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Evaluering af bredbåndspuljen – Efteråret 2017
Høring – Opsummering af væsentligste input
Hvorfor?
En mulighed for alle interessenter til at komme
med bidrag.
Et vigtigt element i en evaluering at få input
forskellige typer af interessenter, for hvem
bredbåndspuljen er relevant
Hvordan?
Skriftlig høring med en række spørgsmål, som
interessenter havde mulighed for at svare på.
Udsendt til interesseorganisationer mv. med
interesse for telespørgsmål samt til
interessenter med særlig interesse i puljen.
Orientering til offentligheden i øvrigt via
pressemeddelelse, nyhedsbreve mv.
Offentliggjort på høringsportalen.

Energistyrelsen

Stor interesse for at bidrage
48 svar med bemærkninger.
5 teleudbydere
23 fra lokalråd, lokale
bredbåndsprojekter privatpersoner
mv.
10 fra kommuner, regioner, mv.
8 fra interesseorganisationer
2 fra konsulentfirmaer

2. marts 2018

Side 1

Overordnede betragtning / generelle forhold
Der er generelt stor opbakning til bredbåndspuljen, men også mange ønsker til justering.
En del peger på, at der er behov for flere midler
til puljen, hvis den skal bidrage substantielt til
at skaffe bedre dækning.
Andre peger på, at det først og fremmest er
den markedsdrevne udrulning, som skaffer god
bredbåndsdækning til danskerne, hvorfor det er
vigtigt at have fokus på telebranchens
rammebetingelser.
Enkelte mener, at puljen bør afskaffes, fordi
den ikke bidrager tilfredsstillende til at skaffe
hurtigt bredbånd til alle, eller fordi puljen
hæmmer telebranchens investeringer.
Enkelte finder, at regioner og/eller kommuner
bør have en mere fremtrædende rolle i forhold
til at drive regional/lokal bredbåndsudrulning.
Der er forslag om at genoplive den kommunale
lånepulje til brug at understøtte den lokale
udrulning af digital infrastruktur.
Energistyrelsen

En del vurderer, at kravene til åben engrosadgang er for omfattende, hvorfor der bør
søges om EU-godkendelse af en mere
målrettet tilskudsmodel.
Flere peger på, at der kan gøres mere for at
understøtte udbyderne i forhold til at byde
på puljeprojekter.
Der er forslag om at sænke funktionskravet
til den infrastruktur, som etableres med
tilskud fra puljen, for at gøre det muligt at
spille ind med flere forskellige teknologier.
Der er et ønske om, at der i de dækningskrav, som stilles ved de kommende
frekvensauktioner, tages højde for de
områder, som har fået tilskud fra puljen.
Enkelte peger på, at staten bør drive en
mere systematisk udrulning af hurtigt
bredbånd til hele Danmark.

2. marts 2018

Side 2

Konkurrenceforhold / markedsdrevet udrulning
Mange peger på, at puljen har skabt ny
dynamik på bredbåndsmarkedet, fordi den
har givet incitament til, at man lokalt slår sig
sammen for at organisere bredbåndsprojekter, hvoraf nogle ender med at få
bedre dækning uden støtte fra puljen.
Der er flere som peger på, at man er
afhængig af, om der er bredbåndsudbydere,
som ønsker at byde på projekterne – og at
dette ikke er tilfældet alle steder i landet.
Enkelte vurderer, at puljen har givet
anledning til opbremsning i investeringerne.
Mange andre vurderer dog, at dette ikke er
tilfældet.
Enkelte kritiserer, at puljen særligt hæmmer
den kommercielle udrulning af bredbånd på
ved hjælp af trådløse teknologier.

En del vurderer, at kravene til åben engrosadgang er for omfattende, hvilket holder
nogle udbydere fra at deltage i
puljeprojekter.
Det efterlyses derfor, at der søges om EUgodkendelse af en mere målrettet tilskudsmodel mindre omfattende krav til, hvordan
den åbne engros-adgang til tilbydes.
Flere peger på, at der kan gøres mere for at
understøtte udbyderne i forhold til at byde
på puljeprojekter, herunder i forhold til de
data, der skal leveres til kortlægningen af
støtteberettigede adresser.
Der er forslag om at sænke funktionskravet
til den infrastruktur, som etables med tilskud
fra puljen, for at gøre det muligt at spille ind
med flere forskellige teknologier.

Flere efterlyser, at adgang til mobilt
bredbånd bør medtages, når man
kortlægger de støtteberettigede adresser.
Energistyrelsen
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Side 3

Fokusering af puljen mod tyndt befolkede områder
Mange har udtrykt behov for at få bredbåndspuljen mere målrettet mod tyndt
befolkede områder.

Der er en del, som peger på, at det er meget
svært for meget små projekter at opnå tilskud
– og også at få tilbud fra udbyderne.

Flere kritiserer, at der er projekter i
Storkøbenhavn, som har opnået tilskud.

Der er flere, som oplyser, at puljen ikke
bidrager til at skaffe bedre bredbånd til
enkeltstående adresser, hvor der er langt
mellem husene.

Enkelte mener, at det fortsat bør være muligt
at søge om støtte i egentlige byområder.
Der er en del, som mener, at sommerhuse
eller sommerhusområder bør have en lavere
prioritering i puljen – og nogle ønsker helt at
afskære sommerhuse fra at kunne søge.
Der er andre, som peger på, at sommerhusudlejning er vigtigt for det lokale turisterhverv, hvorfor det fortsat bør være muligt
for sommerhuse at søge om tilskud.
Enkelte peger også på vigtigheden af at
kunne arbejde fra sit sommerhus.

Energistyrelsen

En del peger endvidere på, at det er svært for
projekter, som er relativt dyre, at kvalificere sig
til at få tilskud.
Mange finder, at niveauet for egenbetaling på
2.000 kr. pr. adresse er passende, mens
enkelte mener, at den for nogle folk er for høj.
Der er også nogle, som vurderer, at
egenbetalingen bør hæves.
Der er en række konkrete forslag til justering
af pointmodellen for at tilgodese ønskerne om
at gøre det lettere for projekter, hvor der er
langt mellem adresserne, at opnå tilskud.
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Side 4

