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Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen 

 

 

Energistyrelsen har i perioden fra den 7. april 2017 til og med den 5. maj 2017 

gennemført en høring over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen. 

Der er modtaget 4 høringssvar med bemærkninger. De væsentligste bemærkninger 

fra de hørte parter til de enkelte emner i udkast til vejledning gennemgås og kom-

menteres nedenfor. Høringssvarene har givet anledning til enkelte præciseringer i 

vejledningen. 

 

Generelt 

Danske Regioner og Henso Consult påpeger begge, at det er vigtigt, at bred-

båndspuljen er rettet mod etablering af bredbånd i områder, der ikke kan dækkes af 

markedet.  

 
Danske Regioner henviser desuden til evalueringen af forsøgsordningen efter 

2017-runden, herunder muligheden for en ændring, således at regioner fremover 

kan få mulighed for at være ansøger til bredbåndspuljen på samme måde som 

kommuner har. 

 

Energistyrelsen har noteret sig bemærkningerne fra Danske Regioner og Henso 
Consult. 
 
Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet finder, at der er sket for omfattende æn-

dringer i høringsforslaget til vejledningen for 2017 i forhold til vejledning for 2016, 

og foreslår, at høringsforslaget annulleres i sin helhed.   

 
På baggrund af de erfaringer Energistyrelsen fik i forbindelse med 2016-runden, 
samt de tilbagemeldinger Energistyrelsen modtog fra deltagere i 2016, har Energi-
styrelsen fundet, at der på flere områder var behov for en uddybning af vejlednin-
gen, samt en mere overskuelig opbygning. Der er således alene sket en præcise-
ring med det formål at gøre vejledningen mere klar. Der er ikke tale om indholds-
mæssige ændringer af den gældende praksis.  
 

Redaktionelle ændringer af vejledningen 

Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner foreslår, at vejledningen deles 

op i 3 separate dokumenter til henholdsvis borgere, kommuner og teleudbydere for 

at mindske forvirringen om ansvarsfordeling i forhold til kravene om åben netværk. 
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Energistyrelsen har overvejet forslaget, men finder at det vil være uhensigtsmæs-
sigt med en fuldstændig opdeling af vejledningen. Det meste af indholdet i vejled-
ningen er ikke entydigt rettet mod borgere, kommuner eller teleudbydere, men kan 
være relevant for alle tre parter. Det gælder f.eks. afsnittet om ’Åben adgang’, som 
overvejende er relevant for teleudbyderne, men i enkelte tilfælde også kan være 
relevant for borgere, hvor det er en forening, som bliver netejer efter etableringen. 
Det kan f.eks. også være nyttigt for borgerne at være orienteret om, hvilke mulig-
heder deres kommune har for at hjælpe med projektet. Energistyrelsen har justeret 
i vejledningen, så afsnittene fremstår mere målrettede, når dette er relevant. 
  
Ønske om uddybning af emner og ændrede formuleringer 

Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner finder, at der er behov for yderli-

gere afklaring i dele af teksten omkring annoncering af projekter og revisionsin-

struksen. 

 

Energistyrelsen foretager justeringer i vejledningen, så teksten om annoncering af 
projekter bliver uddybet blandt andet om genannoncering. Når et projekt annonce-
res, modtager annoncøren en kvittering pr. mail, hvor der gives gode råd og infor-
mation til den videre ansøgningsproces. Energistyrelsen justerer desuden vejled-
ningen, så det i højere grad bliver klart, at revisionsinstruksen er målrettet revisor. 
 
Henso Consult finder, at der i afsnittet om åben engrosadgang mangler afklaring af, 

hvilket regelgrundlag Energistyrelsen vil basere sine afgørelser på, hvis et selskab 

klager. 

 

Energistyrelsen foretager justeringer i vejledningen, så reglerne om klager over 
engrosadgang i bekendtgørelsen om bredbåndspuljen beskrives nærmere. 
 

Ændring af tilskudskriterier 

Henso Consult foreslår, at der skal være en øvre grænse for antallet af adresser i 

et projekt, idet de mener, at projekter med mere end 100 adresser inden for et af-

grænset geografisk område må kunne få en aftale med et teleselskab på normale 

kommercielle vilkår. Henso Consult påpeger, at de projekter, der fik tilskud i 2016, i 

stort omfang havde mere end 100 adresser.  

 

Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet foreslår en ændring af vægtningen af de 

enkelte kriterier i pointmodellen, således at antallet af adresser, som vil få dækning, 

vægtes højere end, hvor mange der springes over. Foreningen foreslår konkret, at 

kriterie 4, totalpris pr. tilslutning, vægtes 40 %, og kriterie 3, projektets størrelse, 

kun vægtes 1 %. 

 

Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet foreslår en ændring af formuleringen i 

bilag 1 (pointmodellen) svarende til formuleringen på tilskudsportalen. 
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Tilskudskriterierne og pointmodellen (herunder formuleringen) er politisk aftalt og 
ændres ikke i forbindelse med vejledningen. I forbindelse med evalueringen af for-
søgsordningen efter 2017-runden vil der være mulighed for at overveje eventuelle 
ændringer til tilskudskriterierne og pointmodellen.  
 
I afsnit 2.12 i vejledningen, samt på Energistyrelsens hjemmeside, er pointmodel-
lens enkelte punkter forklaret nærmere. 
 
Tilskudsberettigede udgifter 

Henso Consult finder, at de indirekte omkostninger (overhead), som bekendtgørel-

sens § 9 giver mulighed for at medtage som projektomkostninger, fx kan være kon-

sulentydelser. Henso Consult påpeger, at formuleringen i vejledningens side 9 om, 

at der ikke kan søges tilskud til køb af konsulentydelser, ikke stemmer overens 

med dette.  

 

Det er alene omkostninger, der knytter sig direkte til selve etableringen af nettet, 
som er tilskudsberettigede. Konsulentydelser til sammenslutningen/borgergruppen 
kan derfor ikke umiddelbart indgå i regnskabet over tilskudsberettigede omkostnin-
ger, da de indirekte omkostninger knytter sig til etableringen, som oftest ikke fore-
stås af sammenslutningen/borgergruppen, men af et bredbåndsselskab.  
 

Tilskudsprocent 

Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet finder, at Energistyrelsen har indført en 

konkret ændring i forhold til reglerne i 2016-puljen, når det i høringsforslaget til 

vejledning 2017 angives, at tilskudsprocenten, efter tilsagnet om tilskud er givet, 

ikke må ændres. Foreningen henviser til § 10, stk. 1 i bekendtgørelsen. 

 
Tilskudsprocenten omtales i afsnit 4.4 i høringsforslaget til vejledning for 2017. I 
afsnittet, angives det alene, hvordan tilskudsprocenten udregnes, og hvilken betyd-
ning tilskudsprocenten har i forbindelse med rateudbetalinger. Der er ikke tale om 
en indholdsmæssig ændring i forhold til vejledningen for 2016. Reglerne i forbindel-
se med rateudbetaling er blot præciseret. 
 
Egenbetaling 

Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet finder, at Energistyrelsen har indført en 

konkret ændring i forhold til reglerne i 2016-puljen, når det i høringsforsalget til 

vejledning 2017 angives, at egenbetalingen ikke kan ændres efter ansøgningsfri-

stens udløb. 

 

Teksten om egenbetaling er ikke en ændring, men alene en beskrivelse af gælden-
de praksis fra 2016-puljen til orientering for ansøgerne i årets pulje.  
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Ændring af kortlægning 

 

Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet finder, at Energistyrelsen har indført en 

konkret ændring i forhold til reglerne i 2016 puljen, når det i høringsforslaget til vej-

ledning 2017 angives, at der ikke kan fjernes adresser fra listen over tilskudsberet-

tigede adresser, efter tilsagn om tilskud er meddelt, enten fordi adressen alligevel 

har eller får dækning, eller fordi der er fejl i BBR registreringen. Foreningen fore-

slår, at det i stedet præciseres i vejledningen, at adresser, der har eller får dækning 

eller er forkert registret i BBR, kan fjernes fra listen, også efter tilsagn er givet. 

 

Teksten om ændring af kortlægningen er ikke en ændring, men alene en beskrivel-
se af gældende praksis for 2016-puljen til orientering for ansøgerne i årets pulje. 
Der er mulighed for at gøre indsigelse i forskelligt omfang undervejs i ansøgnings-
runden. Kortlægningen ligger endeligt fast, når ansøgningerne er færdigbehandlet 
af Energistyrelsen, og der gives tilsagn om tilskud. 
 


