Fakta om fordeling af midler fra bredbåndpuljen i 2018

Ansøgninger i 2018
Energistyrelsen modtog 137 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne omfattede ca.
6.000 adresser, og der blev i alt ansøgt om tilskud for ca. 150 mio. kr.
Efter gennemgang af ansøgningerne var der 130 fuldstændige ansøgninger tilbage.
De syv øvrige ansøgninger er enten trukket tilbage under sagsbehandlingen eller
afvist af Energistyrelsen, da de ikke lever op til de krav, der gælder for puljen.
Hvordan fordeles midlerne i 2018
Der er givet tilsagn om tilskud til 91 projekter. Tilskuddet til de 91 projekter vil give
hurtigt bredbånd til 4.602 adresser fordelt på 39 kommuner rundt om i landet. Det
gennemsnitlige tilskud er 23.593 kr. pr. adresse.
Projekterne inkluderer 2.745 boliger, 127 sommerhuse, 35 virksomheder samt
1.695 adresser, der er registreret i BBR med mere end én adressetype.
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De 4.602 adresser fordeler sig med 4.521 i landzone, 15 i byzone og 66 i sommerhusområder.

Antal adresser
Andel

Byzone
15
0,3 pct.

Landzone
4.521
98,2 pct.

Sommerhusområde
66
1,4 pct.

Total
4.602
100 pct.

Størrelsen på projekterne varierer. De mindste fire projekter har hver 2 adresser,
mens det største har 240 deltagende adresser. Der er søgt om tilskud på ca. 7.500
kr. som det laveste beløb og knap 10 mio. kr. som det højeste beløb.
Egenbetalingen pr. adresse går fra minimumsbeløbet på 4.000 kr. og op til 10.000
kr. pr. adresse. I alt vil deltagerne i de 91 projekter bidrage med godt 20 mio. kr. i
egenbetaling inkl. moms.
Der ydes kommunal medfinansiering til 74 projekter. Den samlede kommunale
medfinansiering udgør 4.936.000 kr.
Sjælland og Midtjylland er de regioner, som har fået mest ud af bredbåndspuljen
2018.
Region

Adresser

Tilskud

Gennemsnit

387

4.494.057

11.613

Midtjylland

1.188

36.953.391

31.106

Nordjylland

345

11.088.911

32.142

1.756

39.346.347

22.407

926

16.690.750

18.025

4.602

108.573.456

23.593

Hovedstaden

Sjælland
Syddanmark
I alt

Note: To af projekterne fordeler sig over to regioner. I det ene projekt ligger 11 pct. af adresserne i
Region Syddanmark, mens 89 pct. ligger i Region Midtjylland. Dette projekt er i tabellen talt med under
Region Midtjylland. I et andet projekt ligger 2 pct. af adresserne i Region Midtjylland, mens 98 pct. ligger
i Region Syddanmark. Dette projekt er i tabellen talt med under Region Syddanmark.

Delvist tilskud til et projekt
Ud over de 91 projekter, som har modtaget tilsagn om fuldt tilskud gives der i 2018
tilsagn fra bredbåndspuljen om delvist tilskud til en enkelt ansøgning.
Projektet ”Helletofte-Emmerbølle (HELB)”, som er beliggende i Langeland Kommune, har ansøgt om 1.037.800 kr. Projektet er nr. 92 på listen over godkendte projekter og har fået tilsagn om 915.980,79 kr. i tilskud. Det var det beløb, som var tilbage
i puljen efter tilsagn til de 91 projekter, som havde en højere pointscore end dette
projekt. Dermed skal projektet selv finansiere de restende 121.819,26 kr.
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Bredbåndsudbydere
Der er 9 bredbåndsudbydere involveret i de 91 projekter, som modtager tilsagn om
fuldt tilskud i 2018.
Selskab
Comflex Networks

Antal projekter

Tilskud

Adresser

3

16.378.800

390

Energi Fyn

9

4.469.601

240

Fibia

37

29.400.900

1.422

Hårlev Antenneforening

1

2.506.400

88

Jysk Energi Fibernet A/S

9

12.852.397

670

MES

5

10.834.015

302

Nef Fiber A/S

1

209.680

9

Stofa

15

14.753.912

688

YouSee

11

17.167.752

793

I alt

91

108.573.456

4.602
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Baggrund
Bredbåndspuljen var oprindeligt en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra februar 2016. Med aftalen ”Bredbånd og mobil i digital topklasse” fra maj 2018 blev rammerne for bredbåndspuljen justeret for at målrette
den mere mod tyndt befolkede områder. Det blev bl.a. besluttet, at byzoneadresser
i de såkaldte bykommuner ikke længere skulle være tilskudsberettigede.
Puljen var oprindeligt på i alt 200 mio. kr. til 2016-2019. Der er sidenhen tilført ekstra midler i 2017 og 2018. På finanslovsforslaget for 2019 er der lagt op til, at der
skal være 100 mio. kr. i puljen.
2016

2017

2018

2019

80 mio. kr.

100 mio. kr.

110* mio. kr.

[100] kr.

* Ud over de 100 mio. kr. som er afsat til 2018, er der yderligere knap 10 mio. kr. i
årets pulje på grund af tilbageløb fra projekter, som fik tilsagn om tilskud i 20162018.
Puljen er målrettet sammenhængende områder, hvor der ikke er adgang til bredbåndshastigheder på mindst 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, og hvor
der ikke er udsigt til, at markedet vil levere bedre dækning inden for tre år.
Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s
download og 30 Mbit/s upload.
De projekter, der kvalificerer sig til tilskud fra bredbåndspuljen rangeres i en pointmodel bestående af seks objektive kriterier. Tilskuddet tildeles først til de projekter,
som opnår højst pointscore og derefter til projekter med lavere pointscore. I 2018
var grænsen for at opnå fuldt tilskud 61,29 point.
Kriterie

Vægt

Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s

25 pct.

Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s

25 pct.

Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner

15 pct.

Projektets størrelse

10 pct.

Totalprisen pr. tilslutning

10 pct.

Egenbetaling

15 pct.

Bredbåndspuljen 2016-2017:
Samlet set blev der i 2016-2017 givet tilsagn om tilskud til 72 projekter, omfattende
ca. 7.600 adresser. Ca. 80 pct. af adresserne lå i landzone. De resterende adresser fordelte sig med ca. 12 pct. i byzone og 8 pct. i sommerhusområder.
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