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Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 
 

Høring over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast  til  bekendtgørelse 
om forsøgsordning for tilskud til etablering af høj hastighedsbredbånd   
 
Hermed sendes modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om 
forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i høring. Høring 
over bekendtgørelsen sker under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse af 
aktstykke som udmønter ”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark”.  
 
Høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 6. april 
2016, kl. 12 og bedes sendt til tele@ens.dk. 
 
Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen. 
 
Der er tale om en udmøntning af aftalen om at afsætte 200 mio. kr. til 
forsøgsordning med en bredbåndspulje. Der afsættes 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. 
kr. i 2017, hvorefter ordningen evalueres, inden der tages stilling til, om de 
resterende 2 gange 40 mio. kr. skal udmøntes i  henholdsvis 2018 og 2019. Det 
foreslås, at ordningen rettes mod sammenhængende områder med dårlig dækning, 
hvor der reelt efterspørges bedre bredbåndsforbindelser.  Ansøgerne af tilskuddet 
foreslås at være kommuner og sammenslutninger af borgere og virksomheder på 
vegne af det partnerskab, der medvirker i projektet. Ordningen retter sig mod alle 
bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, som ikke kan få hastigheder på 
maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud til 
etableringen af bredbåndsforbindelser men ikke til den efterfølgende drift af 
infrastrukturen.  Der kan gives tilskud til infrastruktur, der vil kunne levere 100 
Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.  
 
Det bemærkes, at oplysninger om den eksisterende bredbåndsdækning kan ses på 
tjekditnet.dk, samt at Energistyrelsen gennemfører en separat høring om 
kortlægning af indsatsområdet for ordningen. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Rosenmejer 3392 7574 eller Mette Stürup 
3392 7570 
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