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Hvad er WiFi4EU?

Den Europæiske Union gør gratis wi-fi tilgængeligt i offentlige parker, på pladser, 
biblioteker osv.
• EU investerer 150 mio. EUR
• Tæt på 9 000 kommuner 

Alle har glæde af det!
WiFi4EU sørger for finansiering, så kommunerne kan 
installere gratis internetadgang til lokale beboere og 
turister eller besøgende i hele EU.
Hvordan fungerer det?
• Kommunerne udvælges efter "først til mølle"-

princippet (hurtigst) med geografiske tilpasninger. 
• Kommissionen betaler for installationen, mens 

kommunen betaler driftsudgifterne 
(internetadgangen skal være i drift i mindst 3 år). 

• Lokale beboere og besøgende kan bruge WiFi4EU-
netværk gratis, uden reklamer og kommerciel 
videreanvendelse af data



WiFi4EU

Første indkaldelse af ansøgninger
• 42 mio. EUR 
• 2 800 tildelte værdikuponer
• Indkaldelse lanceret den 7. november 2018
• Maksimalt 224 værdikuponer pr. land
• Mindst 15 værdikuponer pr. land
• 13 200 ansøgninger
• 3 500 ansøgninger i de første 5 sekunder
• Italien, Tyskland, Spanien og Frankrig nåede 

deres maksimale antal værdikuponer inden 
for få sekunder.

Anden indkaldelse af ansøgninger
• 51 mio. EUR 
• 3 400 tildelte værdikuponer
• Indkaldelse lanceret den 4. april 2019
• Maksimalt 510 værdikuponer pr. land
• Mindst 15 værdikuponer pr. land
• Næsten 10 000 ansøgninger
• Der blev ansøgt om 97,5 % af de 

tilgængelige værdikuponer i løbet af de 
første 60 sekunder.

• For Italien, Tyskland, Spanien og Frankrig 
blev der ansøgt om det maksimale antal 
værdikuponer inden for få sekunder

Kort over kommuner, som har fået tildelt 
værdikuponer (første og anden indkaldelse) 
Over 50 % af kommunerne i Bulgarien, Kroatien, Irland, 
Litauen, Portugal og Slovenien har fået tildelt 
værdikuponer under første og anden indkaldelse.



WiFi4EU trin for trin

1- Registrering

3- Udvælgelse

2- Ansøgning

4- Underskrivelse

5- Installation

upload/opdatering af bilag

Vil blive behandlet efter først til mølle-princippet 
under hensyntagen til den geografiske ligevægt

vinderne offentliggøres

Of agreements with municipalities

af wi-fi-udstyr



1- Registrering

4-trins registreringsproces via portalen.



1 – Registrering

Kommunerne kan forberede deres ansøgning ved at redigere deres data 
(f.eks. skift af borgmester, ændring af kontaktoplysninger).



1 – Registrering

Kommunerne modtager to e-mails, hvori de guides gennem de
følgende trin.



2 - Ansøgning

Når der åbnes for ansøgninger i forbindelse med en indkaldelse, vil dette 
fremgå af portalen. Registrerede kommuner modtager individuelt besked.

FAQ: 3.1 – 3.2



2 - Ansøgning

Efter ansøgningen

• Når kommunerne har indgivet ansøgningen, ser de først en grøn pop-up-
meddelelse som bekræftelse på, at deres klik er modtaget og er under behandling

• Kommunerne modtager senere en individuel besked i form af en e-mail som 
bekræftelse på, at deres ansøgning er registreret

• E-mailen vil under tredje indkaldelse indeholde oplysninger om tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen 

FAQ: 4.1



3 – Udvælgelse

De udvalgte kommuner modtager en e-mail med en anmodning om at læse og 
underskrive tilskudsaftalen elektronisk via portalen, hvilket kan gøres uden videre 

og uden brug af særligt udstyr



3- Udvælgelse

Reserveliste: Kommunerne på reservelisten underrettes om deres status og 
modtager besked, når der er midler til rådighed



4- Underskrivelse

• Der kræves underskrift og INEA's kontrasignatur
• Kommunen sikrer, at installationen er fuldført, og at det installerede netværk 

fungerer senest 18 måneder efter underskrivelsen af tilskudsaftalen.

FAQ: 5.1



4- Underskrivelse

Omfanget af finansieringen

Europa-Kommissionen
• Udgifter til udstyr og installation (CAPEX)
• Op til 100 % af projektets samlede omkostninger
• Værdikuponens værdi: 15 000 EUR/kommune

Kommunerne
• Abonnementer hos internetudbyderen (OPEX)
• Mindst 3 år i drift
• Ingen kommerciel anvendelse af personoplysninger/ingen reklame
• Højeste hastighed/minimumshastighed på 30 Mpbs download
• Gratis adgang uden forskelsbehandling for netværkets brugere

FAQ: 5.2 – 5.3



5 - Installation

Støttemodtagerne har 18 måneder fra datoen for Kommissionens underskrivelse, 
indtil INEA på afstand kontrollerer, om WiFi4EU-netværket fungerer, hvorefter 
støtten udbetales.
Der sendes påmindelser, 6 og 3 måneder inden fristen udløber

For at etablere wi-fi-netværket skal kommunerne:
• finde en wi-fi-installationsvirksomhed og bestille installationen i 

overensstemmelse med nationale indkøbsregler 
• Udvælge de centrale offentlige steder, hvor der skal installeres WiFi4EU-hotspots
• Vise den visuelle identitet for WiFi4EU på udvalgte offentlige steder
• Udfylde valideringsworkflowet via portalen (sammen med 

installationsvirksomheden)

Tidsramme for installation

FAQ: 5.1 – 6.1



5 – Installation

Installation og betaling – Fremgangsmåde på
portalen

1. Wi-fi-installationsvirksomheden registrerer sig via portalen
• Angiver IBAN-konti og det område, hvor de yder tjenester
2. Støttemodtageren vælger en wi-fi-installationsvirksomhed til at gennemføre 
installationen
3. Wi-fi-installationsvirksomheden 

a) anindtaster IBAN-konti (hvis dette ikke allerede er gjort)
b) giver IBAN-konto til brug for betaling under en tilskudsmodtager
c) kan begynde at udfylde installationsrapporten for den pågældende 

tilskudsmodtager 
d) indsender installationsrapporten (det valgte bankoplysningsskema skal allerede 

være godkendt)
4. Støttemodtageren bekræfter, at installationsrapporten er korrekt (eller afviser 
den)
5. INEA kontrollerer på afstand, at WiFi4EU-netværket fungerer 
• Betaling igangsættes. Betalingsproceduren kan tage op til 60 dage
• WiFi4EU-netværket overvåges i 3 år



5 – Installation

2. Støttemodtageren vælger en wi-fi-installationsvirksomhed til at gennemføre 
installationen



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3a. Wi-fi-installationsvirksomheden indtaster IBAN-konti (hvis dette ikke 
allerede er gjort)



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3b. Wi-fi-installationsvirksomheden angiver IBAN-konto til brug for 
betaling under en tilskudsmodtager (bankoplysningsskema sendt til 

godkendelse)



Wi-fi-installationsvirksomheden indtaster sin bankkonto via portalen og 
angiver den til brug for betaling i forbindelse med en installation for en 
kommune.

Agenturet INEA kontrollerer, at bankkontoen tilhører organisationen, på grundlag 
af IBAN-nummeret og et nyere kontoudtog eller tilsvarende dokumentation. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en

Når bankkontoen er kontrolleret, modtager wi-fi-installationsvirksomheden en e-
mail. Status vises også på siden Min registrering/Bankkonto.

Virksomheder kan indkode flere bankkonti

En virksomhed kan ikke betales, hvis den ikke er valgt af en kommune, eller hvis 
bankkontoen ikke er godkendt!

Hvor? 
Min registrering -> Gå til bankkonto

5 – Installation

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3c. Wi-fi-installationsvirksomheden kan begynde at udfylde 
installationsrapporten for den pågældende tilskudsmodtager 



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

3d. Wi-fi-installationsvirksomheden indsender installationsrapporten 
(det valgte bankoplysningsskema skal allerede være godkendt)



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

4. Støttemodtageren bekræfter, at installationsrapporten er korrekt (eller 
afviser den)

På dette trin attesterer kommunen, at installationen er korrekt udført, og at 
den opfylder kravene i den tilskudsaftale, som den har indgået med INEA



4. Støttemodtageren bekræfter, at installationsrapporten er korrekt (eller 
afviser den)
På dette trin attesterer kommunen, at installationen er korrekt udført, og at den 
opfylder kravene i den tilskudsaftale, som den har indgået med INEA

- Installationen er fuldført, og det installerede netværk er i drift senest 18 
måneder efter underskrivelsen af tilskudsaftalen.

- Wi-fi-netværkene installeres i områder, hvor der ikke allerede eksisterer 
lignende udbud af gratis wi-fi-forbindelse.

- Netværkene viser tydeligt den visuelle identitet for WiFi4EU på offentlige 
steder, hvor der er Wifi4EU-adgang til internettet

- Netværket har mindst en downloadhastighed på 30 Mbps. Backhaul-
netværket bør ligeledes have en hastighed, der mindst svarer til den forbindelse, 
som kommunerne benytter til intern brug. Backhaul-forbindelsen bør have en 
hastighed på 30 Mbps senest 18 måneder efter underskrivelsen af 
tilskudsaftalen. Se afsnit 6.2 i indkaldelsen og støtteaftalen (navnlig bilag I 
dertil). 

En virksomhed kan ikke betales, hvis kommunen ikke bekræfter installationen.

5 – Installation



Knappen, som 
kommunen skal 
bruge til 
bekræftelse, 
bliver 
tilgængelig, når 
wi-fi-
installationsvirks
omheden har 
indsendt 
installationsra
pporten.

5 – Installation 



Efter kommunens 
bekræftelse, modtager wi-fi-
installationsvirksomheden en 
e-mail, og agenturet INEA 
kontrollerer oplysningerne. 
Hvis netværket fungerer og 
opfylder betingelserne, 
betaler INEA wi-fi-
installationsvirksomheden 
inden for 60 dage. 

5 – Installation



5 – Installation

FAQ: 5.1 – 6.1

5. INEA kontrollerer på afstand, at WiFi4EU-netværket fungerer

o Snippet skal være korrekt installeret på captive portal-siden
o Mindst 10 brugere har tilsluttet sig pr. WiFi4EU-netværk
o WiFi4EU's visuelle identitet vises korrekt på captive portal-siden.

 INEA afgiver ordre om betaling til wi-fi-installationsvirksomheden
• Betalingsperioden (60 dage) suspenderes efter 7 dage uden fjernkontrol

 WiFi4EU-netværket overvåges i 3 år



5 – Installation

De tekniske specifikationer til udstyret præciseres i afsnit 6.2.2 i indkaldelsen samt 
i artikel I.2 i bilag I til tilskudsaftalen mellem kommunerne og Kommissionen.

FAQ: 9.X

Tekniske krav



5 – Installation

Støttemodtageren sørger for, at de enkelte adgangspunkter:

 understøtter samtidig brug af begge bånd (2,4 GHz – 5 GHz)
 har en supportcyklus på over 5 år
 har en middeltid mellem fejl (MTBF) på mindst 5 år
 har ét dedikeret og centralt administrationspunkt for mindst alle 

adgangspunkterne i hvert WiFi4EU-netværk
 understøtter IEEE 802.1x
 overholder IEEE 802.11ac Wave I
 understøtter IEEE 802.11r
 understøtter IEEE 802.11k
 understøtter IEEE 802.11v
 er i stand til at håndtere mindst 50 samtidige brugere uden forringelse af 

ydeevnen
 har mindst 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO)
 overholder Hotspot 2.0-standarden (certificeringsprogrammet Passpoint fra Wi-

Fi Alliance).

Tekniske krav



5 – Installation

Forpligtelser vedrørende gebyrer, reklame og brug af data
1. Slutbrugerne skal have gratis adgang til WiFi4EU-netværket (ingen 

betaling, ingen kommercielle reklamer, ingen videreanvendelse af 
personoplysninger til kommercielle formål).

2. Slutbrugernes skal gives adgang uden forskelsbehandling, dog under 
hensyntagen til behovet for at sikre et velfungerende netværk og navnlig 
behovet for at sikre en retfærdig fordeling af kapacitet mellem brugerne i 
spidsbelastningsperioder. 

3. Der kan foretages regelmæssig behandling til statistiske og analytiske 
formål for at fremme, overvåge eller forbedre netværkenes funktion. 
Personoplysninger skal anonymiseres i overensstemmelse med de(n) 
relevante databeskyttelseserklæring(er).



5 – Installation - SSID

• Unik fælles SSID i hele EU: "WiFi4EU"

• "Knap til adgang med et klik" for brugerne: captive portal-side, ingen 
kodeord

• Mulighed for at tilføje et yderligere SSID til tilskudsmodtagerens interne 
brug (tingenes internet, ansatte osv.)

• Mulighed for at tilføje et yderligere SSID til sikre forbindelser på lokalt 
plan

• Yderligere sikret fælles SSID til sikker og uhindret adgang med en EU-
dækkende autentificeringstjeneste for brugerne  
 Lettilgængelige & sikre offentlige WiFi4EU-netværk overalt

Fase 1

Fase 2

SSID-regler



5 – Installation

• Mål:  At tilvejebringe en sikker løsning til wi-fi-
autentificering, der gør det let at få adgang til 
internettet i hele EU

• Analyse forud for markedsføring, der blev 
iværksat sidste år for at analysere løsningerne 
på markedet Resultat: Der findes løsninger 
uden anvendelse af personoplysninger

• Udbud forventes offentliggjort i andet kvartal 
af 2019

• Helpdesk til støtte for kommunerne i 
forbindelse med omkonfiguration

Fælles autentificeringssystem



Overvågning

Overvågningsregler

• WiFi4EU-netværket overvåges på afstand i 3 år
• Kommunerne har pligt til at opretholde driften af WiFi4EU i 3 år
• Kommunerne har ansvaret for vedligeholdelse WiFi4EU-netværkene bør ikke 

være ude af drift i mere end 60 dage om året
• Kommunerne har pligt til at omkonfigurere WiFi4EU-netværket til at skabe 

forbindelse til den fælles autentificeringstjeneste i fase 2
Oplysninger om fjernovervågning
• Antal brugere, der kobler sig på dagligt pr. WiFi4EU-netværk (pr. adgangspunkt 

i fase 2)
• WiFi4EU's visuelle identitet vises korrekt på captive portal-siden.
• Beregning af hastighed pr. bruger og forbindelsens latenstid pr. WiFi4EU-

netværk
• Ingen personoplysninger registreres

• Hvis WiFi4EU-netværket ikke har fungeret eller opfyldt betingelserne i 7 
dage, underrettes kommunerne automatisk

• Hvis WiFi4EU-netværket ikke har fungeret eller opfyldt betingelserne i 60 
dage, indledes der en tilbagebetalingsprocedure

• INEA kan gennemføre yderligere kontrol (på afstand eller på stedet) i 
løbet af de tre år og indlede en tilbagebetalingsprocedure, hvis 
betingelserne ikke er opfyldt



Bredbåndskompetencekontorer (BCO'er) 

Bredbåndskompetencekontorer (BCO'er) 
som formidlere

• Svarer på spørgsmål og forespørgsler
• Tilbyder uddannelse og støtte
• Hjælper kommunerne med at forstå 

udbuddets betingelser og de næste 
skridt

• Hjælper med at koordinere relevante 
enheder

• Fremmer WiFi4EU og supplerende 
initiativer



spørgsmål

Alle spørgsmål bør rettes til EDCC — Europe Direct-kontaktcentret
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en


Tak for din 
opmærksomhed!
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