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Høring om udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen 
 

Ansøgningsrunden for bredbåndspuljen forventes at starte i juni 2016 og løbe indtil oktober 

2016. Til brug for ansøgningsrunden har Energistyrelsen udarbejdet en vejledning til 

ansøgere, der forklarer den proces, ansøgerne skal gå igennem, og de krav, der stilles til 

ansøgninger. Med denne høring ønsker Energistyrelsen at modtage forslag og 

bemærkninger til udkastet, herunder om der er andre emner, potentielle ansøgere ønsker 

information om.  

Frist for bemærkninger er tirsdag den 14. juni 2016, kl. 15, og svar bedes sendt til 

tele@ens.dk. 

Om bredbåndspuljen 

Puljen vil være målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller 

sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. 

Adresser, der ikke har adgang til 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload får en 

særlig prioritering ved vurdering af projekterne. Det vil være muligt for kommuner og lokale 

sammenslutninger af borgere og virksomheder at søge om tilskud fra puljen til delvis 

finansiering af lokale bredbåndprojekter.  

Regeringen har den 26. april 2016 indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, 

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale 

Venstre om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen er en del af 

den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen har indgået 

med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016. 

Der udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen 

evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. 

kr. 2019 skal realiseres. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Rosenmejer 3392 7574 eller Mette Stürup 3392 

7570. 

Med venlig hilsen  

Rikke Rosenmejer 

Kontor/afdeling 
Center for Tele 
 
Dato 
31. maj 2016 
 
J nr. 2016-6571 
 
/rro 


