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Indhentning af kortlægning af eksisterende og planlagt
højhastighedsbredbånd ifm for udbud i Ringkøbing-Skjern
kommune
Kære udbyder af højhastighedsbredbånd i Ringkøbing-Skjern kommune.
Ringkøbing-Skjern kommune har modtaget henvendelse fra udbydere, der tilkendegiver, at de ikke er blevet hørt i forbindelse med den udbudsproces kommunen har
gennemført forud for 'Begrænset udbud af WAN netværksinfrastruktur til Ringkøbing-Skjern kommune'. Der gennemføres derfor en ny høring målrettet udbydere,
der ikke er hørt i den gennemførte proces. Ringkøbing-Skjern opfordrer hermed disse udbydere til at bidrage til kortlægningen.
På vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi derfor bede jer om informationer
vedr. jeres eksisterende og planlagte udbygninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det er et krav, der stilles i forbindelse med brug af statsstøttemidler (EUR 2013/C
25/01), og det ligger i tråd med kommunens ønske om kun at yde tilskud til udbygning, hvor der ikke allerede er et tilbud om højhastighedsbredbånd, eller hvor der
ikke er planlagt udbygning i de nærmeste år.
Informationen skal bidrage til at fokusere anlæg af ny infrastruktur i områder, hvor
der ikke allerede er en udbyder af højhastighedsbredbånd. Derfor skal geografien i
kommunen opdeles i områder, hvor (1) der ikke er tilbud om højhastighedsbredbånd, eller (2) de områder, hvor én udbyder kan levere højhastighedsbredbånd, eller (3) de områder hvor flere udbydere kan levere højhastighedsbredbånd.
ALLE DATA HÅNDTERES FORTROLIGT, OG INDGÅR KUN I OPDELINGEN AF KOMMUNENS GEOGRAFI I DE OVENNÆVNTE KATEGORIER.
Hvis vi ikke modtager det efterspurgte materiale inden for svarfristen, så lægger vi til
grund, at I ikke har eksisterende og/eller planlagte udbygninger af bredbånd i kommunen.
Hvis I har kommentarer eller spørgsmål til inddateringsskemaet, er I meget velkomne til at kontakte os.
Vi ser frem til jeres samarbejde.
Venlig hilsen
Mette Dalsgaard
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Vedr. skemaet:
I bedes udfylde medsendte regneark/skema til brug for denne kortlægning. Hertil
følger en kort forklaring til udfyldning af skemaet.
Vi er interesseret i højhastighedsbredbånd med garanterede båndbredder på
• 100/30 Mbit/s – regeringens 2020-målsætning til borgere og erhvervsliv
• 100/100 Mbit/s – en typisk efterspørgsel til erhvervsliv, og også efterspurgt af
private
• 500/500 Mbit/s – til større erhvervsliv
• 1/1 Gbit/s – til båndbreddekrævende erhvervsadresser
I skal markere med et ‘x’ i feltet, hvis I i dag, pr. maj 2015, tilbyder tilslutningslinjer
med den angivne hastighed.
Hvis I har tilslutningslinjer til alle adresser i et postnummer, så noteres det i det ark,
der kalder ‘postnr’.
Hvis I har tilslutningslinjer til alle adresser på en vej (men ikke til alle i postnummeret), så noteres det i det ark, der hedder 'adresser’.
Hvis I skal ned på adresseniveau for at angive, hvor I har tilslutningslinjer, så skal arket ‘adresser’ bruges.
Skemaet er bygget sådan op for at gøre det nemmere at udfylde, hvis I dækker et
område generelt. Derfor behøver I, hvis I har dækning for et helt postnummer, ikke
også udfylde for de veje eller de adresser, der ligger i postnummeret. Tilsvarende
hvis I har dækning på en hel vej, så skal I ikke gå ind på adresseniveau for den vej.
HVIS I ydermere har planlagte udbygninger, der medfører at yderligere adresser kan
forsynes med højhastighedsbredbånd inden for de kommende 3 år, så bedes I beskrive det. Det gør I ved at skrive i den sidste kolonne ud for de postnumre, veje eller adresser, hvor dette gælder. Hvis det gælder større nye udbygningsplaner, så
skal der opfyldes, at investeringen skal være påbegyndt inden for tolv måneder, eller der skal være indhentet tilladelse til de fleste adgangsrettigheder, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Vi må bede jer vedlægge en troværdig forretningsplan og dokumentation for udbygningsplanerne, alternativt senest
fremsende denne indenfor to måneder, altså senest pr. 15. april 2016.
HVIS I ydermere i et område har en udbygningspolitik om at alle interesserede kunder kan få højhastighedsbredbånd på bestilling allerede nu på helt faste vilkår, også
selv om tilslutningslinjen endnu ikke er etableret, så bedes I beskrive det. Med helt
faste vilkår mener vi, at prisen eller leveringstid ikke afhænger af længde på tilslutningslinje eller krav om tilslutnings-% i nærområdet. Det gør I ved at beskrive det i
den sidste kolonne ud for de postnumre, veje eller adresser, hvor dette gælder. I
bedes beskrive vilkårene for at en kunde på adressen kan få højhastighedsforbindelsen.
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Svarfrister:
Svarfrist er 14. marts 2016 kl. 12.
Hvis der er spørgsmål vedr. dataindhentningen, så vil vi gerne modtage dem senest
d. 7. marts 2016.
Anmodningen er udsendt d. 22. februar 2016.
Materialet sendes til:
Mette Dalsgaard
md@netplan.dk
tlf. 24759181
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