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Baggrund
Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele
Danmark”. Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., mens der i
2017-2019 er afsat 40 mio. kr. hvert år.
Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til mindst 10 Mbit/s download
og 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal
kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
Midler er fordelt efter en pointscore ud fra 5 objektive kriterier:
o Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s
o Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s
o Projektets størrelse
o Totalprisen per tilslutning
o Andel af egenbetaling
Fakta om ansøgningsrunden 2016
Der er modtaget 167 fuldstændige ansøgninger, og der er ansøgt om tilskud for
288 mio. kr.
Der gives tilskud til 31 projekter, hvoraf der gives delvist tilskud til et enkelt projekt.
Projekterne er geografisk fordelt over store dele af landet, og der gives tilskud til at
forbedre dækning på 3.739 adresser i 21 kommuner.
Der gives i gennemsnit 21.820 kr. i tilskud pr. adresse til de 30 projekter, der får
fuldt tilskud. Det er stor spredning projekterne, når det gælder antal af adresser og
beløb i de enkelte projekter. Det ansøgte beløb varierer fra 122.000 kr. til 6,4 mio.
kr. i de enkelte projekter.
Der er kommunal medfinansiering fra 10 kommuner og i 17 projekter. Den samlede
kommunale medfinansiering udgør ca. 2,7 mio. kr.
Den samlede egenfinansiering fra sammenslutninger af borger og virksomheder er
på ca. 12,2 mio. kr. inkl. moms. Egenfinansieringen varierer fra 2.000 kr. pr.
adresse til 15.000 kr. inkl. moms pr. adresse i de enkelte projekter.
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Der er ni forskellige teleselsskaber med i partnerskaberne, der får tilskud. Der
vedlægges en oversigt over fordelingen af projekter.
Den videre proces
Når de lokale partnerskaber har accepteret tilsagnet fra Energistyrelsen kan
teleselskaberne gå i gang med at udrulle bredbånd. Hovedparten af projekterne
forventes afsluttet allerede i 2017.
Energistyrelsen vil nu i dialog med alle interessenter, herunder teleselskaber,
sammenslutninger og kommuner med henblik på at forbedrede ansøgningsrunden
for 2017. 2017-runden sættes i gang inden udgangen af 1. kvartal 2017. Forinden
vil der blive iværksat en ny informationsindsats.
Energistyrelsen vil afholde lokale informationsmøder for de ansøgere, som
modtager afslag på støtte i første ansøgningsrunde med henblik på at hjælpe dem
videre, herunder i forhold til at indgive en eventuel ny ansøgning i 2017.
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