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Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbån dspuljen 
 

Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og 

teknologineutral. Tildelingen af tilskudsmidlerne vil ske på baggrund af en række 

objektive udvælgelseskriterier. Kriterierne skal bl.a. være med til at sikre en 

omkostningseffektiv udrulning af bredbånd via puljemidlerne. 

 

Tilskudsmodtagere  

Ordningen rettes mod sammenhængende områder med dårlig dækning, hvor der 

reelt efterspørges bedre bredbåndsforbindelser. Ansøgerne af tilskuddet er 

kommuner og sammenslutninger af borgere og virksomheder på vegne af det 

partnerskab, der medvirker i projektet. For en kommune gælder, at hvert projekt 

vil blive evalueret individuelt.  

 

Udpegning af indsatsområder 

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 

gives en særlig prioritet til dækning af adresser, der ikke har adgang til maksimalt 

5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.  

 

Der udarbejdes et kort over mulige tilskudsberettigede adresser for hele Danmark 

baseret på bredbåndskortlægningen (Tjekditnet.dk). Energistyrelsen gennemfører, 

som forudsat i de europæiske statsstøtteregler, en høring om udbydernes 

udrulningsplaner for yderligere dækning i forhold til den dækning, der er indmeldt 

til bredbåndskortlægningen. Høringen forventes afsluttet i maj med henblik på, at 

tilskudsrunden for 2016 kan gennemføres fra juni til oktober. 

 

Et indsatsområde defineres som sammenhængende adresser. Såfremt der søges 

om tilskud til Havvejen 8 og 12, skal Havvejen 10, selvom de ikke ønsker at indgå i 

ansøgningen om støtte, stadig indgå i opgørelsen af tilslutningsprocenten i 

indsatsområdet, medmindre Havvejen 10 har adgang til hastigheder, der 

overstiger 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Det betyder, at det ikke er 

muligt at springe adresser med lavere hastigheder end 10 Mbit/s download og 2 

Mbit/s upload i indsatsområdet over, når et projekt planlægges.  
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Hvad kan der opnås tilskud til? 

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.  

 

Der kan ikke ydes tilskud til etableringen af bredbåndsforbindelser til nybyggeri 

eller ny-udstykninger. Det vil være muligt at ansøge for alle teknologier, såfremt 

de lever op til hastighedskravet.  Det er ikke muligt for mobilteknologier at søge 

tilskud i områder, hvor der stilles dækningskrav i 1800 MHz-auktionen, idet 

bredbåndspuljemidler ikke kan benyttes til at opfylde statslige dækningskrav. 

 

Tilskudsprocent 

Den samlede finansiering af udrulningen skal ske af teleselskabet, 

sammenslutningerne, staten og kommunen, hvis denne deltager i et projekt. 

Kommunerne skal bidrage til at finansiere på linje med det statslige tilskud, hvis de 

deltager i et projekt. 

  

Der vil for hvert projekt blive fastsat en tilskudsprocent samt et maksimalt 

tilskudsbeløb i forhold til den ansøgning, der er indsendt.  

 

Det forudsættes, at adresser omfattet af sammenslutningen hver betaler 

minimum 3.000 kr. Der fastsættes et loft på tilskud på 70.000 kr. pr. tilslutning i 

gennemsnit for hvert projekt. Af budgettet skal fremgå omfang af egenfinansiering 

sammenslutningens medlemmer og evt. kommunen bidrager med samt det 

restbeløb, som ønskes dækket af puljen på baggrund af det valgte teleselskabs 

tilbud. 

 

Der fastsættes en tilskudsprocent og et maksimalt tilskudsbeløb på baggrund af 

den enkelte ansøgning. Der udbetales tilskud i forhold til den fastsatte 

tilskudsprocent, dvs. fx med 50 pct. af hver regning. Hvis omkostningerne bliver 

lavere, vil tilskuddet blive reduceret. Eventuelle merudgifter i tilfælde af, at 

projektomkostningerne overstiger budgettet pålægges således 

tilskudsmodtager(ne). 

 

Hvem kan eje infrastrukturen? 

Det vil være teleselskaberne, der har ejerskabet til infrastrukturen efter 

etableringen.  

 

Konkurrenceudsætning 

Der stilles krav om, at valget af leverandør skal ske i en åben, gennemsigtig og 

ikke-diskriminerede konkurrencepræget procedure. Det skal være via fx 

annoncering på en udbudsportal og/eller Energistyrelsens hjemmeside. Der skal 

fastsættes krav til annonceringen, indholdet og længden af denne, så der sikres 

tilstrækkelig gennemsigtighed og tid til, at forskellige typer af teleselskaber m.v. 
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kan byde på opgaven. Det bud, som bedst lever op til de krav, der er stillet fra 

projektets side, vælges herefter. Konkurrenceudsætningen skal ske, inden der 

indsendes ansøgninger til Energistyrelsen.  

 

Udvælgelseskriterier 

Udvælgelseskriterierne for valg mellem indkomne ansøgninger til Energistyrelsen 

skal være objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og de skal gøre det 

muligt at rangliste indkomne ansøgninger med henblik på imødekommelse af 

ansøgninger i rækkefølge efter opnåelse af flest mulige point. 

 

Det foreslås, at tilskuddet har fem kriterier med forskellig vægtning: 

1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s  

Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder og 

sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud til en bredbåndsforbindelse, 

og som ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit /s download og 2 Mbit/s 

upload.) (25 pct.)  

2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s  

Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder i 

projektområdet, som søger tilskud, og som ikke har adgang til maksimalt 5 

Mbit/s download og 1 Mbit/s upload (25 pct.) 

3. Projektets størrelse 

Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i 

projektområdet, som søger tilskud (20 pct.) 

4. Totalprisen per tilslutning  

Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan 

nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af 

point (10 pct.) 

5. Andel af egen betaling 

Andel af etableringsomkostningerne (udover de obligatoriske 3.000 kr. per 

tilslutning), som dækkes med egenbetaling (20 pct.) 

 

Det første og andet udvælgelseskriterium skal sikre prioritering af adresser med 

dårligst dækning og give incitament til størst mulig tilslutningsprocent. Dækningen 

af boliger og virksomheder uden adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 

Mbit/s upload tæller både med i kriterie 1 og 2 og vægter derfor to gange. 

Formålet hermed er, at boliger og virksomheder uden adgang til maksimalt 5 

Mbit/s download og 1 Mbit/s upload prioriteres højere end boliger, virksomheder 

og sommerhuse, der har adgang til op til 10 Mbit/s download hhv. 2 Mbit/s 

upload.  

 

Det tredje kriterium handler om projektets størrelse. Bredbåndsnet er billigere pr. 

forbindelse, hvis der er flere, der vælger at tilslutte sig, hvilket også gør 

projekterne mere samfundsøkonomisk effektive.  
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Med det fjerde kriterium gives der point i forhold til omkostningseffektivitet 

forstået som udrulningsprisen. Den kommunale medfinansiering tæller med i 

forhold til den gennemsnitlige totalpris per tilslutning. Konkret vil det kommunale 

beløb skulle fratrækkes den gennemsnitlige totalpris. Hvis den gennemsnitlige 

totalpris fx er på 50.000 kr., og kommunen giver et tilskud på 10.000 kr., vil prisen, 

der skal gives point i forhold til, blive reduceret til 40.000 kr.  

 

Med det femte kriterium gives der point i forhold til egenbetalingen med henblik 

på at sikre, at midlerne målrettes områder, hvor der er reel betalingsvillighed 

(efterspørgsel) efter bedre dækning. Der gives ikke point for de første 3.000 kr., 

som er et krav for at kunne ansøge.  

 

I bilaget er opstillet et udkast til pointfordeling, som afspejler de forskellige 

kriteriers vægt.  

 

Adgang til den etablerende infrastruktur  

For at fremme konkurrencen skal der gives åben adgang på engrosniveau til alle 

andre udbydere til den infrastruktur, der ydes tilskud til.  

 

Håndhævelse af forpligtelser 

Der vil være knyttet en række krav og vilkår til det tilsagn om tilskud, som 

ansøgeren modtager fra Energistyrelsen, jf. udkast til bekendtgørelse. Det vil være 

Energistyrelsen, som fører tilsyn med overholdelse af vilkår for tilskud, udbetaling 

af tilskud mv.  

 

Manglende overholdelse af krav og vilkår kan føre til krav om hel eller delvis 

tilbagebetaling, nedsættelse eller bortfald af tilskud. Hvis ansøgerne fx ikke har 

opnået den tilslutning, som de lovede i ansøgningen, skal der i forbindelse med 

udbetaling af tilskud ske en forholdsmæssig reduktion i tilskuddet.  
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Illustration af ansøgningsproces 
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 Bilag: Tildelingskriterier (POINTMODEL) 

Pointfordeling 

1 Tilslutningsprocent ved adgang 
til maksimalt 10/2 Mbit/s: 
Procentuel andel af de 
tilskudsberettigede, som søger 
tilskud, og som ikke har adgang til 
maksimalt 10 Mbit/s download og 
2 Mbit/s upload. 

 Vægtning 
25% 

 0-100 point 0-100 pct. boliger, 
sommerhuse og virksomheder 
i projektområdet 

 

2 Tilslutningsprocent ved  
adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s: 
Procentuel andel af de 
tilskudsberettigede boliger og 
virksomheder, som søger tilskud, 
og som ikke har adgang til 
maksimalt 5 Mbit/s download og 1 
Mbit/s upload 

 Vægtning 
25% 

 0-100 point 0-100 pct. boliger, 
sommerhuse og virksomheder 
i projektområdet0-100 pct. 
boliger og virksomheder i 
projektområdet 

 

3 Projektets størrelse: 
Antal tilskudsberettigede, som 
søger tilskud 

 Vægtning 
20 % 

 1-100 point  1 - >100 forbindelser i det 
pågældende projektområde. 

 

4 Totalprisen per tilslutning  Vægtning 
10 % 

 0-100 point 10.000 kr. giver 100 point. 
Herefter falder pointscoren 
lineært indtil 70.000 kr., hvor 
der slet ikke scores point.  
 

 

5 Andel af egenbetaling 
Andel af 
etableringsomkostningerne 
(udover de obligatoriske 3.000 
kr. per tilslutning), som dækkes 
med egenbetaling 

 Vægtning 
20 % 
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 0-100 point 5 point for hver procent af 
etableringsafgiften, der 
dækkes af egenbetaling. Op 
til 20 pct. 

 

 
 
 


