteter.  

 
2.1.2 Kommuneplanlægning 

 
 En kommuneplan fastlægger de overordnede mål for den enkelte kommunes udvikling. 

Kommuneplanen indeholder en hovedstrukturdel, en rammedel og en redegørelsesdel. 
 
 Kommuneplanens hovedstruktur, som fastlægges for hele kommunen, skal angive de over-

ordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen, herunder udbygning med boli-
ger og arbejdspladser, trafikbetjening, serviceforsyning m.v. 

 
 "Serviceforsyning" omfatter bl.a. teknisk serviceforsyning med vand, el, kloak, affalds-

håndtering mv. Serviceforsyningen skal beskrives med angivelse af forsyningsoplande 
samt lokalisering og udbygningsmål for eksisterende og nye anlæg. 

 
 Etableringen af bredbåndsnet kan sidestilles med teknisk serviceforsyning, på lige fod med 

elforsyning m.v. På den baggrund må kommuneplanens strukturdel antages at skulle inde-
holde en beskrivelse af kommunens målsætning om forsyning af borgere og erhvervsliv 
med bredbåndsfaciliteter. Antagelsen herom har sikker støtte i en ordlydsfortolkning af 
"serviceforsyning" samt i kommunal praksis.  

 
 I kommuneplanens rammedel fastlægges rammerne for indholdet af senere lokalplaner. 

Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af hovedstrukturens bestem-
melser og planlægningsovervejelser. 

 
 Kommuneplanens rammedel skal bl.a. indeholde bestemmelser om institutioner og tekni-

ske anlæg, herunder varmeforsyningsforhold. Tekniske anlæg omfatter bl.a. vandværker, 
elektricitetsværker og affaldsbehandlingsanlæg samt transmissions- og distributionsanlæg 
hertil.  

 
 Bredbåndsnettet kan i overensstemmelse med det ovenfor anførte fortolkes som værende et 

teknisk anlæg, hvis omfang og lokalisering der derfor skal optages bestemmelser om i 
kommuneplanens rammedel. Bestemmelserne skal bl.a. indeholde en nærmere afgrænsning 
af de områder, hvor etableringen af bredbåndsnettets hovednet, fordelingsnet og tilslut-
ningsnet har prioritet.  
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 Under alle omstændigheder følger det af planlovens § 11, stk. 6, at kommuneplanen, inden 
for rammerne af regionplanen, også kan indeholde retningslinier for andre forhold af be-
tydning for arealanvendelsen og bebyggelsen i kommunen.  

 
 Kommuneplanens hovedstruktur- og rammedel skal ledsages af en redegørelse for planens 

forudsætninger, herunder den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt den 
hidtil udførte planlægning og administration. I redegørelsen kan kommunen således uddy-
be forventningerne og målene for udviklingen og udbygningen af bredbåndsnettet. 

 
 En kommuneplans retningslinier er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer. 

Kommunen har dog pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved 
udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Det betyder, som ved regionplaner, at 
kommunen kan udøve sine skønsmæssige beføjelser i overensstemmelse med kommune-
planen. Med henvisning til kommuneplanen kan kommunen således f.eks. afslå ansøgnin-
ger om tilladelser efter f.eks. vejloven eller fastsætte vilkår med henblik på kommunepla-
nens gennemførelse, jf. nedenfor. 

 
 Amtet kan endvidere under en række nærmere angivne betingelser yde lån til etablering af 

anlæg til virkeliggørelse af region- og kommuneplanen. Långivningen forudsætter dog, at 
der er tale om en lovlig kommunal opgave, jf. nedenfor. 

 
 På baggrund af ovenstående anbefales det, at de enkelte kommuner i Sønderjyllands Amt 

optager retningslinier i kommuneplanernes hovedstruktur-, ramme- og redegørelsesdel for 
etablering af et bredbåndsnet, herunder de overordnede mål for forsyningen med bred-
båndsfaciliteter samt omfanget og lokaliseringen af såvel hovednet, fordelingsnet og til-
slutningsnet. 

 
 Det bemærkes i den forbindelse, at kommuneplanen som udgangspunkt ikke må stride mod 

regionplanlægningen. 
 
 Kommunerne kan endvidere fremme målsætningen om etablering af bredbåndsnettet ved at 

optage kommunernes politiske målsætning herom i planstrategien. 
 
 Der kan således argumenteres for, at amtets og kommunernes hjemmel til at etablere bred-

båndsnettet må fortolkes i lyset af denne strategi, ligesom en offentliggørelse af strategien 
og implementeringen heraf i regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner kan befordre et 
samarbejde med private investorer. 
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2.1.3 Lokalplanlægning 
 
 En lokalplan indeholder bestemmelser, der er direkte bindende for ejere og brugere af de 

ejendomme, lokalplanen omfatter. En lokalplans bindende virkning er dog kun fremadret-
tet, idet en eksisterende arealanvendelse kan fortsætte som hidtil. Der er heller ikke knyttet 
nogen egentlig handlepligt til en lokalplan, og planens virkeliggørelse kan derfor ikke ske 
ved påbud til en grundejer. 

 
 I en lokalplan kan der ifølge planlovens § 15, stk. 2, nr. 5, optages bestemmelser om belig-

genhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til elforsyning. Bestemmelsen omfatter ifølge 
vejledningen bl.a. elmasttraceer og transformatorstationer, men må i overensstemmelse 
med det ovenfor anførte fortolkes som også omfattende lyslederkabler til bredbånd, dvs. 
både hovednet, fordelingsnet og tilslutningsnet. Der kan dog ikke fastsættes bestemmelser i 
lokalplanen om den tekniske udførelse af anlæggene.  

 
 I en lokalplan kan der endvidere fastsættes bestemmelser om tilvejebringelse af eller til-

slutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for 
ibrugtagning af ny bebyggelse. Dette gælder uafhængigt af, om etableringen af bredbånds-
nettet, herunder tilslutningsnettet kan anses for en kommunal opgave, jf. nedenfor.  

 
 Udtrykket fællesanlæg omfatter tekniske anlæg, såsom en fælles varmecentral eller et fæl-

les antenneanlæg for tv-modtagelse.  
 

Bestemmelsen giver derimod ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om tilslutnings-
pligt til elnettet med henblik på elopvarmning. Elopvarmning betragtes som en individuel 
opvarmningsform, som kan etableres på baggrund af elforsyningsloven, hvorefter elforsy-
ningsvirksomhederne har pligt til at forsyne aftagere i samtlige dele af landet med el.  
 
Bestemmelsen giver heller ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om et fællesanten-
neanlægs tilslutning til hybridnettet. Derimod fandt Højesteret i dommen U.1991.373H, at 
en bestemmelse om tilslutningspligt til et bynet for modtagelse af radio- og tv-programmer 
lovligt kunne optages i en lokalplan.  

 
 Ved vurderingen af, om der kan optages bestemmelser i en lokalplan om tilslutningspligt 

til bredbåndsnettet, er det afgørende, om bredbåndsforsyningen sker via et fællesanlæg. 
Der kan argumenteres for at bredbåndsnettets hoved- og fordelingsnet  på linie med et by-
net og et antenneanlæg er et fællesanlæg. Dette er i overensstemmelse med praksis, hvoref-
ter det er almindeligt at fastsætte lokalplanbestemmelser om tilslutningspligt til kabel-tv og 
lyslederkabler. Spørgsmålet er imidlertid ikke afgjort i praksis og kan ikke umiddelbart be-
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svares af Miljøministeriets landsplanafdeling. Den endelige afgørelse af spørgsmålet hen-
hører under Naturklagenævnet, som træffer afgørelse i konkrete klagesager.  

 
 En lokalplanbestemmelse om tilslutningspligt til fællesanlæg uden for det pågældende lo-

kalplanområde - f.eks. tilslutningspligt til fordelingsnettet - forudsætter, at fordelingsnettet 
allerede findes, eller at der er skabt tilstrækkelig sikkerhed for, at det er tilvejebragt, når 
bebyggelsen skal tages i brug.  

 
 Tilslutningspligten omfatter pligt til at tåle den tekniske installation på ejendommen og be-

tale tilslutningsbidrag samt en andel af de årlige udgifter. Tilslutningspligten indeholder 
derimod ikke en pligt til at aftage og betale for ydelser fra det fælles anlæg. 

 
 En kommunes salg af faste ejendomme skal som udgangspunkt ske ved offentligt udbud, 

hvorved det sikres, at salget sker til markedsprisen, dvs. den højest opnåelige pris. Såfremt 
markedsprisen kan rumme kommunes udgifter til etablering af tilslutningsnettet til ejen-
dommen, vil disse udgifter blive dækket ved salget. Det følger af tilsynspraksis, at jordsalg 
skal være en økonomisk forsvarlig disposition for kommunen, og at en kommune derfor 
ikke bør byggemodne jord, som man forud for byggemodningstidspunktet kan se, ikke vil 
kunne sælges til en pris, der dækker kommunens udgifter.  

 
 Der kan ikke i medfør af planloven fastsættes bestemmelser om tilslutnings- eller aftage-

pligt for eksisterende bebyggelse. 
 
 Med henblik på reservation af arealer til bredbåndsanlægget anbefales det, at der udarbej-

des lokalplaner med henblik herpå. Planlægningen kan iværksættes så snart bredbåndspro-
jektet er konkretiseret.   
 

2.2 Vilkår om samgravning - vejlovgivningen 
 
 Det følger af lov om offentlige veje4, at der ikke må foretages opgravning af en offentlig  
 vej uden vejbestyrelsens, dvs. amtsrådets, kommunalbestyrelsens eller vejdirektoratets, 

samtykke. 
 
 Som anført ovenfor er amtsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen forpligtet til ved ud-

øvelsen af sine skønsmæssige beføjelser, herunder efter vejlovgivningen, at virke for hen-
holdsvis region- og kommuneplanens gennemførelse. Det betyder, at der ved meddelelse af 

                                                 
4 Lovbekendtgørelse 1999-08-19 nr. 671 om offentlige veje, som ændret ved L 2001-03-19 nr. 172, L 2001-06-07 nr. 
466, L 2002-03-25 nr. 145, L2003-03-12 nr. 156 og L 2003-04-02 nr. 233. 

 

i:\028642-0001\000074 10 
 



   
   

tilladelse til at udføre et gravearbejde på offentlig vej kan stilles vilkår om samgravning 
med henblik på nedlægning af bredbåndsfibre.  

 
 Forudsætningen herfor er ikke nødvendigvis, at region- og kommuneplanen indeholder en 

målsætning om etablering af bredbånd, idet amtet og kommunalbestyrelsen generelt kan 
stille saglige vilkår, herunder om samgravning ved meddelelse af gravetilladelser. 

 
 Det følger endvidere af lov om offentlige veje, at arbejder på ledninger i offentlige veje ud-

føres af ledningsejeren. Vejbestyrelsen kan dog kræve selv at udføre vejarbejder i forbin-
delse med ledningsarbejder, når der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med andre 
arbejder på vejarealet. Ved opgravning som følge af ledningsarbejder er der således sær-
skilt hjemmel til at foranstalte samgravning. 

 
 Efter lov om private fællesveje5 kan kommunalbestyrelsen tillade, at ledninger, kabler eller 

lignende anlæg anbringes i eller over udlagte private fællesveje. Tilladelsen kan betinges 
af, at ledningsejeren yder grundejerne erstatning for eventuel skade ved ledningsanlæggets 
anbringelse og tilstedeværelse og ved eftersyn og istandsættelse af dette. Grundejerne har 
pligt til at give adgang til anbringelse, eftersyn og istandsættelse af anlæggene. 

 
 Kommunalbestyrelsen kan, som ved gravearbejder på offentlige veje, stille saglige vilkår i 

en gravetilladelse, herunder vilkår om samgravning. 
 
 Arbejder på ledninger i eller over private fællesveje og udlagte private fællesveje bekostes 

som ved offentlige veje som udgangspunkt af ledningsejeren. Arbejder på ledninger i eller 
over private fællesveje udføres af ledningsejeren, medmindre andet særligt er bestemt. 
Kommunalbestyrelsen kan dog kræve selv at udføre vejarbejder i forbindelse med led-
ningsarbejder, hvor der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med andre arbejder på 
vejarealet. 

 
2.3 Forespørgselspligt - lov om registrering af ledningsejere 
 
 Lov om registrering af ledningsejere6 har til formål gennem etablering af et landsdækkende 

lednings-ejerregister at reducere antallet af skader på nedgravede ledninger. 
 

                                                 
5 Lovbekendtgørelse 1999-08-19 nr. 670 om private fællesveje, som ændret ved L 2000-04-28 nr. 292 og L 2001-03-19 
nr. 172. 
6 Lov 2004-02-24 nr. 119 om registrering af ledningsejere. 

 

i:\028642-0001\000074 11 
 



   
   

 Det følger af loven, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt 
vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, inden arbejdet påbegyndes skal foretage en 
forespørgsel i ledningsejerregisteret om, hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i grave-
området. Gravearbejdet skal herefter tilrettelægges og udføres under hensyntagen til led-
ningerne i graveområdet.   

 
2.4 Konklusion og anbefaling vedrørende planlægning og vejlovgivning 
 
 På baggrund af det ovenfor anførte anbefales det, at amtsrådet og kommunalbestyrelserne 

optager bestemmelser i regionplanen, henholdsvis kommuneplanerne om bredbåndsnettet. 
Retsvirkningen heraf er, at amtet og kommunerne i udøvelsen af skønsmæssige beføjelser 
efter lovgivningen skal virke for planernes gennemførelse. Det betyder bl.a., at planbe-
stemmelserne kan påvirke fortolkningen af kommunalfuldmagten. 

 
 Det anbefales endvidere, at de enkelte kommuner herefter udarbejder lokalplaner med hen-

blik på reservation af arealer til bredbåndsanlægget og eventuelt med henblik på at 
fastsætte vilkår om tilslutningspligt for ny bebyggelse. 

 
 Endelig anbefales det, at etableringen af bredbånd optages i planstrategien. 
 
 Amtet og kommunerne kan som vejmyndighed stille vilkår om samgravning ved meddelel-

se af gravetilladelser og på den måde fremme eller billiggøre etableringen af bredbåndsnet-
tet.  

 
 
3. Kommunal etablering og drift af bredbåndsnet 

 
 Det følger af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevareta-

gelse (kommunalfuldmagten), at en kommune kan varetage produktion til eget brug, dvs. 
producere en ydelse internt frem for at købe den eksternt. 

 
 Sønderjyllands Amt og kommunerne i amtet kan derfor utvivlsomt etablere et hovednet og 

fordelingsnet, der forbinder amtets og kommunernes ejendomme og institutioner og forsy-
ner disse med bredbåndsfaciliteter. 

 
 I det følgende vil det blive vurderet, om kommunerne tillige har hjemmel i kommunal-

fuldmagten eller i lovgivningen til at etablere og drive et bredbåndsnet til brug for kom-
munens borgere og erhvervsvirksomheder, dvs. til at fastlægge kapaciteten af hovednet og 
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fordelingsnet med henblik herpå, til at placere fordelingsnettet så det løber gennem er-
hvervs- og boligområder og til at etablere tilslutningsnet.  

 
3.1 Kommunalfuldmagtens regler 
 
 Kommunalfuldmagten er kommunernes adgang til på ulovbestemt grundlag at stille ydel-

ser til rådighed for borgerne for derved at varetage en kommunal interesse. 
 
 Det følger af kommunalfuldmagten, at en kommune som udgangspunkt ikke må drive han-

del, håndværk og industri uden udtrykkelig lovhjemmel. Baggrunden herfor er ønsket om 
at undgå konkurrenceforvridning med den private sektor, og at undgå at grænserne mellem 
den offentlige og private sektor forrykkes. 

 
 Der gælder dog en række undtagelser til dette udgangspunkt. Kommuner kan således ud-

øve forsyningsvirksomhed og foretage investeringer i infrastruktur samt på visse betingel-
ser udnytte en overskudskapacitet opstået ved udførelsen af kommunale opgaver. Disse 
undtagelser gennemgås nærmere nedenfor. 

 
 Kommunalfuldmagtens rammer er ikke normeret i en specifik lov og er kun behandlet i 

ganske få retsafgørelser. Kommunalfuldmagtens rammer fastlægges derfor ved en fortolk-
ning af lovgivningen samt ved praksis fra tilsynsmyndighederne.  

 
 Ved fastlæggelsen af kommunalfuldmagtens rammer er det centralt, at en kommune kun 

kan udøve eller støtte aktiviteter, som har en kommunal interesse. Den kommunale interes-
se er et relativt begreb, der kan ændre sig over tid. På den baggrund er det almindeligt an-
taget i den juridiske litteratur, at kommunalfuldmagten er en retlig standard, dvs. et dyna-
misk begreb, som udvikler sig i takt med samfundsudviklingen, og hvad der kan anses for 
et relevant fælles behov i lokalsamfundet.  

 
 Kommunalfuldmagtens dynamiske karakter er anerkendt i tilsynspraksis. Ved en gennem-

gang af praksis kan det således konstateres, at aktiviteter, som Indenrigsministeriet tidlige-
re fandt faldt uden for kommunalfuldmagten, i dag anerkendes som lovlige kommunale 
opgaver. Det er f.eks. tilfældet for kommunal varetagelse af eller støtte til færgedrift. 

 
 Vurderingen af, om Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner har hjemmel til at 

etablere og drive bredbåndsnettet for kommunernes virksomheder og borgere, vil ske med 
udgangspunkt i tilsynspraksis og dernæst ved en fortolkning af kommunernes adgang til at 
drive forsyningsvirksomhed, etablere infrastruktur og sælge overskudskapacitet. 
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3.1.1 Tilsynspraksis 
 
 De kommunale tilsynsmyndigheder har efter de foreliggende oplysninger truffet fire afgø-

relser om kommuners etablering af eller støtte til bredbåndsnet for virksomheder og borge-
re. 

 
 I det følgende vil disse tre afgørelser blive gennemgået og afgørelsernes rækkevidde vil 

blive vurderet. 
 

3.1.1.1 Afgørelser 
  
 I Indenrigsministeriets udtalelse af 22. februar 2000 udtalte ministeriet generelt, at en 

kommune efter kommunalfuldmagtens bestemmelser om produktion til eget brug lovligt 
kan etablere et kommunenet til brug for varetagelse af kommunens opgaver, f.eks. til brug 
for intern kommunikation mellem kommunens medarbejdere og institutioner.  

 
 Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at en kommune kan udnytte en eventuel overskuds-

kapacitet i kommunenettet. Betingelserne herfor er, at aktiviteten ikke er dimensioneret 
med det formål at varetage ikke-kommunale opgaver, at overskudskapaciteten ikke kan af-
skaffes og at overskudskapaciteten sælges på markedsvilkår. Herudover indgår det i vurde-
ringen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private. 

 
 I forlængelse heraf traf Statsamtet Århus den 14. april 2004 afgørelse om, at Nørhald 

Kommune ikke havde handlet i strid med kommunalfuldmagten ved at udbyde den over-
skudskapacitet af bredbånd, der fremkom i forbindelse med, kommunens etablering af 
bredbåndsnet til eget brug. Tilsynet lagde ved afgørelsen vægt på, at bredbåndsnettet ikke 
oprindeligt blev dimensioneret med henblik på tilvejebringelse af overskudskapacitet. 
Statsamtet bemærkede herved, at etableringen af 12 fibre frem for 6 fibre i bredbåndet ale-
ne havde betydet en marginal merudgift, og at kommunens mål havde været at fremtidssik-
re investeringen. Statsamtet lagde endvidere vægt på, at der ikke var private erhvervsdri-
vende, der ønskede at varetage opgaven eller som ved kommunens disposition blev påført 
en urimelig konkurrence. Endelig lagde Statsamtet vægt på, at overskudskapaciteten blev 
solgt på markedsvilkår gennem et privat selskab, og at kommunen derfor ikke varetog den 
kommercielle drift af nettet. 

 
 Ved to afgørelser af 28. oktober 2003 fandt Tilsynsrådet for Århus Amt, at Rosenholm 

Kommune og Nørre Djurs Kommune ikke lovligt kunne stille garanti for en forenings lån 
til etablering af et bredbåndsnet med det formål at skaffe kommunens borgere billig og 
hurtig IT-adgang. Tilsynsrådets flertal lagde vægt på, at kommunen med sin garanti med-
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virkede til at billiggøre en allerede eksisterende adgang til internettet. Tilsynsrådets flertal 
fandt derfor, at foreningens aktivitet indirekte skete med henblik på fortjeneste. Flertallet 
lagde herved vægt på, at etableringen af billigere IT-adgang reelt bør henhøre under den 
private sektor reguleret efter udbud og efterspørgsel. Det forhold af foreningen var almen-
nyttig kunne efter flertallets opfattelse ikke føre til et andet resultat, idet tankegangen bag 
støtte til en forening af den pågældende type i sin yderste konsekvens kunne føre til, at 
hver gang der udbydes noget til for høj en pris kan kommunen træde til med støtte for at 
billiggøre ydelsen.  

 
 Et medlem af tilsynsrådet fandt, at etablering af bredbåndsnet burde være omfattet af reg-

lerne om kommunal forsyningsvirksomhed. 
 

3.1.1.2 Vurdering 
 
 Afgørelserne af 22. februar 2000 og 14. april 2004 vedrører alene kommuners etablering af 

bredbåndsnet til eget brug og efterfølgende salg af overskudskapacitet i nettet.  
 
 I sagen om Nørhald Kommune gjorde kommunen gældende, at kommunen tillige havde 

hjemmel i kommunalfuldmagtens regler om forsyningsvirksomhed og infrastruktur og i er-
hvervsudviklingsloven til at etablere bredbåndsnettet til borgere og virksomheder. Statsam-
tet Århus tog ikke stilling til disse synspunkter, som derfor fortsat er uafklarede i praksis. 

 
På den baggrund kan de begrænsninger, der følger af Indenrigsministeriets og Statsamtet 
Århus' afgørelser af 22. februar 2000 og 14. april 2004 ikke antages at finde anvendelse, 
hvis bredbåndsnettet etableres med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler om forsy-
ningsvirksomhed og infrastruktur.  

 
 Tilsynsrådet for Århus Amts afgørelser af 28. oktober 2003 vedrører kommunal støtte til 

en forening. 
 
 Det følger af almindelige kommunalretlige regler, at en kommune kan yde støtte til en for-

ening, når de aktiviteter, der udøves af foreningen, lovligt vil kunne udøves af kommunen 
selv. Det er dog en betingelse for at yde støtten, at den private forenings opgavevaretagelse 
ikke sker med henblik på at opnå fortjeneste.  

 
 Tilsynsrådets afgørelse er af flertallet begrundet med, at foreningen havde et erhvervsøko-

nomisk formål. Det kan derfor diskuteres, om flertallet forudsatte, at foreningen udøvede 
en lovlig kommunal opgave. Da flertallet bemærkede, at etableringen af billigere IT-
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adgang reelt bør henhøre under den private sektor reguleret efter udbud og efterspørgsel, er 
der ikke sikker støtte herfor. 

 
 Da flertallet endvidere ikke har udtalt sig om mindretallets synspunkt om forsyningsvirk-

somhed eller om infrastruktur, er spørgsmålet om kommunernes hjemmel til at etablere 
bredbåndsnet med det formål at forsyne borgere og virksomheder ikke afgjort i praksis. 

 
 Nørre Djurs Kommune har dog indbragt Statsamtet Århus' afgørelse af 28. oktober 2003 

for Indenrigsministeriet. 
 

3.1.2 Forsyningsvirksomhed 
 
 Det er i tilsynsmyndighedernes praksis og i den juridiske litteratur7 traditionelt antaget, at 

kommuner lovligt kan varetage forsyningsvirksomhed, uanset at kommunerne derved 
eventuelt i konkurrence med private driver handel, håndværk og industri.  

 
 I den juridiske litteratur har kommunernes deltagelse i forsyningsvirksomhed bl.a. været 

begrundet med, at anlæggene krævede betydelige investeringer, mens rentabiliteten til gen-
gæld var mere usikker. Etablering af forsyningsvirksomhed i kommunalt regi eller med 
kommunal garanti har derfor i mange tilfælde været den eneste måde, hvorpå det nødven-
dige kapitalgrundlag kunne skaffes.  

 
 Det har derfor ikke været anset for et indgreb overfor private, at kommunerne påtog sig 

disse opgaver, som private virksomheder ikke ønskede at påtage sig.  
 
 Ved vurderingen af, om kommunen kan tage en opgave op som forsyningsvirksomhed, ta-

ges der således hensyn til konkurrencen i den private sektor. Ifølge litteraturen kan det 
imidlertid ikke hævdes, at oprettelse af f.eks. et fjernvarmeværk påfører den lokale handel 
med olie og oliefyr konkurrence af anden art end den et bibliotek gør i boghandelens for-
hold.  

 
 I den juridiske litteratur lægges der endvidere vægt på, at varetagelsen af forsyningsopga-

ver er nødvendig, og at praktiske hensyn taler for at tillade kommunerne at varetage de på-

                                                 
7 Jens Garde og Jørgen Mathiassen "Kommunalret" 1999, Betænkning nr. 1153 "Kommunerne og erhvervspolitikken" 
december 1988, Erik Harder "De Kommunale opgaver Kommunalfuldmagten" 1965, Erik Harder "Dansk kommunal-
forvaltning II opgaver" 2. udgave 1987, Poul Carstensen "Kommunerne og erhvervspolitikken" 1993, Frederik Gam-
melgaard "Kommunal erhvervsvirksomhed" 2004. 
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gældende opgaver. I tilsynspraksis anføres det i overensstemmelse hermed, at kommunerne 
kan varetage "forsyning med elementære goder". 

 
 Ved forsyningsvirksomhed forstås ifølge tilsynsmyndighedernes praksis og den juridiske 

teori ikke blot el, vand og varme, men også f.eks. telefonanlæg, fællesantenneanlæg og 
TV-kabelnet. Fælles for de fleste af disse forsyninger er, at produkterne aftages gennem 
ledninger til den enkelte ejendom. Flere konkurrerende ledninger inden for samme forsy-
ningsområde vil ikke være økonomisk hensigtsmæssigt. En offentlig deltagelse under en 
eller anden form er derfor velbegrundet. 

 
 Ifølge den juridiske litteratur må det afhænge af den tekniske udvikling, på hvilke felter 

kommunalfuldmagten kan udvides til at omfatte nye forsyninger. Det bemærkes samtidig, 
at hidtidige aktivitetsfornyelser i form af f.eks. fællesantenneanlæg og TV-kabelnet ikke 
har givet anledning til problemer.  

 
 Kommuner kan ikke alene etablere, men tillige drive forsyningsvirksomhed. Driften skal 

som udgangspunkt ske i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet, som indebærer, 
at kommunens indtægter og udgifter over tid skal balancere. 

 
3.1.3 Infrastruktur 

 
 Det er i tilsynsmyndighedernes praksis og i den juridiske litteratur tillige antaget, at kom-

muner lovligt kan investere i eller yde støtte til infrastruktur. 
 
 Baggrunden herfor er, at etablering og vedligeholdelse af en hensigtsmæssig infrastruktur i 

kommunen er til gavn for borgere og erhvervsliv i almindelighed og således i overens-
stemmelse med et almennyttekriterium. Tilvejebringelsen og vedligeholdelsen af en tids-
svarende infrastruktur har således bl.a. til formål at tilvejebringe gode betingelser for er-
hvervslivet i kommunen til fremme af erhvervsudviklingen generelt. 

 
 Begrebet infrastruktur fortolkes ganske vidt. Således anses ikke alene etablering og vedli-

geholdelse af vejnettet, varetagelse af kollektiv trafik, færgefart, havnedrift og lufthavns-
virksomhed som infrastruktur, men under særlige omstændigheder tillige støtte til fragt-
mandsvirksomhed, ophalingsramper til fiskefartøjer samt hotel- og kongresvirksomhed 
m.v.  

 
 Kommuner kan som en art infrastruktur tillige yde generel erhvervsstøtte til kommunens 

virksomheder, herunder i form af tilskud til erhvervsråd og erhvervsfonde. Formålet her-
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med er som med anden infrastruktur at støtte etableringen og udviklingen af erhvervslivet i 
kommunen. 

 
 Infrastrukturen i kommunen tillægges stor betydning, herunder i forhold til modstående 

hensyn som f.eks. forbudet mod individuel erhvervsstøtte. Kommunernes adgang til at in-
vestere i eller støtte infrastruktur er derfor ganske vid.  

 
 Ved Tilsynsmyndighedernes vurdering af om støtte til infrastruktur er i overensstemmelse 

med kommunalfuldmagten, lægges der vægt på, om der er særlige lokale interesser heri, 
herunder erhvervsmæssige interesser, beskæftigelsesmæssige interesser, egnsudviklings- 
eller turistmæssige interesser. 

 
 Konkurrenceforholdene er som ved forsyningsvirksomhed afgørende for, om en kommune 

kan drive eller yde støtte til infrastruktur til f.eks. hotelvirksomhed og færgedrift. Tilsyns-
myndighederne har således tillagt det vægt, om der var alternative ruter, der betjente kom-
munen, og om der fandtes tilfredsstillende hotelfaciliteter eller var udsigt til etablering her-
af på privat initiativ. Derimod gør det ikke støtten til en foranstaltning ulovlig, at foran-
staltningen kan true andre erhverv, der henvender sig til samme brugerkreds, f.eks. hvor en 
kollektiv transport er i konkurrence med kommunens vognmænd, eller hvor et hotel er i 
konkurrence med et vandrerhjem. 

 
 Det afhænger af infrastrukturens art, om denne alene kan støttes/etableres eller tillige dri-

ves af kommunen. Det følger af tilsynsmyndighedernes praksis, at en kommune kan drive 
trafikforbindelser og relevante accessoriske opgaver hertil, f.eks. salg af reklameplads på 
busser, hvorimod hotelvirksomhed skal bortforpagtes på markedsmæssige vilkår. 

 
 Ved kommunens egen drift af infrastruktur kan kommunen ikke drive virksomheden med 

fortjeneste for øje. Ydelserne kan derfor maksimalt sælges til kostprisen. Infrastruktur skal 
ikke nødvendigvis hvile i sig selv, og kommunen kan derfor sælge ydelserne billigere end 
kostprisen.  

 
3.1.4 Overskudskapacitet 

 
 Som anført ovenfor i kapitel 3.1.1 kan en kommune under visse betingelser sælge over-

skudskapacitet opstået i forbindelse med udførelsen af en lovlig kommunal opgave. 
 
 Betingelserne herfor er, at aktiviteten ikke er dimensioneret med det formål at varetage ik-

ke-kommunale opgaver, at overskudskapaciteten ikke kan afskaffes og at overskudskapaci-
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teten sælges på markedsvilkår. Herudover indgår det i vurderingen, om opgaven i forvejen 
varetages på rimelig måde af private. 

 
 Det fremgår af den juridiske litteratur, at det ved vurderingen af, om en kommune kan 

etablere et bredbåndsnet, der særligt er dimensioneret med henblik på udleje eller salg af 
overskudskapacitet, skal tages i betragtning, at kommunernes behov for netkapacitet er sti-
gende. For at fremtidssikre nettet er det derfor hensigtsmæssigt at etablere ekstra plads i 
nedlagte kabler for ikke efterfølgende at skulle foretage nye omfattende investeringer. Selv 
om nettet derfor på kort sigt er overdimensioneret, er der på længere sigt tale om en res-
sourcemæssigt fornuftig investering. Det anføres videre, at det vil indebære et samfunds-
mæssigt betydeligt spild, hvis ikke kommuner kan nedlægge ekstra kabelplads, som indtil 
kommunen selv får brug for det, udlejes eller sælges til andre på vilkår, der sikrer, at 
kommunen får mulighed for at udnytte pladsen, når der opstår behov herfor.  
 

 Det anførte har støtte i Statsamtet Århus afgørelse af 14. april 2004 om Nørhald Kommu-
ne, jf. ovenfor. 

 
 Kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet giver derimod ikke en kommune 

hjemmel til at dimensionere nettet, så det også på langt sigt kan forsyne såvel kommunen 
selv, borgere og virksomheder med bredbåndsfaciliteter.  

 
 Kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet forudsætter derfor, at formålet med 

etableringen af nettet er at forsyne kommunens rådhus og institutioner med bredbånd. Sal-
get/udlejningen af overskudskapacitet må alene være sekundært med det formål at undgå 
værdispild og handle økonomisk forsvarligt. 

 
 Endelig forudsætter kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet, at der alene sker 

en begrænset forarbejdning af overskudskapaciteten.  
 
 En kommune kan selv forestå salg af overskudskapacitet, som dog skal sælges på mar-

kedsvilkår. 
 

3.1.5 Vurdering af kommunalfuldmagtens hjemmelsgrundlag 
 

 På baggrund af det ovenfor anførte vurderes det, at Sønderjyllands Amt og de sønderjyske 
kommuner har hjemmel i kommunalfuldmagten til at etablere et hovednet, fordelingsnet og 
tilslutningsnet til brug for regionens borgere og erhvervsliv.  
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 Det vurderes således, at etableringen af bredbåndsnettet kan karakteriseres som både for-
syningsvirksomhed og som infrastruktur. 

 
 Ved vurderingen heraf er følgende forudsætninger bl.a. fra Netsekretariatets strategioplæg 

lagt til grund: 
 

• Etableringen af hoved-, fordelings- og tilslutningsnettet  kræver en betydelig inve-
stering. Med 150.000-160.000 tilslutninger i et fuldt udbygget net, vil den samlede 
investering ifølge Netsekretariatets strategioplæg andrage ca. 1,5 - 2,4 mia. kr., 
hvoraf den største del vedrører tilslutningsnettet.  

• Investeringen er næppe rentabel på kort sigt. 
• Der er ikke udsigt til at der  etableres et bredbåndsnet dækkende hele amtet og alle 

de sønderjyske kommuner på privat grundlag. 
• Etableringen af bredbåndsnettet skaber ikke direkte konkurrence med private udby-

dere, idet bredbåndsnettet giver mulighed for en række båndbreddekrævende tjene-
ster, som ikke er mulige med andre internetforbindelser. 

• Bredbåndsnettet etableres ved nedgravning af ledninger til den enkelte ejendom.  
• Bredbånd er en nødvendig forsyning i et moderne samfund. 
• Etableringen af bredbånd har karakter af generel støtte til etablering og udvikling af 

erhvervslivet i regionen og er en forudsætning for, at der fortsat skabes rimelige 
vilkår herfor. 

 
 Resultatet understøttes af kommunalfuldmagtens karakter af en retlig standard, som inde-

bærer, at kommunernes hjemmel til at etablere bredbåndsnettet må fortolkes dynamisk i ly-
set af den teknologiske udvikling.  

 
 Endelig fremgår det af Haderslev Erhvervsråds rapport, Bredbåndsnet i Haderslev by fra 

april 2002, at Indenrigsministeriet telefonisk har oplyst, at det efter ministeriets umiddelba-
re opfattelse falder inden for kommunalfuldmagten, at en kommune etablerer bredbånds-
net. 

 
 Det vurderes endvidere, at kommunerne har hjemmel i kommunalfuldmagten til at forestå 

den tekniske og administrative drift af såvel hovednet, fordelingsnet og tilslutningsnet. Når 
kommuner driver forsyningsvirksomhed og infrastruktur med hjemmel i kommunalfuld-
magten er det således som udgangspunkt ikke et krav, at driften bortforpagtes til private.   
Omvendt kan kommunerne overlade etableringen og/eller den tekniske/administrative drift 
til et privat selskab, hvis dette findes mest hensigtsmæssigt, jf. nedenfor i kapitel 4. 

 

 

i:\028642-0001\000074 20 
 



   
   

 Afregningsprincipperne for salget af bredbåndsydelser som forsyningsvirksomhed eller in-
frastruktur, og de konkurrenceregler der relaterer sig hertil, er ikke behandlet i redegørel-
sen.  

 
 Kommunalfuldmagtens rammer fastlægges ved et skøn, hvori der indgår en række modsat-

rettede hensyn. Da tilsynsmyndighederne ikke tidligere har taget stilling til den konkrete 
problemstilling, er vurderingen af Sønderjyllands Amts og de sønderjyske kommuners 
hjemmel til at etablere og drive bredbåndsnettet forbundet med den usikkerhed, der følger 
af de skønsmæssige elementer og den manglende praksis. Også pga. investeringens størrel-
se anbefales det derfor, at vurderingen søges bekræftet ved en skriftlig henvendelse til 
Statsamtet Sønderjylland eller Indenrigsministeriet. 

 
 Vurderingen kan tillige afhænge af elselskabernes påtænkte engagement på området. Det 

er således væsentligt for vurderingen af hjemmelsgrundlaget, at amtets og kommunernes 
engagement er en forudsætning for etableringen af bredbåndsnettet og ikke sker i direkte 
konkurrence med private. Kommunalfuldmagtens indhold kan derfor også variere fra 
kommune til kommune afhængigt af, om elselskaberne etablerer et bredbåndsnet, der dæk-
ker alle de sønderjyske kommuner.   

 
 Hvis Statsamtet Sønderjylland eller Indenrigsministeriet måtte finde, at etablering og drift 

af bredbåndsnettet ikke har karakter af forsyningsvirksomhed eller infrastruktur, kan bred-
båndsnettet alene etableres til kommunernes og amtets eget brug. Det betyder, at amtet og 
kommunerne kan etablere et hovednet og et fordelingsnet, som forbinder amtsgården og 
rådhusene indbyrdes og med de kommunale institutioner.  

 
 Amtet og kommunerne kan herefter sælge overskudskapacitet i nettet, idet nettet dog ikke 

må dimensioneres med henblik herpå. Kapaciteten må alene svare til amtets og kommu-
nernes forventede fremtidige behov. Det er endvidere tvivlsomt, om kommunerne må etab-
lere et tilslutningsnet med henblik på salg af overskudskapacitet, idet forarbejdningen af 
overskudskapaciteten herved kan blive for betydelig. 

 
 Hvis bredbåndsnettet etableres med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler om produkti-

on til eget brug skal overskudskapaciteten afsættes på markedsvilkår eventuelt gennem et 
privat selskab.    

  
 Begrænsningerne i relation til salg af overskudskapacitet indebærer, at projektets formål 

om bredbånd til alle næppe kan opnås.   
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3.2 Erhvervsudviklingsloven 
 
 Kommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter er blandt andet reguleret af lov om 

kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter8 (erhvervsudvik-
lingsloven). Formålet med loven er at styrke udviklingen af dansk erhvervsliv.  

 
 Erhvervsudviklingslovens § 2, stk. 1 bestemmer, at 
 
  "Kommuner og amtskommuner kan alene eller i samarbejde med andre iværk-

sætte kollektive erhvervsudviklingsaktiviteter i form af information, rådgivning, 
erhvervsudviklingsprojekter, forskerparker og anden erhvervsmæssig service, 
som stilles til rådighed for alle erhvervsvirksomheder eller grupper af er-
hvervsvirksomheder i kommunen eller amtskommunen. Kommuner og amts-
kommuner kan herunder medvirke til at udvikle den lokale og regionale er-
hvervsmæssige infrastruktur gennem koordinerede indsatser og ved etablering 
af servicetilbud og serviceinstitutioner, der har til formål at fremme produkt-
udvikling samt fremme etablering og udvikling af virksomheder." 

 
 I forarbejderne til bestemmelsen anføres det, at 
 
  "Foruden ovennævnte aktiviteter vedrørende information, rådgivning og anden 

erhvervsmæssig service indebærer § 2, stk. 1, at kommuner og amtskommuner kan 
medvirke sammen med andre offentlige og private parter i erhvervsudviklingspro-
jekter, der har betydning for erhvervsudviklingen generelt i området (…) 

  Ved et sådant erhvervsudviklingsprojekt må der lægges vægt på projektets gene-
relle betydning og det almene gode for lokalsamfundet, der opnås ved projektets 
realisering i form af forøget økonomisk aktivitet (…) 

  Kommunal og amtskommunal deltagelse i disse erhvervsudviklingsprojekter kan 
have til formål at skabe generelt bedre drifts- og udviklingsbetingelser for en fler-
hed af eksisterende virksomheder eller at skabe gunstige betingelser for etable-
ring af nye virksomheder. Den kommunale deltagelse skal således kunne begrun-
des i en generel udviklingsinteresse. 

  Sådanne erhvervsudviklingsprojekter består i faciliteter eller indsatser til styrkel-
se af den erhvervsmæssige infrastruktur som f.eks.  

  (…) 

                                                 
8 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktivi-
teter. 
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  - fælles kommunikationssystemer, f.eks. vedrørende søgning af teknologisk og 
markedsmæssig information på internationale databaser  

  (…) 
  Erhvervsudviklingsprojekter skal således opfylde følgende kriterier: 

 - De skal være kollektive, dvs. rette sig mod alle eller en gruppe af virksomheder. 
  - Ligesom projekter vedrørende information, rådgivning og anden erhvervsmæs-

sig service skal de indeholde elementer af erhvervsmæssig infrastruktur af mate-
riel eller immateriel karakter." 

 
 Forarbejderne, som er fra 1991-1992 er ikke præcist formuleret i forhold til etablering af 

tilslutning til Internettet, som på daværende tidspunkt var på et meget tidligt stadie. En ord-
lydsfortolkning af "fælles kommunikationssystemer" og "erhvervsmæssig infrastruktur" 
må i lyset af samfundsudviklingen dog antages, at omfatte et bredbåndsnet med opkobling 
til Internettet.  

 
 En sådan fortolkning understøttes af, at begrebet "erhvervsudviklingsaktiviteter" er en ret-

lig standard, dvs. et dynamisk begreb, som udvikler sig i takt med samfundsudviklingen. 
 
 Fortolkningen har endvidere støtte i formålet med loven, jf. forarbejderne og i den juridi-

ske litteratur. Etablering og drift af bredbånd har således betydning for erhvervsudviklin-
gen generelt i området og skaber bedre etablerings-, drifts- og udviklingsbetingelser for 
eksisterende og kommende virksomheder. Et bredbånd indeholder således betydelige ele-
menter af erhvervsmæssig infrastruktur, hvilket netop er et hovedformål med erhvervsud-
viklingsloven.  

 
 I Sønderjyllands Amt, hvor der ifølge Netsekretariatets strategioplæg ikke er private, som 

ønsker at etablere bredbåndsnettet, er der ingen modstående hensyn, der taler imod disse 
argumenter. Elselskabernes mulige engagement på området kan dog svække argumentatio-
nen. 

 
 Der kan på den baggrund anføres vægtige argumenter for at kommuners etablering og drift 

af bredbåndsnettet - såvel hovednet, fordelingsnet og tilslutningsnet - er omfattet af er-
hvervsudviklingslovens anvendelsesområde. Spørgsmålet er imidlertid ikke afklaret i prak-
sis.  

 
 Loven stiller ikke krav om bortforpagtning af driften af de omfattede erhvervsudviklings-

projekter, og henset til lovens formål må hjemmelen antages at omfatte den samlede tekni-
ske og administrative drift af nettet. Det bemærkes herved, at driften af bredbåndsnettet 
også selvstændigt kan betragtes som en erhvervsudviklingsaktivitet. Dette har støtte i en 
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afgørelse fra Erhvervsfremmestyrelsen, hvorefter en kommune kunne varetage passager-
handling i tilknytning til lufthavnsvirksomhed. 

 
 Erhvervsudviklingsloven giver kun hjemmel til at stille faciliteter til rådighed for er-

hvervsvirksomheder og ikke for borgere. Hvis bredbåndsnettet etableres og drives med 
hjemmel i denne lov vil nettet derfor kun kunne stilles til rådighed for borgerne efter de 
ovenfor beskrevne regler om overskudskapacitet. 

 
 Erhvervsudviklingsloven administreres af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Hvis hjem-

melen til etablering og drift af bredbåndsnettet ikke kan findes i kommunalfuldmagtens 
regler om forsyningsvirksomhed eller infrastruktur, anbefales det, at der rettes henvendelse 
hertil for at få ovennævnte vurdering bekræftet. 

 
3.3 Konklusion og anbefaling vedrørende kommunal etablering og drift af bredbåndsnet 

 
Det vurderes, at Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner har hjemmel i kommu-
nalfuldmagtens regler om forsyningsvirksomhed og infrastruktur til at etablere og drive et 
bredbåndsnet i Sønderjylland. 
 
Vurderingen er baseret på et skøn og er ikke afklaret i praksis. Det anbefales derfor, at der 
sendes en konkret forespørgsel til Indenrigsministeriet eller Statsamtet Sønderjylland. 
 
Hvis Statsamtet Sønderjylland eller Indenrigsministeriet måtte finde, at etablering og drift 
af bredbåndsnettet ikke har karakter af forsyningsvirksomhed eller infrastruktur, kan bred-
båndsnettet alene etableres til kommunernes og amtets eget brug og til erhvervsvirksomhe-
der. Det vurderes således, at etableringen og driften af bredbåndsnettet i forhold til er-
hvervsdrivende kan ske med hjemmel i erhvervsudviklingsloven. Denne vurdering er tilli-
ge baseret på et skøn og er uafklaret i praksis. Det anbefales derfor, at vurderingen søges 
bekræftet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 
 
4. Private aftalepartnere 
 
4.1 Private aftalepartnere 
 
 I dette afsnit vurderes det, i hvilket omfang kommunerne kan indgå aftaler med private om 

etablering og drift af bredbåndsnet. Endvidere beskrives forskellige former for ejerstruktur 
og modeller for etablering, drift og finansiering af hovednet og fordelingsnet.  
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4.1.1 Mulighed for at overlade opgaver til private aftalepartnere 
 

I kapitel 3 blev det konkluderet, at kommunerne under de anførte forudsætninger lovligt 
kan etablere både et hoved-, fordelings- og tilslutningsnet, ligesom kommunerne lovligt 
kan varetage både den tekniske og den administrative drift af nettene.  
 
Da ingen af de beskrevne opgaver i henhold til den nugældende lovgivning har karakter af  
myndighedsopgaver, vil kommunerne frit kunne beslutte at overlade visse eller alle opga-
verne til private. 
 
Nedenfor i afsnit 4.1.2 redegøres der for mulige modeller for ejerskab og kontraktstyrings-
former i forbindelse med etablering og drift af bredbåndsnet. 
 
4.1.2 Mulige modeller og kontraktsformer 

 
Det er oplyst, at det på nuværende tidspunkt er forventningen, at der kan ske et fælles ud-
bud af etablering og drift af hovednettet i Sønderjyllands Amt. 
 
Etablering og drift af fordelingsnettene er derimod overladt til de respektive kommuner. 
Nedenfor redegøres der for forskellige modeller for ejerskab og kontraktsformer ved etab-
lering og drift af fordelingsnettene. Tilsvarende overvejelser om ejerskab og kontraktsfor-
mer kan gøres i forbindelse med det fælles udbud af hovednettet. 
 
Overordnet skal de enkelte kommuner foretage det valg, om kommunerne selv skal forestå 
finansieringen af netetableringerne og dermed fra starten være ejer af fordelingsnettene. 
Alternativt kan kommunen vælge at indgå i et offentligt privat partnerskab (OPP), hvor det 
private selskab financierer etableringen af fordelingsnettene og ejer disse i en længere år-
række, indtil kommunen efter løbende betalinger ved kontraktsperiodens udløb overtager 
ejerskabet til nettene. 
 
På baggrund af drøftelser med repræsentanter for Sønderjyllands Amt samt nogle af de 
sønderjyske kommuner har vi - med udgangspunkt i denne overordnede afgrænsning - fun-
det det relevant at opstille to forskellige modeller, som i det følgende omtales nærmere 
som henholdsvis model 1 og model 2, idet det bemærkes, at der i begge modeller naturlig-
vis er mange variationsmuligheder, som ikke udtømmende vil blive gennemgået her i nota-
tet: 
 
Model 1:  Offentligt ejerskab 
  Privat teknisk drift 
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  Privat administrativ drift 
 
Model 2: Privat ejerskab i kontraktsperioden 
  Privat teknisk drift 
  Privat administrativ drift 

 
4.1.3 Offentligt ejerskab 

 
I model 1 forestår kommunen selv finansieringen af anlægsinvesteringerne. 
 
Opgaven med at nedlægge fordelingsnettene kan helt eller delvis varetages af kommunen 
ved hjælp af eget mandskab og materiel, i det omfang dette er teknisk muligt og økono-
misk hensigtsmæssigt. Kommunen skal således inden påbegyndelsen af projektet overveje, 
hvor stor en del af anlægsopgaven, som skal være omfattet af aftale med private parter. 
Endvidere skal det vurderes, om den eller de private parter, som kommunen vælger at ind-
gå anlægskontrakten med, også skal være involveret i den efterfølgende opgaveløsning i 
form af teknisk drift af fordelingsnettet samt administrativ drift. 
 
Man kan i den forbindelse forestille sig, at kommunen vælger at indgå kontrakt med én el-
ler flere samarbejdspartnere, som fremover skal forestå både anlægsarbejder samt den ef-
terfølgende tekniske drift og administrative drift. 
 
I den sammenhæng kan anvendes såkaldte "parterneringaftaler", hvor parterne udarbejder 
fælles målsætninger vedrørende økonomien i projektet, kvaliteten af projektet, tidsplan 
m.v. Partneringaftaler kan indgås således, at der er en stor grad af åbenhed omkring kalku-
lationer og regnskaber, ligesom den mere detaljerede udformning af projektet kan ske i 
samarbejde med den eller de "private partnere". 
 
Partnering i den her beskrevne model kan således sidestilles med en avanceret form for ud-
licitering. 
 
I en sådan partneringaftale vil der kunne indføjes målsætninger eksempelvis om en forven-
tet udvidelse af fordelingsnettet med tilslutningsnet, herunder omfanget af dette og det for-
ventede tidsforløb, ligesom der kan indsættes målsætning om, at den private part skal ar-
bejde for at være førende inden for sit område og udvikle sig i takt med den teknologiske 
udvikling. 
 
Det bemærkes, at partneringaftalerne kan opdeles i flere dele, således at det overlades til én 
part at udføre en række anlægsopgaver, mens en anden privat part kan varetage den tekni-
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ske drift, ligesom den administrative drift eventuelt kan varetages af en helt tredje privat 
enhed, såfremt dette måtte være hensigtsmæssigt. 

 
4.1.4 Privat ejerskab 
 
Model 2 indebærer etableringen af et offentligt privat partnerskab (OPP). Offentlige priva-
te partnerskaber er kendt i udlandet - eksempelvis i England - hvor der er gode erfaringer 
med OPP-projekter over de sidste ca. 10 år. 
 
Evaluering af gennemførte OPP-projekter viser gode resultater, idet 80% af projekterne er 
gennemført til prisen, til tiden og svarende til den offentlige kontraktgivers forventninger, 
mens dette modsat kun er tilfældet med 20% af de mere traditionelle udliciteringer9. 
 
Etableringen af et offentligt privat partnerskab i traditionel forstand er typisk karakteriseret 
ved, at der etableres en privat juridisk enhed, som har det formål at være samlet kontrakts-
holder i projektet. Der indgås en kontrakt mellem den offentlige part (her kommunen) og 
det private selskab, hvorefter der samarbejdes om den samlede opgave i form af finansie-
ring, etablering og efterfølgende drift og service. 
 
Den offentlige udbyder indgår således på baggrund af et samlet udbud OPP-kontrakten 
med et privat selskab, der har ansvaret for alle projektets faser. 
 
Som ovenfor nævnt under partneringaftaler indarbejdes der fælles målsætninger samt ret-
ningslinier for kvaliteten, tidshorisonten m.v. for projektet i OPP-kontrakten. 
 
Som nævnt finansierer det private projektselskab selv anlægsudgifterne, hvorefter den of-
fentlige part (kommunen) betaler for brug af nettet og tilknyttede serviceydelser i rater 
over en længere periode. Første betalingsrate erlægges typisk, når anlægsarbejderne er til-
endebragt, således at projektselskabet har en tilskyndelse til at levere til aftalt tid og i aftalt 
kvalitet. 
 
I kontraktsperiodens forløb vil det private projektselskab som nævnt være ejer af de etable-
rede bredbåndsnet m.v., således at ejerskabet ved kontraktsperiodens udløb (typisk ca. 25-
35 år) vil overgå til den offentlige part (kommunen), som på dette tidspunkt vil have betalt 
finansieringsudgifterne via de løbende ydelser i henhold til OPP-kontrakten. 
 

                                                 
9 Jf. Revision & Regnskabsvæsen nr. 5, 2004, side 6-17. 
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Ejerne af det private projektselskab vil typisk være den eller de underentreprenører, der 
skal forestå etableringen af nettet samt efterfølgende teknisk og administrativ drift af for-
delingsnettet. 
 
Ved denne konstruktion opnås bl.a., at underentreprenørerne, som vil være aktionærer i 
projektselskabet, vil have en interesse i, at projektselskabet kan opfylde ansvaret over for 
den offentlige part i OPP-kontrakten. Eftersom betaling for hele netdelen ikke finder sted 
ved arbejdets færdiggørelse, men derimod løbende i sammenhæng med den offentlige parts 
betalinger for drifts- og serviceydelserne, vil underentreprenørerne som aktionær i det pri-
vate projektselskab tillige have en interesse i, at fordelingsnettene ikke blot kan overleve-
res, men tillige kan drives teknisk og administrativt efter hensigten. 
 
I øvrigt vil kontrakten mellem kommunen og den private part i et OPP-projekt naturligvis 
indeholde bestemmelser om de forskellige faser i projektet, krav til parternes ydelser, pris-
fastsættelse, løbende ændringer i projektet, fælles gennemgang af det færdige forde-
lingsnet, påbegyndelse af den tekniske og administrative driftsfase, løbende udbud, debi-
torskifte, misligholdelse og aftalens ophør mv.10 

 
4.2 EU-udbudsreglerne 
 

En partneringaftale er på tilsvarende vis, som de traditionelle aftaleformer, omfattet af EU-
udbudsreglerne og EU-udbudsreglerne indeholder i den forbindelse ikke særlige regler for 
partneringaftaler. Udvælgelsen af én eller flere samarbejdspartnere til partnering er således 
ikke fri, men underlagt de begrænsninger, der gælder for udvælgelse af tilbudsgivere og 
tildeling af kontrakter i henhold til EU's udbudsregler. 
 
Afgørende for hvilke udbudsregler, der finder anvendelse vil være indholdet af de aftaler, 
som kommunerne konkret indgår.  
 
Selve etableringen af nettet er således omfattet af reglerne vedrørende bygge- og anlægsar-
bejder, mens en eventuel projektering og design af nettet, teknisk drift og administrativ 
drift er omfattet af reglerne vedrørende tjenesteydelser. 
 
Indgås der en samlet aftale omfattende design, etablering og drift af nettet, vil det afgøren-
de for, hvilke udbudsregler, der gælder, være om en etablering af nettet kan anses for at 
være aftalens (hoved)genstand eller om etableringsarbejderne er accessoriske i forhold til 
aftalen om teknisk- og administrativ drift af nettet. Er det førstnævnte tilfældet, vil reglerne 

                                                 
10 Der er vejledning at hente i Erhvervs- og Boligstyrelsens basiskontrakt for offentlige private partnerskaber . 
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om bygge- og anlægsarbejder finde anvendelse, mens reglerne om tjenesteydelser vil finde 
anvendelse, såfremt sidstnævnte er tilfældet. 
 
Ved vurderingen af, om det er etableringen eller driften, som er aftalens hovedgenstand, 
må man foretage en vurdering af udbudsbetingelsernes indhold, herunder hvor nøje etable-
ringsarbejdet og driften er udspecificeret i disse betingelser. Endvidere må det vurderes, 
om de potentielle bydere hovedsageligt er bygge- og anlægsvirksomheder eller 
tjenesteydervirksomheder. Endelig må man se på værdien af etableringsarbejdet i forhold 
til værdien af driftsaftalen. 
 
Uanset om det er reglerne om bygge- og anlægsarbejder eller reglerne om tjenesteydelser, 
der finder anvendelse, er det som følge af den kompleksitet, der er forbundet med etable-
ring og drift af et bredbåndsnet sammenholdt med forudsætningerne for et succesfuldt 
partneringsamarbejde, en fordel for kommunerne, hvis aftalen kan indgås efter reglerne om 
udbud efter forhandling. 
 
4.2.1 Udbud efter forhandling 
 
Gennemførelse af et udbud efter forhandling er en undtagelse, som kun kan benyttes i 
nærmere afgrænsede tilfælde. 
 
I relation til etablering og drift af et bredbåndsnet synes særligt følgende muligheder for at 
gennemføre et udbud efter forhandling at være relevante: 
 
I henhold til tjenesteydelsesdirektivets artikel 11, stk. 2, litra b og bygge- og anlægsdirek-
tivets artikel 7, stk. 2, litra c kan en ordregiver indlede et udbud efter forhandling med for-
udgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når opgavens art eller de med op-
gaven forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse. Den mang-
lende mulighed for at foretage en samlet prisfastsættelse skal kunne overvindes i forbindel-
se med forhandlingerne. 
 
Undtagelsesbestemmelsen vil ikke kunne finde anvendelse, såfremt det eventuelt med den 
fornødne kvalificerede bistand er muligt at udfærdige et udbudsmateriale, som indeholder 
tilstrækkelige oplysninger til, at en sagkyndig inden for det relevante område uden yderli-
gere informationer fra ordregiver kan beregne en samlet pris. 
 
Undtagelsen kan således alene anvendes, hvor de elementer, som er en nødvendige forud-
sætninger for en samlet og forudgående prisfastsættelse, ikke kan fastlægges uden forhand-
linger med tilbudsgiverne, og dette skyldes arbejdets art eller de hermed forbundne risici. 
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I henhold til tjenesteydelsesdirektivets artikel 11, stk. 2, litra c kan ordregiver endvidere 
anvende et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbe-
kendtgørelse, når den tjenesteydelse, der skal præsteres, er af en sådan art, at aftalen ikke 
kan specificeres tilstrækkelig nøjagtig til, at den kan indgås ved at vælge det bedste bud i 
henhold til reglerne for offentligt eller begrænset udbud. 
 
Der findes ingen tilsvarende bestemmelse i bygge- og anlægsdirektivet. Bestemmelsen er 
derfor alene relevant i det omfang en aftales hovedgenstand må siges at være design eller 
drift af nettet. 
 
Bedømmelsen af, om der kan opstilles tilstrækkelige nøjagtige kontraktspecifikationer er 
objektiv. Det er således ikke et spørgsmål, om den enkelte ordregivers individuelle forud-
sætninger og viden, men derimod om den enkelte ordregiver med den fornødne kvalifice-
rede bistand er i stand til at opstille tilstrækkelige nøjagtige kontraktspecifikationer. Kun 
hvor krav til kontraktspecifikationer ikke kan fastsættes tilstrækkelig præcist uden forhand-
ling med tilbudsgiveren, kan bestemmelsen således anvendes. 
 
Yderligere kan en ordregiver i henhold til tjenesteydelsesdirektivets artikel 11, stk. 3, litra 
c anvende et udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbe-
kendtgørelse, når en aftale er led i en projektkonkurrence og i henhold til de herfor gæl-
dende regler skal indgås med vinderen af konkurrencen. 
 
Der findes ingen tilsvarende bestemmelse i bygge- og anlægsdirektivet. Bestemmelsen er 
således ligeledes alene relevant i det omfang en aftales hovedgenstand må siges at være 
design eller drift af nettet 
 
4.2.2 Offentligt eller begrænset udbud 
 
Såfremt forudsætningerne for at benytte én eller flere af ovennævnte undtagelser ikke er 
tilstede, vil aftaler i forbindelse med etablering og drift af nettet skulle indgås efter regler-
ne om offentligt eller begrænset udbud. Disse regler indebærer særligt den begrænsning, at 
tilbuddet og aftalens indhold ikke lovligt vil kunne forhandles mellem parterne, hvilket 
igen forudsætter en høj grad af omhyggelighed i forbindelse med udformningen af krav-
specifikationen. 
 
Udbudsreglerne bør dermed indgå i overvejelserne om hvilke aftaler kommunerne ønsker 
at indgå. 
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Udbudsreglerne er ikke til hinder for, at den efterfølgende udfyldning af rammerne for pro-
jektet sker i samarbejde mellem parterne. 
 
Det er dog et krav, at denne mere detaljerede udformning sker inden for de rammer for 
projektet, der er angivet i udbudsmaterialet og i samarbejdspartnerens tilbud, herunder at 
den mere detaljerede udformning ikke i negativ retning vedrører forhold, der har haft be-
tydning for evalueringen af de afgivne tilbud og den trufne tildelingsbeslutning. 
 
En aftale, der har været udbudt i henhold til udbudsreglerne, kan således alene ændres ef-
terfølgende i det omfang, en ændring sker under overholdelse af principperne om ligebe-
handling og gennemsigtighed. Særligt ligebehandlingsprincippet indebærer, at en væsent-
lig ændring, der kan have haft betydning for indholdet af de afgivne tilbud, og som der ik-
ke er taget højde for i forbindelse med udbuddet af aftalen, kan føre til, at kontrakten skal 
betragtes som en ny aftale, der kræver et nyt udbud.  
 
Tilsvarende vil det under et offentligt eller begrænset udbud være muligt at tage højde for 
den særlige omstændighed, at aftalen udbydes som en partneringaftale. I forbindelse med 
udvælgelse af  tilbudsgiverne kan der således lægges vægt på de pågældendes erfaringer 
med partneringsamarbejde, ligesom konkret erfaring med partneringsamarbejde vil kunne 
tillægges vægt i forbindelse med tildeling af kontrakten. 
 
Udbudsreglerne har endelig betydning for, med hvor lang en løbetid en partneringaftale 
vedrørende etablering og drift af nettet kan indgås. 
 
Den lovlige løbetid af en eventuel aftale vil skulle fastlægges under hensyntagen til aftale-
partens mulighed for at få forrentet den investerede kapital og således aftalepartens mulig-
hed for at få afskrevet de investeringer, der er nødvendige for kontraktens opfyldelse. 

 
4.2.3 Udbud af OPP-kontrakter 
 
En OPP-kontrakt vil på tilsvarende vis som en partneringaftale skulle udbydes i henhold til 
EU-udbudsreglerne. EU-retten indeholder således ikke specifikke regler om OPP-
kontrakter. 
 
Med det nye udbudsdirektiv for den offentlige sektor, som forventes implementeret om-
kring årsskiftet 2004/2005, introduceres endelig en ny udbudsform - den konkurrencepræ-
gede dialog. Udbudsformen, der er en hybrid mellem et udbud efter forhandling og et tra-
ditionelt udbudsforløb, er omtalt nærmere nedenfor.  
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OPP-kontrakten er ofte teknisk, juridisk og finansiel meget kompliceret, hvorfor udbuds-
formen - den konkurrenceprægede dialog - er særligt relevant ved indgåelse af en OPP-
kontrakt. Ydelser omfattet af en OPP-kontrakt skal endvidere ofte udføres over en længere 
periode, hvilket dels rejser spørgsmålet om, hvor lang en løbetid, der udbudsretligt er lov-
lig, dels spørgsmålet om i hvilket omfang aftalen i løbetiden lovligt kan udvikles og tilpas-
ses makroøkonomiske eller teknologiske ændringer. 

 
Den konkurrenceprægede dialog kan anvendes ved udbud af komplekse kontrakter, hvor 
det ikke er objektivt muligt at præcisere de tekniske vilkår og/eller de juridiske og finan-
sielle forhold vedrørende aftalen. Den konkurrenceprægede dialog er bl.a. udviklet med 
henblik på komplicerede IT-kontrakter, transportinfrastrukturaftaler samt OPP-kontrakter.  
 
Den konkurrenceprægede dialog er opdelt i en dialogfase og en fase, der indeholder en 
egentlig tilbudsgivning. 
 
I dialogfasen indleder den ordregivende myndighed en dialog med de tilbudsgivere, der er 
udvalgt efter en prækvalifikation med det formål at indkredse og fastlægge, hvordan den 
ordregivende myndigheds behov bedst kan opfyldes. Den ordregivende myndighed må i 
dialogfasen drøfte alle aspekter af kontrakten med den enkelte virksomhed, herunder også 
økonomiske forhold. 
 
Dialogfasen afsluttes, når den ordregivende myndighed har indkredset den eller de løsnin-
ger, der kan opfylde dens behov. 
 
Den konkurrenceprægede dialog går herefter over i tilbudsgivningsfasen, hvor den ordre-
givende myndighed anmoder de virksomheder, der har deltaget i dialogen, om at afgive de-
res endelige tilbud på grundlag af den eller de løsninger, som den ordregivende myndighed 
har fastlagt bedst opfylder dens behov. 
 
Disse tilbud skal indeholde alle de elementer, der er nødvendige for projektets udførelse, 
idet der i tilbudsgivningsfasen alene er mulighed for at afklare og præcisere de afgivne til-
bud efter de regler, der i dag kendes fra henholdsvis et offentligt udbud og et begrænset 
udbud efter forhandling. 
 
Den konkurrenceprægede dialog kan således enten have til formål at lade den enkelte til-
budsgiver afgive tilbud på den løsning, som den enkelte tilbudsgiver har foreslået i dialog-
fasen eller alternativt at lade samtlige tilbudsgivere afgive tilbud på den løsning, som den 
ordregivende myndighed på grundlag af drøftelserne med tilbudsgiverne har fastlagt som 
værende den løsning, der bedst kan opfylde den ordregivende myndigheds behov. 
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Efter de principper, der er omtalt ovenfor vedrørende model 1, vil løbetiden på en eventuel 
OPP-kontrakt skulle fastlægges under hensyntagen til den private parts mulighed for at for-
rente den investerede kapital og således den private parts mulighed for at få afskrevet de 
investeringer, der er nødvendige for kontraktens opfyldelse. 
 
Konkurrencestyrelsen synes i den forbindelse at antage, at de enkelte elementer i en OPP-
kontrakt må betragtes særskilt i forhold til varigheden af partnerskabet i øvrigt. Konkur-
rencestyrelsen synes således at antage, at i hvert fald løbende driftsydelser som eksempel-
vis administrationen af nettet vil skulle udbydes med jævne mellemrum (typisk hvert 5. år), 
mens selve vedligeholdelsen af nettet vil kunne indgås for en periode svarende til varighe-
den af OPP-kontrakten. 
 
Der er efter vor vurdering ikke belæg for denne antagelse i Kommissionens Grønbog om 
Offentlig Private Partnerskaber. Det er således vores opfattelse, at det er særdeles tvivl-
somt i hvilket omfang, der i principperne for det indre marked og traktatens konkurrence-
bestemmelser kan udledes en pligt til genudbud af visse af en OPP-kontrakt omfattede del-
ydelser. Som altovervejende hovedregel er det netop af hensyn til det samlede OPP-
projekts økonomiske og finansielle ligevægt og i den forbindelse muligheden for at indgå 
en for begge parter attraktiv aftale, ikke relevant eller hensigtsmæssigt at sondre mellem de 
enkelte driftselementer i OPP-kontrakten i relation til aftalens varighed og pligten til gen-
udbud. 
 
I forbindelse med fastlæggelse af en eventuelt OPP-struktur må det dog nærmere vurderes i 
hvilket omfang der vil kunne kræves genudbud af visse af de i aftalen omfattede drifts-
ydelser.  
 
4.2.4 Efterfølgende ændring af OPP-kontrakter 
 
Eftersom OPP-kontrakter vedrører en ydelse, der udføres over en længere periode (typisk 
25 - 35 år) skal aftalen kunne udvikles og tilpasses den løbende udvikling i partnerskabet 
og samfundet i øvrigt. 
 
Som ovenfor anført vedrørende model 2 indeholder udbudsreglerne begrænsninger af, i 
hvilket omfang der efterfølgende kan foretages ændringer i en udbudt aftale. Ændringer vil 
dog altid lovligt kunne foretages i det omfang, der er taget højde for ændringerne i aftalen, 
eksempelvis således at aftalen indeholder prisreguleringsklausuler mv. 
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Herudover vil ændringer, som der ikke er taget højde for i kontrakten kunne accepteres, 
hvis ændringen er nødvendiggjort af en uforudset begivenhed, eller hvis ændringen er be-
grundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige 
sundhed. 
 
I praksis har man haft en relativt pragmatisk indgangsvinkel til, hvornår en uforudsigelig 
begivenhed kan gøre en ændring i en løbende kontrakt nødvendig. Den sparsomme rets-
praksis på området er i overensstemmelse med den indgangsvinkel. 
 
Det er vor opfattelse, at der netop som følge af en OPP-kontrakts økonomiske og finansiel-
le implikationer sammenholdt med partnerskabets varighed tilsvarende vil skulle anlægges 
en pragmatisk og lempelig fortolkning i relation til, hvornår en ændring af aftalen er 
nødvendiggjort af uforudsete forhold, og således at forhold, der ikke med rimelighed 
kunne forudses i forbindelse med OPP-kontraktens indgåelse, giver ret til efterfølgende 
rimelige ændringer. Uanset dette vil en ændringsadgang dog være underlagt 
proportionalitetsprincippet, således at ændringen ikke vil kunne gennemføres i et videre 
omfang end nødvendigt for at sikre den ordregivendes myndigheds behov og projektets 
økonomiske og finansielle ligevægt. 
 
Herudover indeholder udbudsreglerne adgang til at foretage ændringer i aftaleforholdet i 
form af supplerende ydelser (ekstraydelser), som på grund af uforudsete forhold blev nød-
vendige for udførelsen af den oprindelige aftale. 
 

4.3 Konklusion vedrørende private aftalepartnere 
 
Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner kan frit overlade etablerings- og drifts-
opgaver vedrørende bredbåndsnettet til private. 
 
Samarbejdet med private kan bl.a. ske ved partneringaftaler eller som et OPP-projekt. 
 
En partneringaftale og en OPP-kontrakt er omfattet af EU's udbudsregler. Indholdet af de 
konkrete aftaler, kommunerne indgår, bestemmer om udbuddet er omfattet af reglerne om 
bygge- og anlægsvirksomhed eller tjenesteydelser. 
 
Det beror ligeledes på en konkret vurdering, om udbuddet skal ske efter reglerne om udbud 
efter forhandling, offentligt udbud eller begrænset udbud. 
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5. Samarbejde mellem kommunerne 
 

Efter de foreliggende oplysninger overvejer de sønderjyske kommuner, om de i fællesskab 
skal etablere hovednettet. Herudover kan etablering og drift af fordelingsnettet og tilslut-
ningsnettet efter en konkret vurdering ske i fælleskommunale samarbejder. 

 
 Dette afsnit indeholder en beskrivelse og vurdering af nogle af de mulige organisations-

former for disse kommunale samarbejder, ligesom det vurderes, om kommunerne kan etab-
lere og drive egne net (fordelingsnet og tilslutningsnet) i selskabsform.  

 
5.1 Kommunestyrelseslovens § 60 
 
 Kommunestyrelseslovens § 6011 forudsætter, at kommuner kan samarbejde i kommunale 

fællesskaber om varetagelse af kommunale opgaver. 
 
 Kommunestyrelseslovens § 60 omfatter kun kommunale samarbejder, hvor de deltagende 

kommuner overfører beslutningskompetence til et selvstændigt styrelsesorgan i selskabet, 
hvorved de deltagende kommuners beføjelser indskrænkes.  

 
 Etableringen og driften af bredbåndsnettet i Sønderjylland har karakter af faktisk forvalt-

ningsvirksomhed, hvortil der ikke er knyttet myndighedsopgaver. Henset hertil er det ikke 
relevant at etablere kommunale fællesskaber i medfør af kommunestyrelseslovens § 60 til 
varetagelsen af disse opgaver. 

 
5.2 Kommunalfuldmagten 

 
Kommunalfuldmagten indeholder hjemmel til, at kommuner under visse betingelser orga-
niserer den kommunale opgavevaretagelse i privatretlige selskaber, herunder i aktie- og 
anpartsselskaber.  
 
En kommunes adgang til at påtage sig opgaver udvides ikke ved, at opgavevaretagelsen 
sker i et privatretligt selskab. Et kommunalt ejet selskab kan derfor kun udøve lovlige 
kommunale opgaver.  
 
Dette hindrer dog ikke, at Sønderjyllands Amt og de Sønderjyske Kommuner etablerer et 
fælles selskab med henblik på etablering og drift af hovednettet, og at to eller flere kom-

                                                 
11 Bekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 af lov om kommunernes styrelse, som ændret ved lov nr. 439 af 9. juni 
2004. 
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muner går sammen om etablering og drift af fordelingsnet og/eller tilslutningsnet. Et kom-
munalt ejet selskab, der udelukkende udfører opgaver for de deltagende kommuner, må så-
ledes udføre opgaver for alle deltagerne, selvom den enkelte kommune ikke selv ville 
kunne udføre opgaver for de øvrige. 
 
Ifølge tilsynspraksis er det en betingelse for, at en kommune organiserer den kommunale 
opgavevaretagelse i et privatretligt selskab, at selskabet ikke har et erhvervsøkonomisk for-
mål. Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner kan derfor som udgangspunkt ikke 
varetage etableringen og driften af bredbåndsnettet i selskabsform med det formål at opnå 
fortjeneste. Det bemærkes dog, at selskabet skal følge de prisbestemmelser for salg af 
kommunale ydelser, der afhængigt af hjemmelsgrundlaget for etableringen og driften af 
bredbåndsnettet vil gælde for kommunerne selv. Amtet og kommunerne kan samtidig som 
aktionærer opnå et udbytte svarende til en normal forrentning af den investerede kapital.  
 
Det følger endvidere af tilsynspraksis, at en kommune som udgangspunkt ikke kan udskille 
en kommunal opgave i et aktieselskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevareta-
gelsen, dvs. have den bestemmende indflydelse i selskabet. Dette gælder dog ikke, når den 
pågældende opgave har en mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, 
eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtræden-
de. 
 
I relation til hovednettet er betingelsen ikke relevant, idet ingen af de deltagende kommu-
ner må antages at få en bestemmende indflydelse, dvs. mere end 50% af aktierne, i selska-
bet. 
 
I relation til fordelings- og tilslutningsnetselskaber må undtagelsesbetingelsen anses for 
opfyldt uanset om etablering og drift af bredbåndsnettet anses for forsyningsvirksomhed, 
infrastruktur eller overskudskapacitet. Etableringen og driften af bredbåndsnettet kan såle-
des adskilles klart fra den øvrige kommunale virksomhed, ligesom det vil være væsentligt 
for kommunerne at etablere og drive nettet forretningsmæssigt. Disse hensyn gælder 
uafhængigt af hjemmelsgrundlaget, hvorfor det ikke kan tillægges betydning, at 
tilsynsmyndighederne standardmæssigt alene nævner forsyningsvirksomhed som omfattet 
af undtagelsen.  
 
Det kan derfor konkluderes, at Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner kan etab-
lere og drive bredbåndsnettet i selskabsform. Hovednettet kan etableres og drives i et sel-
skab, hvori amtet og samtlige kommuner deltager, og fordelings- og tilslutningsnettet kan 
drives i selskaber med en eller flere kommuner som deltagere, idet det dog er en betingel-
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se, at  de selskaber hvori en kommune deltager, etablerer og driver net i kommunens områ-
de. 

 
5.3 Erhvervsudviklingsloven  

 
Hvis bredbåndsnettet etableres og drives med hjemmel i erhvervsudviklingsloven, kan ak-
tiviteten udøves i selskabsform, herunder i samarbejde med andre offentlige myndigheder 
eller private jf. erhvervsudviklingslovens § 2, stk. 3. 

 
Kommuners opgavevaretagelse efter erhvervsudviklingsloven må ikke ske med et er-
hvervsøkonomisk formål, jf. ovenfor i kapitel 5.2. 
 

5.4 Konklusion vedrørende samarbejde mellem kommunerne 
 

 Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner kan etablere og drive bredbåndsnettet i 
selskabsform. Dette gælder, uanset om hjemmelen til at etablere og drive nettet findes i 
kommunalfuldmagten eller i erhvervsudviklingsloven. 

 
 Det kommunalt ejede selskab kan være part i de aftaler, der er beskrevet ovenfor i kap. 4. 
 
 
6. Lånebekendtgørelsen 
 
6.1 Kommuners og amtskommuners låneadgang 

 
Kommuners adgang til at optage lån er reguleret i lånebekendtgørelsen12. 
 
I lånebekendtgørelsen er der fastsat visse udgiftsarter, hvortil der er såkaldt ”automatisk 
låneadgang”. En kommune kan således optage lån svarende til summen af udgifter f.eks. til 
investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgiften 
ved kloakering og rensningsanlæg. 
 
Herudover kan kommuner optage lån inden for en af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
fastsat låneramme. 
 
Det vurderes, at udgifter til etablering og drift af bredbåndsnet i Sønderjylland formentlig 
ikke er omfattet af nogle af de udgiftsarter, hvortil kommunerne har automatisk lånead-

                                                 
12 Bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 
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gang. Optagne lån vedrørende etablering og drift af bredbåndsnet vil derfor skulle holdes 
inden for den konkrete låneramme, der er meddelt kommunen af Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet. 

 
I medfør af lånebekendtgørelsen henregnes også andre lån end lån, der optages af kommu-
nen alene, til kommunens låntagning. Herunder medregnes lån optaget af kommunale fæl-
lesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, selvejende institutioner og 
lignende med kommunal deltagelse med den del af lånene, der kan henføres til kommunen. 
Såfremt der indgås samarbejder mellem kommunerne, jf. ovenfor i kapitel 5, vil de i fæl-
lesskab optagne lån altså som udgangspunkt skulle fordeles på de enkelte kommuner og 
medregnes i kommunernes lånerammer. 
 
Endvidere henregnes til en kommunes låntagning indgåelse af aftaler, herunder leje- og 
leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. eller aftale om drift af institutio-
ner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. I den situation, hvor 
kommunerne indgår aftale med en privat part om etablering af bredbåndsnet, f.eks. ved et 
OPP-projekt som beskrevet ovenfor i kapitel 4, vil aftalen således skulle medregnes til 
kommunernes lånerammer. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i medfør af lånebe-
kendtgørelsen meddele dispensation til indgåelse af sådanne aftaler. Hvorvidt sådanne af-
taler med private skal henregnes til kommunernes låntagning beror på en konkret vurde-
ring af den enkelte aftale. 

 
For amtskommuner gælder det i medfør af lånebekendtgørelsen, at disse kan optage lån in-
den for en ramme svarende til 25% af det enkelte amts samlede nettoanlægsudgifter ekskl. 
moms. 
 
Det fremgår af regeringens handlingsplan for offentlige private partnerskaber af januar 
2004, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i færd med at udarbejde klare retningslinier 
for kommuners fritagelse fra lånedeponeringsreglerne i forbindelse med OPP-projekter. 
 
I økonomiaftalerne for 2003 og 2004 var der for hvert af årene afsat særlige lånepuljer på 
kr. 100 mio. til offentlige og private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. In-
den for disse rammer kan der således opnås konkret dispensation fra lånebekendtgørelsens 
deponeringsregler. 
 
I forbindelse med økonomiaftalerne for 2005 vil det ifølge regeringens handlingsplan end-
videre bliver overvejet - i respekt for puljestørrelsen - at opstille en vejledende procentsats 
for kommuners og amters fritagelse for lånedeponering ved OPP-projekter. Projekterne vil 
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imidlertid fortsat skulle underkastes en individuel behandling i Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet, hvorefter en eventuel konkret dispensation vil blive meddelt. 

 
6.2 Konklusion og anbefaling vedrørende lånebekendtgørelsen 

 
Det vurderes, at udgifter til etablering og drift af bredbåndsnet i Sønderjylland ikke er om-
fattet af de udgiftsarter, hvortil kommunerne har automatisk låneadgang. Optagne lån ved-
rørende etablering og drift af bredbåndsnet skal derfor holdes inden for den konkrete låne-
ramme, der er meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Det beror på en konkret vurdering, om kommunernes eventuelle aftaler med private skal 
medregnes til kommunernes låntagning, og om der kan meddeles dispensation fra lånede-
poneringsreglerne i forbindelse med OPP-projekter. 
 

 Det anbefales, at der forinden optagelse af lån til etablering og drift af bredbåndsnet i Søn-
derjylland eller indgåelse af aftaler med private om etablering og drift, foretages en kon-
kret vurdering og undersøgelse af, i hvilket omfang dispositionerne vil påvirke de enkelte 
kommuners lånerammer. 

 
 
7. Telelovgivningen 
 

Dette afsnit indeholder en vurdering af, om telelovgivningen13 indeholder særlige regler, 
der skal iagttages i forbindelse med etableringen og driften af bredbåndsnettet. 
 
Redegørelsen er begrænset til alene at vedrøre den teleretlige regulering af samtrafik, hvor-
ved forstås adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter og tjenester for en anden 
udbyder med henblik på dennes udbud af elektroniske kommunikationstjenester, jf. nær-
mere nedenfor.  
 
Indtil de nugældende regler er fuldt implementeret, gælder de regler, der var gældende ind-
til Teleloven trådte i kraft. IT- og Telestyrelsen (herefter "ITST") har oplyst, at det forven-
tes, at de nugældende regler er fuldt implementeret i slutningen af 2004, og redegørelsen er 
derfor begrænset til en redegørelse for disse regler. 

                                                 
13 De relevante regler om samtrafik er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 661 af 10. juli 2003 om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet som ændret ved lov nr. 225 af 31. marts 2004 (herefter "Teleloven") samt i diverse be-
kendtgørelser udstedt i medfør heraf.  
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I korte træk er udgangspunktet, at aftaler om samtrafik indgås på kommercielle vilkår, jf. § 
41 i Teleloven. Samtrafik omfatter, jf. Telelovens § 40, stk. 2 blandt andet adgang til  
 

• Netelementer, herunder ubundtet14 adgang til abonnentledninger og tilhørende faci-
liteter samt tilslutning af udstyr. 

• Sammenkobling af netelementer og tilhørende udstyr. 
• Fysisk infrastruktur, herunder samhusning m.v. 
• Faste net m.v. 

 
Uagtet, at samtrafikaftaler som udgangspunkt indgås på kommercielle vilkår, er det dog så-
ledes, at ITST på baggrund af regelmæssige markedsundersøgelser kan (i) afgrænse nogle 
markeder og (ii) analysere disse markeder med henblik på at vurdere, om der er reel kon-
kurrence på disse markeder, og (iii) såfremt analysen viser, at der ikke er reel konkurrence 
på et relevant marked, udpege virksomheder med en stærk markedsposition på de pågæl-
dende markeder, med henblik på at pålægge disse virksomheder særlige forpligtelser. Der 
henvises til Telelovens kapitel 14 og 20b og nærmere nedenfor. 
 
De særlige forpligtelser kan, jf. Telelovens § 51, bestå i en række forskellige forhold, her-
under blandt andet, 
 

• at udbyderen skal imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik 
(altså give adgang til alle, der anmoder herom), 

• at udbyderen ikke må diskriminere (altså give alle adgang på lige vilkår), 
• at udbyderens priser undergives priskontrol (altså fastsættelse af maksimalpriser 

m.v.). 
 
De forpligtelser, der pålægges, skal tage udgangspunkt i det konkrete problem og være 
forholdsmæssige m.v., jf. Telelovens  51, stk. 4. 
 
I det følgende vil det blive vurderet, om Sønderjyllands Amt og kommunerne i Sønderjyl-
land kan blive underlagt de oven for skitserede forpligtelser.  
 
Primært pligtsubjekt efter samtrafikreguleringen er udbydere af offentlige telenet eller tele-
tjenester, der har en stærk markedsposition. Dette begreb er sammensat af tre delbegreber, 

                                                 
14 Ved ubundtet adgang til abonnentledninger og tilhørende faciliteter forstås, at netadgang og tilhørende faciliteter kø-
bes enkeltvis. 
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som udgør kumulative betingelser i relation til adgangen til at pålægge en sådan udbyder 
de ovenfor nævnte forpligtelser.  
 
Spørgsmålet melder sig, om kommunerne kan anses for at være 1) udbydere af telenet eller 
teletjenester, 2) som er offentlige, og om 3) kommunerne har en stærk markedsposition på 
det relevante marked. Dette behandles nærmere umiddelbart nedenfor, hvorefter der rede-
gøres for en særlig bestemmelse i Telelovens § 44. 
 

7.1 Udbyder af telenet eller teletjenester 
 
Enhver, der på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester til rådighed for flere parter, 
anses for at være udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i Telelovens 
forstand, jf. Telelovens § 5, stk. 1. Det vil sige, at alle offentlige og private virksomheder 
og institutioner, som på kommercielt grundlag betjener mere end én slutbruger eller mere 
end én anden udbyder af telenet eller teletjenester med henblik på formidling af dele af dis-
ses teletrafik, er omfattet af dette begreb. 
 
Principielt er det uden betydning, hvilket omfang den pågældende virksomhed har, herun-
der om den foregår accessorisk til kommunernes etablering af telenet til eget brug, ligesom 
der ikke er krav om, at virksomheden skal afvikle et vist minimum af trafik, have et vist 
antal slutbrugere eller andre udbydere af telenet eller teletjenester som kunder, eller lig-
nende. 
 
Offentlige og private virksomheder og institutioner eller sammenslutninger heraf med egne 
lukkede net, der alene tilvejebringer infrastruktur til eget brug, herunder til specifikke, af-
grænsede kundesegmenter, f.eks. skoler og andre kommunale institutioner, falder derimod 
uden for begrebet. Kravet er som nævnt ovenfor, at den pågældende på kommercielt 
grundlag betjener mere end én anden slutbruger eller udbyder af telenet eller teletjenester. 
 
Idet kommunerne ønsker at stille det påtænkte netværk til rådighed for alle, der måtte op-
fylde betingelserne herfor, vil kommunerne blive anset som udbydere af kommunikations-
net eller -tjenester i Telelovens forstand.  
 
I tilfælde af, at kommunerne overlader det til én privat part at administrere tilrådighedsstil-
lelsen af bredbåndsnettet, eventuelt via en partneringaftale eller OPP-kontrakt, vil kommu-
nerne ikke være udbydere af kommunikationsnet eller –tjenester i Telelovens forstand. I 
denne situation vil nedenstående vurdering være den samme – blot vedrørende den private 
part og den private parts risiko for at blive underlagt regulering. 
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7.2 Offentlighedskriteriet 
 
Ved udbud af offentlige kommunikationsnet eller -tjenester forstås net eller tjenester, der 
stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af 
sådanne net eller tjenester. Der er tale om en undergruppe af det ovenfor nævnte udbud af 
net eller tjenester. Idet kommunerne ønsker at stille det påtænkte netværk til rådighed for 
alle, der måtte opfylde betingelserne herfor, vil kommunerne eller en privat kontraktspart 
blive anset som udbydere af offentlige kommunikationsnet eller -tjenester i Telelovens for-
stand. 
 

7.3 Stærk markedsposition på det relevante marked 
 
Udgangspunktet er, at en udbyder har en stærk markedsposition, hvis markedsandelen i de 
geografiske områder, som vedkommende opererer i, udgør mere end 40 procent af det re-
levante marked. 
 
ITST har den 5. december 2003 offentliggjort en rapport om afgrænsningen af relevante 
markeder for telenet og teletjenester. Dette har - på baggrund af EU-direktiver - først til en 
afgræsning af 17 markeder15. Markedsafgræsningerne er relativt teknisk baseret, og vi er 
ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger i stand til at vurdere om det påtænkte net-
værk eller dele heraf vil henhøre under et eller flere af de 17 markeder. En endelig afkla-
ring heraf bør ske i dialog med ITST. 
 
For så vidt angår den geografiske afgræsning oplyser ITST, at denne afgrænsning vil ske 
fra marked til marked, men at det er muligt, at et eller flere af markederne vil blive afgræn-
set geografisk til at udgøre en enkelt kommune, forudsat at kommunen har et tilstrækkeligt 
højt indbyggerantal og forudsat, at konkurrenceforholdene på det givne marked tilsiger 
dette. 
 
ITST er i færd med at analysere de 17 markeder (herunder opstille regler for den geografi-
ske afgrænsning af markederne) med henblik på at vurdere, om der er reel konkurrence på 
markederne. Herefter vil ITST udarbejde konkrete markedsafgørelser, der - i nødvendigt 
omfang - udpeger virksomheder med stærk markedsposition på de 17 markeder og pålæg-
ger disse virksomheder de ovenfor nævnte særlige forpligtelser. Det forventes, at disse af-
gørelser foreligger inden udgangen af 2004, og med disse afgørelser overgår samtrafiklov-
givningen til generelt at være underlagt det nye regelsæt. 

                                                 
15 De 17 markeder udgøres af diverse fastnetmarkeder, mobilmarkeder og markeder for faste kredsløb. ITST's rapport 
findes på ITST's hjemmeside www.itst.dk. 
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7.4 Telelovens § 44 

 
Som anført ovenfor er det som udgangspunkt alene udbydere af offentlige kommunikati-
onsnet eller -tjenester med en stærk markedsposition på et givet marked, der omfattes af 
lovens forpligtelser på samtrafikområdet. Telelovens § 44 udgør en undtagelse fra dette 
hovedprincip.  
 
Bestemmelsen giver ITST mulighed for at træffe afgørelse om, at udbydere eller ejere af 
kommunikationsnet, pålægges de ovenfor skitserede særlige forpligtelser (give adgang til 
samtrafik for alle, ikke-diskrimination, prisregulering m.v.), såfremt vedkommende kon-
trollerer adgangsvejen til en eller flere slutbrugere. Bestemmelsen skal sikre udvekslingen 
af trafik mellem slutbrugere i de enkelte net. 
 
Ved den endelige vurdering af, om kommunerne kan pålægges forpligtelser i medfør af Te-
lelovens § 44, er det afgørende, hvorvidt kommunerne vil kontrollere adgangsvejen til 
slutbrugere i kommunerne.  
 

7.5 Konklusion vedrørende telelovgivningen 
 
Som det fremgår ovenfor, vil Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner eller en 
privat kontraktspart, som stiller bredbåndsnettet til rådighed efter aftale med Amtet og 
kommunerne, blive underlagt samtrafikreguleringen i Teleloven. Det har i hovedtræk den 
konsekvens, at såfremt hele eller dele af bredbåndsnettet falder ind under en eller flere af 
de af ITST definerede 17 markeder, og såfremt kommunernes/den private kontraktsparts 
markedsandele på det/de relevante markeder i det af ITST geografisk afgrænsede område 
udgør mere end 40 procent af det relevante marked, kan ITST udpege kommunerne/den 
private som havende en stærk markedsposition og som følge heraf pålægge kommuner-
ne/den private særlige forpligtelser, herunder pligt til at stille netværket eller dele heraf til 
rådighed for andre, pligt til ikke at diskriminere, samt priskontrol (opstilling af maksimal-
priser). 

 
 Henset til Amtets og kommunernes formål med bredbåndsnettet, som er at stille nettet til 

rådighed for alle virksomheder og borgere, er det alene priskontrollen, som kan være en 
ulempe, herunder ved indgåelsen af aftaler med private om etablering og drift af nettet. 
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8. Sammenfatning 
 

I redegørelsen vurderes det, at amtets og kommunernes mål og visioner om bredbånd til al-
le kan understøttes af planlovgivningen.  
 
Det anbefales derfor, at amtet optager rammer og arealreservationer for bredbåndsnettet i 
regionplanen, og at kommunerne optager bestemmelser om bredbåndsnettet i kommune-
planens hovedstruktur-, ramme- og redegørelsesdel samt i kommunens planstrategi. Kom-
munerne bør endvidere fastsætte lokalplanbestemmelser om arealreservationer til 
bredbåndsnettet og eventuelt om tilslutningspligt for ny bebyggelse.  
 

 Det vurderes, at kommunernes omkostninger til etablering af bredbåndsnettet kan indreg-
nes ved salg af byggegrunde. Hvis det er økonomisk forsvarligt, kan amtet og kommunerne 
derfor byggemodne byggegrunde med bredbånd, frem for at fastsætte lokalplanbestemmel-
ser om tilslutningspligt til bredbåndsnettet. 

 
 Amtet og kommunerne kan som vejmyndighed stille vilkår om samgravning ved meddelel-

se af gravetilladelser og på den måde fremme eller billiggøre etableringen af bredbåndsnet-
tet. 

 
 Det vurderes, at etableringen og driften af bredbåndsnettet til brug for kommunernes og 

Amtets borgere og virksomheder er omfattet af kommunalfuldmagtens regler om forsy-
ningsvirksomhed eller infrastruktur. Spørgsmålet er dog uafklaret i praksis og afhænger af 
et skøn. Det anbefales derfor, at der sendes en konkret forespørgsel til Indenrigsministeriet 
eller Statsamtet Sønderjylland. 

 
 Det vurderes endvidere, at amter og kommuner kan etablere og drive et bredbåndsnet for 

erhvervsdrivende i medfør af erhvervsudviklingsloven. Såvel lovens ordlyd og formål taler 
herfor. Spørgsmålet er dog uafklaret i praksis. Hvis hjemmelen til at etablere og drive 
bredbåndsnettet ikke kan findes i kommunalfuldmagten, anbefales det derfor, at der sendes 
en konkret forespørgsel til Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 
 Hvis Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner har hjemmel til at etablere og drive 

bredbåndsnettet, kan dette ske i samarbejde med private, eventuelt ved indgåelse af partne-
ringaftaler eller i form af et OPP-projekt. Sådanne samarbejder skal ske efter forudgående 
udbud. 

 
 Kommunerne og amtet kan endvidere samarbejde indbyrdes, herunder i privatretlige orga-

nisationsformer. 
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 Udgifter til etablering og drift af bredbåndsnet er næppe omfattet af kommunernes automa-

tiske låneadgang. Optagne lån vedrørende bredbåndsnettet skal derfor holdes inden for den 
enkelte kommunes låneramme. Det beror på en konkret vurdering, om kommunernes even-
tuelle aftaler med private skal medregnes til kommunernes låntagning. Dette spørgsmål bør 
derfor undersøges nærmere, når rammerne for projektets gennemførelse er fastlagt.  

 
 Endelig beror det på en konkret vurdering, om amtet og kommunerne kan blive pålagt sær-

lige forpligtelser i medfør af telelovgivningen, herunder pligt til at stille netværket eller de-
le heraf til rådighed for andre, pligt til ikke at diskriminere, samt priskontrol. 

 
 
 
Århus, den 11. august 2004 
 
 
Per Hemmer 
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