
 

 

 5. november 2015 

 

 

Workshop om styrket mobil- og bredbåndsdækning i kommuner 

og lokalområder i Region Syddanmark 
 

Hvilke muligheder har kommunerne, de lokale borgere og virksomhederne for at skubbe på 

og forbedre mobil- og bredbåndsdækningen lokalt? Deltag i workshoppen og hør mere om, 

hvad I kan gøre for at styrke dækningen.  

 

Energistyrelsen, som efter folketingsvalget har overtaget ansvaret for mobil- og bredbåndsom-

rådet, inviterer i samarbejde med KL til en halvdags workshop om kommunernes, borgernes 

og virksomhedernes muligheder for at styrke mobil- og bredbåndsdækningen lokalt.  

 

Workshoppen foregår onsdag d. 9. december 2015 kl. 11.30 – 16.00 i Vejen Idrætscen-

ter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.   

Mobil- og bredbåndsdækning står højt på dagsordenen i mange kommuner, som oplever en 

stigende efterspørgsel på god dækning fra borgere og virksomheder. En god dækning kan bl.a. 

være en forudsætning for at tiltrække nye borgere i lokalområderne, give mulighed for etable-

ring af virksomhed og skabe et sikkert fundament for digitale velfærdsteknologier. 

Energistyrelsens videncenter for mobil- og bredbåndsdækning har udarbejdet guides til brug 

for kommuner, borgere og virksomheder, der ønsker at tage aktiv del i udrulningen. På work-

shoppen vil mulighederne blive gennemgået, der vil blive delt ud af de gode erfaringer fra 

kommuner, som allerede arbejder aktivt på at forbedre dækningen, og vi vil høre fra et telesel-

skab, hvad der skal til, for at de kommer ud med gravemaskinen. Derudover bliver der rig mu-

lighed for at sparre med hinanden og stille spørgsmål.  

For at få en så bred kreds af deltagere på workshoppen som muligt, opfordres kommunen til at 

videresende denne invitation til lokale interessenter. Det kan fx være de lokale aktionsgrupper 

(LAG), lokale landsbyråd, bylaug, bredbånds-/antenneforeninger mv.  

Tilmelding skal ske senest onsdag d. 2. december 2015 til Christina Juhl Nielsen, 

cjn@ens.dk.  
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 Side 2 

Program 

11.30-12.00 Frokost og registrering  

12.00-12.10 

 

Velkomst v. Energistyrelsen  

12.10-12.30 Præsentationsrunde  

Hvem er hvem, og hvordan arbejdes der med mobil- og bred-

båndsdækning lokalt? 

12.30-13.30   

 

Overordnet gennemgang af kommunernes og de lokales 

muligheder  

Oplæg v. Energistyrelsen  

13.30-13.50 Hvordan ser den digitale fremtid ud?  

Oplæg v. Energistyrelsen 

13.50-14.10  

 

Kaffe 

14.10-14.30  

 

Sådan arbejdes der med mobil- og bredbåndsdækning i 

kommunerne 

Nogle kommuner arbejder målrettet på at skabe bedre dækning. 

Kom og hør fra dem selv, hvilke erfaringerne der er gjort. 

14.30-15.00 Hvad lægger teleselskaberne vægt på? 

Hvordan sammensætter man et attraktivt udbud? Hvad kan de 

lokale gøre? Hør hvad der skal til for, at teleselskaberne ruller 

ud. 

15.00-15.40 Rundbordsdiskussion 

Hvilke ideer har din sidemakker til at styrke den lokale dæk-

ning, og er der mon grundlag for et samarbejde?  

 

15.40-15.50 Skyd fra hoften 

Stil spørgsmål til Energistyrelsen, teleudbyderne, de erfarne 

kommuner og hinanden. 

15.50-16.00 Opsamling og tak for i dag 

16.00-?? Netværk 

Bliv hængende og indled den første dialog om, hvordan I kon-

kret kommer videre. 

*Der tages forbehold for eventuelle ændringer. 


