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Fakta om fordeling af midler fra bredbåndpuljen i 2020 
 

Midler til uddeling 
Der var afsat 97 mio. kr. til uddeling fra årets pulje. Dertil kommer tilbageløb fra 
tidligere ansøgningsrunder. Samlet er der godt 105,8 mio. kr. til uddeling i 2020. 
 
Ansøgninger 
Ansøgningsfristen til 2020-runden udløb den 26. oktober. Der er indkommet 342 
ansøgninger med godt 9.000 deltagende adresser. Der blev i alt ansøgt om tilskud 
for ca. 220 mio. kr. 
 
I forbindelse med sagsbehandlingen er seks ansøgninger blevet afvist, fordi de ikke 
levede op til de krav, der gælder for bredbåndspuljen. To projekter har trukket 
deres ansøgning, fordi de har fået tilbudt dækning på markedsvilkår, og en enkelt 
var indgivet to gange. De øvrige 333 ansøgninger er alle kvalificerede til tilskud. 
 
Tilskud 
Der er i 2020 givet tilsagn om fuldt tilskud til 99 projekter med i alt 5.007 adresser. 
Projekterne er fordelt på 40 kommuner. 
 
Det gennemsnitlige tilskud er 20.973 kr. per adresse. Tilskuddene i de enkelte 
projekter varierer fra 5.700 kr. til 50.669,07 kr. i gennemsnit per adresse. 
 
Der er herudover givet tilsagn om delvist tilskud til et projekt med 37 adresser. 
 
Fordeling 
Geografisk er der flest adresser i Region Midtjylland (1.712 adresser), som bliver 
tilgodeset med fuldt tilskud fra årets pulje – efterfulgt af Region Hovedstaden (1.250 
adresser) og Region Sjælland (1.135 adresser). 
 
Region Antal adresser Samlet tilskud Tilskud per adresse 
Hovedstaden 1.250 33.428.693 26.743 
Midtjylland 1.712 37.398.361 21.845 
Nordjylland 285 5.641.400 19.794 
Sjælland 1.136 14.278.992 12.570 
Syddanmark 624 14.263.438 22.858 
I alt 5.007 105.010.885 20.973 
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Der er 18 projekter med maksimalt 10 deltagende adresser. Det største projekt har 
224 adresser og er beliggende i Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 
 
Projekterne inkluderer 2.932 boliger, 162 sommerhuse, 51 virksomheder samt 
1.862 adresser, der er registreret i BBR med mere end én adressetype1. 
 

 
 
De 5.007 adresser fordeler sig med 4.922 i landzone og 85 i sommerhusområder. 
Byzoneadresser er ikke tilskudsberettigede. 
 
Finansiering 
Den gennemsnitlige egenbetaling går fra minimumskravet på 4.000 kr. og op til 
14.000 kr. per deltagende adresse. I alt vil deltagerne i de 99 projekter bidrage med 
ca. 23,7 mio. kr. i egenbetaling inkl. moms. 
 
Der ydes kommunal medfinansiering til 63 projekter. Den samlede kommunale 
medfinansiering udgør ca. 3,5 mio. kr. 
 
Bredbåndsudbyderne har i gennemsnit bidraget med ca. 14.600 kr. i 
medfinansiering per deltagende adresse. 
 
Bredbåndsudbydere 

                                                      
1 Det dækker typisk over adresser, hvor der både er registreret en bolig og en virksomhed. 



 

Side 3/4 

Der er 10 bredbåndsudbydere involveret i de 99 projekter, som har modtaget 
tilsagn om fuldt tilskud fra bredbåndspuljen 2020. 
 
Selskab Projekter Tilskud Adresser 

Comflex 1 31.200 3 

Energi Fyn 1 150.345 6 

Fibia 33 16.972.199 1.262 

Jysk Energi 5 9.294.683 381 

MES 2 4.193.625 130 

NEF 1 1.072.982 41 

Norlys/Stofa 23 16.361.460 846 

OneFiber 5 6.818.501 296 

RAH Fiberbredbånd 9 19.844.540 968 

TDC Net 19 30.271.350 1.074 

I alt 99 105.010.885 5.007 
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Baggrund 
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016. Rammerne for puljen blev justeret forud 
for 2018-runden og igen forud for 2020-runden med henblik på at målrette puljen 
mere mod tyndt befolkede områder. Den seneste justering indebærer blandt andet, 
at der ikke kan søges tilskud til adresser, som er beliggende i byzone. 
 
I 2016-2020 har der samlet været afsat 480 mio. kr. til bredbåndspuljen. Der er 
samlet givet tilsagn om tilskud til godt 21.000 adresser. 
 

År 2016 2017 * 2018 2019 2020 I alt 
Antal adresser 3.739 4.109 4.609 3.585 5.007 21.049 

* I 2017 er medtaget et projekt, som fik tilsagn om et delvist tilskud i 2016 og et tilsagn om 
supplerende tilskud i 2017. 
 
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. Grænsen for at opnå fuldt tilskud i 2020 var 67,03 point. 
 

Kriterie Vægt 
Tilslutningsprocent i projektet 30 pct. 
Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt bredbånd 10 pct. 
Andel af landzoneadresser 15 pct. 
Projektets størrelse 15 pct. 
Totalprisen per tilslutning 15 pct. 
Andel af egenbetaling 15 pct. 

 
Med den finanslovsaftale, der blev indgået den 6. december 2020, blev det 
vedtaget at afsætte 100 mio. kr. til en fortsættelse af bredbåndspuljen i 2021. 


