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Fakta om fordeling af midler fra bredbåndpuljen i 2019 
 

Midler til uddeling 
Der var afsat 98,5 mio. kr. til uddeling fra årets pulje. Dertil kommer tilbageløb fra 
projekter fra tidligere ansøgningsrunder. Derfor er der samlet godt 102 mio. kr. til 
uddeling i 2019. 
 
Ansøgninger i 2019 
Ansøgningsfristen til 2019-runden udløb den 23. oktober. Energistyrelsen modtog 
125 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne omfattede ca. 3.700 adresser, og der 
blev i alt ansøgt om tilskud for ca. 107 mio. kr.  
 
To projekter har trukket deres ansøgning, fordi de har fået tilbudt dækning på 
markedsvilkår. De øvrige 123 ansøgninger var alle kvalificerede til tilskud. 
 
Tilskud i 2019 
Der er givet tilsagn om tilskud til 115 projekter med i alt 3.585 adresser. Projekterne 
er fordelt på 36 kommuner. Det gennemsnitlige tilskud er 28.629 kr. pr. adresse. 
 
Der er otte ansøgninger, som ikke får tilskud. 
 
Fordeling 
Hovedparten af årets bredbåndspulje går til projekter på Fyn og i Jylland. På 
regionsplan er der givet tilsagn om tilskud til flest adresser i Midtjylland og 
Syddanmark. Der var ingen ansøgninger fra Region Nordjylland.  
 
  Antal adresser Tilskud Gennemsnit 

Midtjylland 1.388 46.211.951 33.294 

Syddanmark 1.217 33.124.292 27.218 

Sjælland 706 14.892.637 21.094 

Hovedstaden 274 8.405.623 30.677 

I alt 3.585 102.634.503 28.629 
Note: Fire projekter fordeler sig over to forskellige regioner. I ovenstående tabel indgår disse 
projekter i den region, hvor hovedparten af adresserne er beliggende. 
 
Størrelsen på projekterne varierer, men generelt er projekterne mindre målt i antal 
adresser end tidligere. Der er 50 projekter med maksimalt 10 deltagende adresser. 
Det største projekt inkluderer 202 adresser og er beliggende på Langeland. 
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Projekterne inkluderer 2.147 boliger, 137 sommerhuse, 34 virksomheder samt 
1.267 adresser, der er registreret i BBR med mere end én adressetype1. 
 

 
 
De 3.585 adresser fordeler sig med 3.417 i landzone, 82 i byzone og 86 i 
sommerhusområder. 
 

Adresser Byzone Landzone Sommerhus-
område I alt 

Antal  82 3.417 86 3.585 
Andel 2,3 pct. 95,3 pct. 2,4 pct. 100 pct. 
 
Finansiering 
Egenbetalingen pr. adresse går fra minimumsbeløbet på 4.000 kr. og op til 14.000 
kr. pr. adresse. I alt vil deltagerne i de 115 projekter bidrage med ca. 16,3 mio. kr. i 
egenbetaling inkl. moms. 
 
Der ydes kommunal medfinansiering til 85 projekter. Den samlede kommunale 
medfinansiering udgør ca. 2,9 mio. kr. 
 
Den samlede medfinansiering fra udbyderne udgør knap 49 mio. kr. I gennemsnit 
ligger medfinansieringen på 13.637 kr. pr. adresse. 
 

  
                                                      
1 Det dækker typisk over adresser, hvor der både er registreret en bolig og en virksomhed. 
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Bredbåndsudbydere 
Der er 8 bredbåndsudbydere involveret i de 115 projekter, som har modtaget 
tilsagn om tilskud fra bredbåndspuljen 2019. 
 
Udbyder Antal projekter Tilskud Adresser 

Energi Fyn 14 8.450.588 370 

Fibia 59 24.062.067 919 
Jysk Energi 
Fibernet 7 12.574.599 475 

MES Fibernet 7 8.979.561 331 

nef Fiber 2 322.888 6 

RAH Fiberbredbånd 5 8.986.028 367 

Stofa 12 8.562.120 303 

TDC Net 9 30.696.652 814 

I alt 115 102.634.503 3.585 
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Baggrund 
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016. Med teleforliget af 17. maj 2018 blev 
rammerne for bredbåndspuljen justeret for at målrette den mere mod tyndt 
befolkede områder. Det blev blandt andet besluttet, at byzoneadresser i 
bykommuner ikke længere skulle være tilskudsberettigede. 
 
I 2016-2019 er der i alt afsat 380 mio. kr. til bredbåndspuljen 
 

2016 2017 2018* 2019 

80 mio. kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr. 100 kr. 

* På grund af tilbageløb fra projekter fra tidligere år blev der i 2018 givet tilsagn om 
tilskud for ca. 110 mio. kr. 
 
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 etablering af infrastruktur, der kan levere hastigheder på 
mindst 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. 
 

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. 

 
I 2019 var grænsen for at opnå tilskud 51,32 point. 


