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Høringssvar fra Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur  
Vedr. bekendtgørelsen og vejledningen for Bredbåndspuljen                                                                                                
 
Vi vil gerne kvittere for gode dialoger med Energistyrelsen i form af evalueringer og god 
inddragende proces frem til høringen vedr. bredbåndspuljen. Det er vores oplevelse, at der er 
blevet lyttet bredt og inddraget lige så. Drøftelserne har også givet grundlag for god 
vidensdeling. 
 
Vi mener fortsat, at bredbåndspuljen er et godt og bidragende tiltag til at dække nogle af de 
adresser i DK, som fortsat er udfordret i muligheden for at opnå dækning jf. den nationale 
målsætning, da disse adresser typisk ikke dækkes på markedsvilkår. 
 
 
Nedenfor vil vi bl.a. kommentere på de enkelte kriterier. 
 
Tilslutningsprocent i projektet: 
Godt at lægge de tidligere to opdelinger i dækningsniveauer sammen til ét dækningsniveau på 
10/2 Mbits.  
Men da dette hastighedsniveau ikke afspejler en brugbar internetløsning til en 
gennemsnitsfamilie i Danmark anno 2020, vil vi foreslå, at man højner det nedre 
dækningsniveau for at være en tilskudsberettiget adresse til 15/5 eller 20/5 Mbits. 
Det vil være en naturlig udvikling i forhold til, at kravet til og behov for øget internethastighed 
fra borgerne øges år for år, hvilket også bør afspejles i bredbåndspuljens vilkår og krav. 
 
 
Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt bredbånd: 
 
Vi er enige i, at husstande, der har mulighed for god mobil bredbåndsdækning på omkring 100 
Mbits download via 4G, ikke bør stå forrest i køen til tilskud fra Bredbåndspuljen.  
 
FSDI vurderer dog udfordringer i at medtage dette kriterie, da den indendørs dækning 
vurderes ud fra en udendørs dækningsangivelse fra selskaberne og ofte opleves helt 
anderledes af brugerne i virkeligheden. Det vil stille dem undrende over kvaliteten, som de 
oplever ikke er god nok. 
Ligeledes henledes opmærksomheden på, at den hastighed som www.tjekditnet.dk angiver er 
den teknisk mulige hastighed og det er ikke nødvendigvis det samme som den udbudte 
hastighed. Dertil kommer at den mobile dækning udfordres af forskellige parametre som 
nævnt i vejledningen, som f.eks. Line of Sight og antal brugere af gangen. 
 
Derfor forudser FSDI, at der kan komme mange indsigelser på dette område, som kan blive til 
en stor arbejdsbyrde både for ildsjælene og Energistyrelsen. Hvem har ansvaret for 
bevisbyrden?  
 

http://www.tjekditnet.dk/
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Endeligt skal vi gøre opmærksom på, at den mobile forbindelse leveres på en anderledes 
forretningsmodel og med andre vilkår end den faste forbindelse. Den faste forbindelse leveres 
med ubegrænset forbrug, hvorimod den mobile forbindelse leveres med begrænset forbrug. 
 
På baggrund af ovenstående har vi svært ved at se ideen og det brugbare i at inddrage dette 
som et generelt kriterie, og vi foreslår, at det bør udgå i den form det pt. er sat op på. Fordi 
dækningstal bygger på ovenstående type af data og bagvedliggende præmisser og vilkår, og ej 
heller bidrager godt nok til at fremtidssikre borgernes dækningsmæssigt i forhold til de 
nationale målsætninger. 
 

Skulle man vælge at lade kriteriet blive, vil vi foreslå at man blot giver pointværdien 1 for 
adresser med mobildækning fra 0-100 Mbits i download. 
Adresser med mobildækning over 100 Mbits får 0 point. Dette for at dækningsniveauet kan 
komme til at leve op til den nationale målsætning. 
 
 
Andel af landzoneadresser: 
Dette giver god mening, da det typisk er de adresser som udfordres i forhold til at kunne 
dækkes på markedsvilkår. Dog vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der kan være 
kommuner i DK som har Byzoneadresser som ikke har udsigt til at kunne dækkes på 
markedsvilkår. Hvad gør vi i forhold til at få disse fremtidssikret? 
 
Projektets størrelse: 
Som i fjerde runde af bredbåndspuljen, kvitterer vi for at niveauet for det samlede antal 
husstande for at opnå max point, nu er sat til 50 stk. Det er et skridt i den rigtige retning.  
Vi vil dog gerne foreslå at nedsætte det samlede antal yderligere til f.eks. 30 husstande.  
Dette fordi der fortsat er mindre ”sorte efterladte indkapslede huller”, som har en god 
infrastruktur rundt om sig, og som af den grund ikke kan udvide med flere adresser og derved 
ikke kan opnå væsentlig point tildeling i dette kriterie. 
Det samme gælder for øerne, som i sagens natur ikke kan udvide deres områder, grundet det 
faktum at de er en ø. Der er flere eksempler blandt de fynske øer, hvor dette er gældende og 
en udfordring. 
Dertil kommer at det nogle gange kan være svært at samle tilslutning nok i et lokalt 
bredbåndsprojekt, fordi borgerne i praksis oplever forskellig dækning fra udbyderen af det 
mobile bredbånd, hvor det kan være svært at få dokumenteret, hvad den reelle dækning er for 
nogle af adresserne.  
 
 
Totalprisen pr. tilslutning: 
Det giver god mening, at der fremsættes krav om, at udbyder også skal bidrage med 
egenbetaling pr. husstand, ganske som borgerne bidrager med egen betaling. 
 
Egenbetaling: 
FSDI oplever, at det er en udfordring at beløbets størrelse for borgerens egenbetaling fortsat 
er 4000 kr., fordi det kan være et stort bidrag for husstande med lav indkomst, på overførsels- 
og pensionistindkomst eller på anden vis har en stram økonomi. 
Vi hører fra ildsjælene i vores dårligt dækkede områder, at de jævnligt støder på husstande, 
hvor det ikke er muligt at finde de 4000 kr. i husstandens økonomi på trods af at husstandens 
beboer gerne vil være en del af projektet og bakker op om initiativet i lokalområdet. 
Her hjælper det dog, at det fortsat er tilladt andre i et projekt at lægge flere penge og dermed 
på den baggrund få nogle af disse husstande inkluderet i projektet. 
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Tilslutningsafgiften hos nogle selskaber ligger på omkring 2500-3000 kr. og hos nogen er det 
blevet gratis ved bestilling af internetforbindelse på over 100Mbit for oprettelse på alm. 
markedsvilkår. Så det høje bidrag virker dobbelt hos nogle parter, som i forvejen er ramt af, at 
det er svært at opnå ordentlig dækning.  
 
Vi foreslår på baggrund af ovenstående erfaringer, at sænke egenbetalingen til 2500-3000 kr. 
pr. husstand. 
 
 
Vedr. dokumentation for ubeboede boliger: 
Det er vigtigt, at processerne for dokumentation er brugervenlige, når ansøgningerne baserer 
sig på frivilligt arbejde. 
Vi har tidligere hørt fra lokale ildsjæle, at de ikke havde forudset, at de skulle bruge så megen 
tid på at dokumentere, om et hus var beboeligt eller ej, samt sværhedsgraden i at få status på 
en faldefærdig ejendom ændret hos Energistyrelsen. En nemmere proces for ildsjælene 
omkring dette hilser vi velkommen.  
 
 
Den nationale målsætning for dækningsniveauet i den digitale infrastruktur: 
Vi håber, at man nationalt vil se på om målsætningerne for 2020 har været ambitiøse nok eller 
om Danmark bør løfte krav om minimumshastigheder yderligere.  
 
 
Dialog mellem Energistyrelsen, kommuner og borgere: 
Vi oplever at det er nemt og effektivt at komme i dialog med Energistyrelsen undervejs i 
bredbåndspulje processen, for såvel os som kommuner, som for ildsjælene. Det vil vi gerne 
benytte lejligheden her til at kvittere for, da det bidrager betydeligt til, at processerne 
nemmere kommer i gang for alle parter og kan bærers igennem til et resultat. Det er særligt 
den tydelige kommunikationsindgang til styrelsen, samt altid beredvillighed til sparring og 
vejledning på mangeartede spørgsmål. 
Dette er af stor betydning i arbejdet med frivillige ildsjæle, som skal kunne holde dampen og 
gejsten oppe i det lokale bredbåndsprojekt, samtidigt med at der også pågår en travl hverdag. 
 
 

Med venlig hilsen 
Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur i Byregion Fyn 
 
Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) er en arbejdsgruppe i Byregion Fyn, hvor de fynske 

kommuner er repræsenteret. FSDI har til opgave administrativt at udmønte den politisk besluttede strategi 

2018-2021 vedr. målsætninger for udvikling af den digitale infrastruktur på Fyn. FSDI består af de fynske 

kommuners IT Chefer og fynske IT og Digitaliserings konsulenter.  

 

 



 

Høringssvar fra Ø-udvalget for Bjørnø, Lyø og Avernakø:  
15. 4.2020 
 
Der er behov for at kigge på de specielle udfordringer småøerne står overfor i relation til at søge og få 
tildelt midler fra bredbåndspuljen.  

1) På småøerne er den geografiske størrelse af et ansøgerfelt defineret af øens størrelse. Det betyder i 
realiteten at man ikke kan, som på fastlandet; udvide sit geografiske areal i den ene eller anden 
retning for at tå en sammensætning af husstande der lever op til kriterier om dårlig dækning  og 
ønske om at deltage. Man har så at sige de husstande man har på en ø.  
 

Lyø oplevede dette helt konkret ved følgende udfordringer: ”På Lyø er der pt. 37 tilskudsberettigede 
adresser hvoraf der skulle være tilslutning af minimum 60 % (23 adresser). Vi fik tilslutning af 
18. Det var meget svært. Tilbuddet vi fik fra EnergiFyn lød på at der skulle være tilslutning fra 
min. 25 tilskudsberettigede samt 50 ikke tilskudsberettigede før de ville gå i gang med 
projektet – altså 75 adresser i alt. 
Nu var vi meget udfordret på tiden men det er relativt store tal der skulle opnås – at 
adresserne ikke ligger samlet”. 

 
2) Det har været en udfordring at lokale udbyderes dækning har været meget varieret på øerne. Der 

er husstande der oplever god dækning, og andre der pga træer eller andre obstruktioner ikke kan 
modtage god dækning. Der er med andre ord stor variation i dækningen på øerne, og da nogle 
modtager god dækning er det ikke muligt at samle nok kandidater til at søge og modtage midler fra 
bredbåndspuljen.  

Lyø oplevede helt konkret følgende udfordringer:  
”En anden udfordring er at det er den enkelte der skal bevise at man har en dårlig forbindelse. 
Dette er endog meget svært. Man skal have fat i udbyderen. På Lyø er det YouSee (TDC) samt 
Strynnet. De tal de opgiver er det EnergiStyrelsen henholder sig til. Det er således ikke nok at 
man i hjemmet laver en test via egen computer – det anerkender Energistyrelsen ikke. Man 
skal henvende sig til udbyderen hvilket er et paradoks. Den udbyder man har kan være svær 
nok at tumle for at medgive at de har en dårlig ydelse. Vi har selv YouSee som på en god dag 
levere 9/1 MB. Jeg tog fat i Strynnet (konkurrenten) som påstod at han kunne levere 50/10. 
Det er ikke rigtigt – vi har tidligere brugt ham på havnen hvor vi blev nødsaget til at skrotte 
ham til fordel for 3. Men det er som sagt den enkelte adresse som har bevisbyrden for den 
dårlige forbindelse – hvilket for de fleste er en uoverkommelig opgave”.  
 
For at få et retvisende billede af bredbåndshastigheden på ø’erne i det Sydfynske øhav (i Faaborg-Midtfyn 
Kommunes tilfælde: Lyø og Avernakø) er det afgørende vigtigt, at få et uvildigt selskab til at måle på 
bredbåndsforbindelsen under forskellige vejrforhold, for at få et retvisende billede af forbindelserne på 
øerne. 

 
3) Med de nuværende kriterier er det vanskeligt at ”fremtidssikre” øerne digitalt. Det skylde dels 

ovenstående men også at der er en aldrene befolkning som er vant til dårlig internetforbindelser og 
ikke har et stort behov. Det stopper for at få bredbånd til øerne og dermed sikre at unge 
iværksætter har lyst og mulighed for at flytte til småøerne og starte virksomhed derude.  

 
 
 
 



 

Sammenslutningen af Danske Småøer www.danske-smaaoer.dk 

Strynø Brovej 12, 5943 Strynø. Tlf: 62 51 39 93. sekretariatet@danske-smaaoer.dk 

  

 

Til  

Energistyrelsen 

att. tele@ens.dk 

 

 

 

 

 

 

Den 20. april 2020 

 

 

 

Høringssvar vedr. rammerne for bredbåndspuljen i 2020 

Sammenslutningen af Danske Småøer er en interesseorganisation for 27 små øer, der ikke er egen kommune, ikke er 

landfaste og har mellem 20 og 1000 indbyggere.  

Den digitale infrastruktur på de små øer varierer meget fra ø til ø – nogle har allerede fibernet på hele eller dele af 

øen, andre er afhængig af en luftbåren forbindelse med en meget svingende hastighed.  

At have en stabil internetforbindelse med en god hastighed er afgørende for øernes attraktivitet i forhold til at 

fastholde og tiltrække beboere, at kunne etablere distancearbejdspladser eller at kunne etablere og drive eget firma.  

Derfor er det også vigtigt, at bredbåndspuljen kan bruges af de små øer. Vi skal derfor komme med følgende 

høringssvar ifht. rammerne for bredbåndspuljen 2020:  

• I forslaget til bekendtgørelse 2020 ændres der på tilslutningsprocenten. Der gives ikke længere 

differentierede point afhængigt af hastigheden på den tilskudsberettigede adresse, men alene for andelen af 

tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet. 

 

På småøerne har man ikke mulighed for at udvide sit areal geografisk for at øge antallet af 

tilskudsberettigede adresser.  

Derudover er der den udfordring, at på øer med et forholdsvis lille antal husstande, kræver 

bredbåndsleverandørerne en større tilslutning end bredbåndspuljen kræver. Derfor er det stort set umuligt, 

at få leverandører til at etablere bredbånd på småøer.  

Vi foreslår derfor, at det i bekendtgørelsen tilføjes, at for så vidt angår de små øer, der er medlem af 

Sammenslutningen af Danske Småøer, behandles ansøgningerne om tilskud til etablering af bredbånd til de små øer 

særskilt ud fra den enkelte øs forudsætninger og muligheder.   

På den måde vil man kunne sikre et Danmark i digital balance og dermed samtidig være med til at understøtte de 

danske småøers overlevelsesmuligheder.  

Med venlig hilsen  

 

Dorthe Winther 

Formand 

Sammenslutningen af Danske Småøer 

Hov Agre 8 

4245 Omø 

http://www.danske-smaaoer.dk/
mailto:sekretariatet@danske-smaaoer.dk
mailto:tele@ens.dk
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ENS - Center for Telekommunikation

Fra: Martin Salamon <msa@fbr.dk>
Sendt: 22. april 2020 18:05
Til: ENS - Center for Telekommunikation
Cc: Vagn Jelsøe; Pia Saxild
Emne: SV: Høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020

Forbrugerrådet Tænk har modtaget rammerne for bredbåndspuljen i 2020 i høring, og kan støtte de foreslåede 
ændringer i forhold til de tidligere regler. 
 
Med 130.000 adresser som potentielle modtagere af tilskud, vil bredbåndspuljen stadig et pænt stykke tid fremover 
være et yderst relevant værktøj til at sikre alle forbrugere adgang til højhastighedsinternet.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Vagn Jelsøe                                                                 Martin Salamon 
Vicedirektør                                                                Cheføkonom 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Salamon 
Cheføkonom / Chief Economist 
 
T +45 7741 7729 / M +45 4194 7905 / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
 

 
 
Fra: ENS - Center for Telekommunikation [mailto:tele@ens.dk]  
Sendt: 24. marts 2020 09:36 
Til: ENS - Center for Telekommunikation 
Emne: Høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020 
 
Energistyrelsen iværksætter hermed høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020. Høringen omfatter to 
dokumenter: 
 
·         Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af 
højhastighedsbredbånd i 2020 
·         Energistyrelsens udkast til vejledning til bredbåndspuljen i 2020 
 
Høringen kan findes på Høringsportalen via følgende link:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63822 
  
De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere regler omfatter følgende forhold: 
 
Kommunetyper: Adresser opdeles ikke længere efter kommunetype, men alene efter zonestatus. Der opnås derfor 
point for andelen af adresser i projektet, der er placeret i landzone, uanset kommunetype. Byzoneadresser vil være 
udelukket fra at få tilskud. 
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Tilslutningsprocenten: Der gives ikke længere differentierede point afhængigt af hastigheden på den enkelte adresse 
i projektet, men alene for andelen af tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet. 
 
Adgang til mobilt bredbånd: Hvis der på en adresse kun er begrænset adgang til mobilt bredbånd vil adressen blive 
tilgodeset med ekstra point. 
 
Udbyders medfinansiering: Der indføres et minimumskrav om medfinansiering for udbyderen på mindst 4.000 kr. pr. 
ansøgende adresse i projektet. 
 
Ud over indholdsmæssige ændringer er der foretaget redigeringsmæssige justeringer. 
 
Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 21 april 2020, kl. 12, og skal sendes 
til adressen tele@ens.dk. 
 
 

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Berrit Christine Boje Vilstrup  
Fuldmægtig / Advisor  
Center for tele / Centre for Telecommunication  

Mobil / Cell +45 33 92 67 67 
E-mail bcv@ens.dk
 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger  
 
 
 
 



 

 

I det følgende præsenteres høringssvaret fra Randers Kommune vedrørende 

rammerne for bredbåndspuljen 2020 

 

 

Kommunetyper: Adresser opdeles ikke længere efter kommunetype, men alene efter 

zonestatus. Der opnås derfor point for andelen af adresser i projektet, der er placeret 

i landzone, uanset kommunetype. Byzoneadresser vil være udelukket fra at få tilskud. 

 Svar fra Randers Kommune: Ingen kommentarer 

Tilslutningsprocenten: Der gives ikke længere differentierede point afhængigt af 

hastigheden på den tilskudsberettigede adresse, men alene for andelen af 

tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet. 

 Svar fra Randers Kommune: Randers Kommune opfatter det således, at man 

med tiltaget fjerner en god fordel for de dårligst dækkede adresser. Det kan 

naturligvis gøre det mere overskueligt for borgerne, eftersom de ikke skal 

sondre mellem gule og røde adresser, men en umiddelbar vurdering er, at de 

dårligst stillede adresser ofte vil være dem, der befinder sig mere perifært, 

og derfor er dem, der har den ringeste udsigt til bedre dækning. Derfor er det 

ærgerligt, hvis de ikke længere kan drage fordele af kriterierne, som det 

tidligere har været. Der kan derfor spekuleres i, om man med tiltaget ikke 

mindsker sandsynligheden for, at de perifere adresser inkluderes i projekter, 

eftersom der ikke er den samme fordel ved det. 

Adgang til mobilt bredbånd: Hvis der på en adresse kun er begrænset adgang til 

mobilt bredbånd vil adressen blive tilgodeset med ekstra point. 

 Svar fra Randers Kommune: Det vurderes positivt, at der med tiltaget 

tilgodeses meget dårligt dækkede adresser. I denne forbindelse bemærkes 

det dog fra Randers Kommunes side, at adresser stadig ikke må have 

hastigheder på over 10 Mbit/s førend de ikke kan søge bredbåndspuljen. 

Dette udelukker en stor del adresser, der kun har adgang til ustabile faste 

trådløse forbindelser på f.eks. 20 Mbit/s og ikke udsigt til bedre opkoblinger 

inden for de næste tre år. Dette kan desuden medføre en ekstra stor 

arbejdsbyrde og usikkerhed lokalt i projekter, eftersom der potentielt skal 

laves mange indsigelser og afventes svar på, hvorvidt de vedrørte adresser 

kan medregnes i et projekt. 

Udbyders medfinansiering: Der indføres et minimumskrav om medfinansiering for 

udbyderen på mindst 4.000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet. 

Randers Kommune 

Erhverv og Bosætning 

Laksetorvet  

8900 Randers 

 

Telefon +45 8915 1515 

Direkte 

 

sbc@randers.dk 

www.randers.dk 
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 Svar fra Randers Kommune: Med tanke på at udbydere medfinansierede med 

gennemsnitlig 13.000 kr. pr. ansøgende adresse i 2019 har Randers 

Kommune ingen kommentarer til det. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Brøndum Christensen 

Bosætnings- og bredbåndskoordinator 

 

Randers Kommune 

Erhverv og Bosætning 

89 15 11 51 - +45 21 68 60 35 



Dato: 20. april 2020
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E-mail: AKF@kl.dk

Direkte: 3370 3797
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Energistyrelsen
tele@ens.dk

Høringssvar over bredbåndspulje for 2020

Energistyrelsen har høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020 og 

bedt om bemærkninger. Høringen er over Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering 

af højhastighedsbredbånd i 2020, samt Energistyrelsens udkast til 

vejledning til bredbåndspuljen i 2020.

Danmark er højt digitaliseret og mobil- og bredbåndsdækning har stor 

betydning for bosætning, vækst og udvikling.  Og under Covid19 har 

behovet for en velfungerende infrastruktur vist sig særlig tydelig alle 

steder i landet og hos stort set alle husstande.  KL finder det derfor 

positivt, at bredbåndspuljen videreføres da 7pct af alle adresser ikke har 

100/30mbit dækning og mange af adresserne er udfordret ift. at opnå 

dækning på almindelige markedsvilkår.

KL finder overordnet justeringerne i bredbåndspuljen positive. Særligt 

finder vi det positivt, at alle adresser i landzoner – uanset kommunetype - 

kan ansøge bredbåndspuljen, og dermed, at det er behov for bredbånd, 

der er det primære kriterie for støtte. I den forbindelse er det naturligvis 

en afvejning, om det er hensigtsmæssigt at tilgodese større projekter i 

puljens pointmodel for ikke at reducere mulighederne for tilskud til 

projekter på fx øer og mindre lokalområder.

KL noterer sig derudover, at adresser der tillige har begrænset adgang til 

mobilt bredbånd vil blive tilgodeset med ekstra point i den angive 

pointmodel for vurdering af projekter. KL anser inddragelsen af 

mobildækningen som fornuftig, ift. for sikre at støtten tildeles områder 

med de største behov. Men vi opfordrer til at man tager udgangspunkt i 

den oplevede mobildækning. Dårlig oplevet mobildækning og dækning på 

fx 20mbit er ikke nødvendigvis tilstrækkelig for brugere og langt fra 

bredbåndsmålsætningen. 

  

Det fremgår, at adresser med lav pris per tilslutning favoriseres i 

pointmodellen, men vi opfordrer til at denne tilgang ikke reducerer 

mulighederne for støtte på netop de adresser med dårligst mulighed for 

at opnå bredbåndsdækning på markedsvilkår.

Afslutningsvist vil KL gerne kvittere for Energistyrelsen løbende 

inddragelse af KL og kommunerne op til udarbejdelsen af 

høringsmaterialet.
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KL ser frem til udmøntning af puljen, og ikke mindst regeringens 

kommende dækningsstrategi for de adresser, der ikke har god dækning i 

dag. Derudover ser vi frem til regeringens bredbåndsmålsætninger efter 

2020 og eventuelle oplæg til indsatser for at imødekomme fremtidens 

krav til bl.a. hastighed, mobilitet, latenstid og stabilitet i den digitale 

infrastruktur. 

Med venlig hilsen

Pia Færch

Kontorchef, Digitalisering og teknologi
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Høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020 
 
Generelle bemærkninger 
 
Teleindustrien, DI Digital, Dansk Erhverv og IT-Branchen (branchen) finder det væsent-
ligt, at udrulningen af teleinfrastruktur og levering af tjenester til slutbrugere sker på 
markedsmæssige vilkår. Det er afgørende for, at teleudbyderne kan fastholde et højt 
niveau af investeringer.  
 
Det må dog erkendes, at der vil være nogle få områder og adresser, hvor markedet 
ikke vil være i stand til at levere tjenester på sædvanlige markedsmæssige vilkår.  
 
Erfaringen har vist, at en statslig bredbåndspulje kan – rigtigt anvendt og afgrænset – 
være et værdifuldt instrument til at sikre bredbåndsforsyningen i sådanne områder. 
Branchen ser derfor positivt på fortsættelsen af bredbåndspuljen i 2020.  
 
Branchen har dog enkelte bemærkninger, som vil fremgå af nedenstående. 
 
Bemærkninger til Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastigheds-
bredbånd i 2020 samt Vejledning til ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen 
2020 
 
Kommunetyper 
Branchen støtter, at adresser ikke længere opdeles efter kommunetype, men alene ef-
ter zonestatus, samt at byzoneadresser fremadrettet vil være udelukket fra at få tilskud 
jf. § 3, stk. 4, nr. 1.  
 
Dette vil først og fremmest sikre, at bredbåndspuljen afgrænses yderligere, og af-
grænse, at der ikke unødigt gives tilskud i områder, hvor bredbåndsdækning potentielt 
kunne opnås på markedsmæssige vilkår. Samtidig medgives naboadresser i landzone, 
der ikke tilhører samme kommune, en vished for at kunne deltage i et bredbåndspulje-
projekt uagtet adressernes tilhørsforhold for så vidt angår kommunetype. 
 
Adgang til mobilt bredbånd 
Branchen har i flere år argumenteret for et behov for afklaring af, hvordan bredbånds-
hastigheder, der leveres på adressen via mobilteknologier, kan inkluderes som en del 
af kortlægningen af de tilskudsberettigede adresser. Branchen har tidligere anset det 
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for uhensigtsmæssigt og markedsforvridende, at der ydes statstilskud på at sikre dæk-
ning med fast bredbånd på adresser, hvor der kan tilbydes fx 60 – 70 Mbit/s downlo-
adhastigheder via mobilt bredbånd. 
 
Branchen støtter derfor, at adgangen til mobilt bredbånd er inkluderet i pointmodellen 
jf. Bekendtgørelsens bilag 1, kriterie 2, så en adresse med begrænset adgang til mobilt 
bredbånd bliver tilgodeset med ekstra point. Dette understøtter, at bredbåndspuljen 
ikke unødigt giver statstilskud i områder, hvor der er god dækning med mobilt bredbånd 
- og fx overstiger kravet om fastnetdækning med 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s 
upload, for at være en tilskudsberettiget adresse. Samtidig vil dette sikre, at adresser 
med både dårlig fastnet- og mobildækning prioriteres, hvilket støttes af branchen. 
 
Knap 40 pct. af alle husstande og virksomheder køber i dag et bredbåndsabonnement 
med en downloadhastighed under 50 Mbit/s, jf. Energistyrelsens Telestatistik for første 
halvår 2019. Derfor giver det efter branchens opfattelse ikke mening, at kriteriet om 
dækning med mobilt bredbånd overstiger, hvad der reelt udgør en særdeles stor andel 
bredbåndsefterspørgslen i markedet.  
 
Derfor finder branchen, at værdien 0, jf. Bekendtgørelsens bilag 1, kriterie 2, bør gives 
til adresser med en downloadhastighed på 50 Mbit/s og derover, i stedet for 100 Mbit/s 
og derover, da dette vil sikre, at støtten fra bredbåndspuljen først og fremmest tilkom-
mer adresser med den ringeste dækning af mobilt bredbånd. 
 
Endeligt foreslår branchen, at adressers dækning med mobilt bredbånd fremgår af det 
interaktive kort, der anvendes ved fastlæggelse af projekterne, så der ikke opstår tvivls-
spørgsmål. Denne data eksisterer allerede på tjekditnet.dk 
 
Tilskudsberettigede omkostninger og vilkår om medfinansiering  
Det er kun rimeligt, at udbyderen bidrager med medfinansiering på et vist niveau. Det 
er dog ikke nyt, at udbyderne bidrager med en stor andel af medfinansieringen. Derfor 
ser branchen ingen problemer i, at der indføres et minimumskrav om medfinansiering 
for udbyderen jf. § 11, stk. 3, på mindst kr. 4.000 pr. ansøgende adresse i projektet. 
 
Branchen støtter endvidere, at der fortsat kan ydes tilskud til projekter med op til kr. 
100.000 per adresse i gennemsnit jf. § 11. Det er væsentligt ikke at reducere det gen-
nemsnitlige, maksimale tilskud per adresse signifikant, da et sådant indgreb vil med-
føre, at adresser med de sværeste betingelser for at få bredbånd på markedsmæssige 
vilkår forfordeles. 
 
Branchen har herudover forståelse for den politiske balance i at fortsætte Bekendtgø-
relsens bilag 1, kriterie 5, om prioritering af projekter med en gennemsnitlig lav total-
pris. Omvendt finder branchen det dog principielt, at projekter med en høj gennemsnit-
lig totalpris blev prioriteret støtte fra bredbåndspuljen, da sådanne projekter alt andet 
lige vil være vanskeligere at dække på markedsmæssige vilkår.  
 
Bredbåndsudbyder 
Det bør præciseres i §2, nr. 9, at en bredbåndsudbyder kan udbyde bredbåndstjenester 
til slutkunder eller engroskunder eller begge dele.  
 
Fuldmagt 
I bekendtgørelsen videreføres kravet om, at en af Energistyrelsen udarbejdet fuldmagt 
skal anvendes ved ansøgning af Bredbåndspuljen i 2020, jf. § 6, stk. 1, nr. 4. Branchen 
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er positivt stemt for den standardiserede fuldmagt, der har gjort indsamlingen af til-
kendegivelser mere formaliseret og håndgribeligt. 
 
Baseret på erfaringerne fra Bredbåndspuljen i 2019, som var det første år, hvor den 
nye fuldmagt blev anvendt, har videregivelsen af data fra projektets ildsjæle og udby-
derens opkrævning af egenbetaling direkte fra slutbrugere været besværliggjort grun-
det manglende hjemmel.  
 
Dette foreslås ændret ved, at det i fuldmagten fremgår, at fuldmagtsgiver hæfter for 
betaling af egenbetalingen, og denne kan opkræves af fuldmagtshaver eller den valgte 
bredbåndsudbyder, samt at det fremgår, at netværksejer må kontakte fuldmagtsgiver 
med henblik på at få adgang til fuldmagtshavers ejendom for at etablere bredbåndsfor-
bindelsen. 
 
Reduktion af administrative byrder og dokumentationskrav 
I projekternes løbetid opstår der ofte behov for annulleringer, fx ved dødsfald, flytning, 
brand. I Bekendtgørelsens § 9 fremgår det, at adresseændringer under projektforløbet 
kan godkendes under nogle forudsætninger, men dette afspejles ikke i vejledningen 
efter branchens opfattelse. Hvis en given adresse ikke reelt kan erstattes, så er der en 
reel risiko for, at projektets samlede tilskud bortfalder, da projektet ikke kan færdig-
meldes. Branchen anbefaler derfor, at en annullering kan erstattes med en anden 
adresse i området, der ved ansøgningstidspunktet var støtteberettiget, samt at dette 
præciseres eksplicit i vejledningsteksten.  
 
I vejledningens afsnit 2.15 fremgår det, at en eventuel adresseændring ikke må ændre 
den gennemsnitlige egenbetaling. Det kan giver udfordringer, hvis den gennemsnitlige 
egenbetaling i projektet er større end kr. 4.000 jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2. Bran-
chen forslår derfor, at den nye adresse skal kunne godkendes, hvis egenbetalingen fra 
adressen er på minimum kr. 4.000, samt at projektet ville have fået tilsagn om tilskud 
i første omgang på ansøgningstidspunktet jf. Bekendtgørelsens bilag 1, kriterie 6. 
 
Det fremgår af Bekendtgørelsens § 13, stk. 3, pkt. 1, at slutbrugerens egenbetaling 
”skal være givet”, inden udbetaling af tilskud kan forekomme. I vejledningens afsnit 5 
fremgår det imidlertid, at egenbetalingen ”skal være modtaget” før udbyderen kan an-
søge om udbetaling. Branchen finder vejledningens formulering for restriktiv, da vores 
juridiske tolkning af ”givet” er, at man er forpligtiget til betaling over for udbyderen. 
Denne forpligtigelse er allerede givet efter fortrydelsesrettens udløb i ordrebekræftel-
sen, samt af udbyderens fremsendte regning efter leverancen. Hvis en slutbruger ikke 
betaler rettidigt, starter et normalt rykkerforløb, der i sidste ende kan ende i en inkas-
sosag. Branchen forslår derfor, at dokumentation om at udbyderen har fremsendt reg-
ning til slutbrugere, er tilstrækkeligt for at ansøge om samt få udført udbetaling af 
tilskud.  
 
I bekendtgørelsens § 13, stk. 3, fremgår det, at eventuel medfinansiering (fx fra en 
kommune) skal være givet, for at udbyderen kan ansøge om udbetaling af tilskuddet, 
hvilket tilsvarende afspejles i vejledningens afsnit 5. I mange tilfælde vil dette krav 
udgøre en tidsmæssig administrativ barriere med grund i kommunernes sagsbehand-
lingstider. Branchen finder således, at et tilsagnsdokument på udbetaling af medfinan-
sieringen, fx fra en kommune, er tilstrækkeligt dokumentationskrav. 
 
I bekendtgørelsens § 15, stk. 1, fremgår det endvidere, at bredbåndsudbyderens leve-
randørfakturaer skal være betalt, for at få udbetalt tilskud, hvilket tilsvarende afspejles 
i vejledningens afsnit 15. TI finder, at det er en unødig ekstra administrativ byrde for 



 

4/4 
 

 

udbyderen, idet denne allerede har forpligtet sig til disse udgifter hos underleverandører 
via ordrebekræftelser og fremsendte fakturaer. Dette skal samtidig ses i lyset at, at der 
ofte er særdeles lange betalingsfrister hos nogle leverandører. Derfor foreslår branchen, 
at leverandørfaktura er tilstrækkeligt for at opfylde dokumentationskravet herfor i be-
kendtgørelsens § 15. 
 
Pointmodellen 
I Bilag 1 henvises til § 7, stk. 2 for så vidt angår henvisning til pointmodellen i bekendt-
gørelsen. Branchen mener, at den korrekte henvisning bør være § 8, stk. 2.  
 
I dag er der et stort sammenfald med adresser, som maksimalt kan få 5 Mbit/s down-
load og 1 Mbit/s upload og adresser, som maksimalt kan få 10 Mbit/s download og 2 
Mbit/s upload. Herudover gøres adresseklassificeringen og efterfølgende pointfordeling 
mellem forskellige typer af adresser i samme projekt mere simpel. Derfor støtter bran-
chen ændringen om, at der ikke længere gives differentierede point afhængigt af ha-
stigheden på den enkelte adresse i projektet, jf. Bilag 1, kriterie 1, men alene for an-
delen af tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet.  
 
For så vidt angår Bilag 1, kriterie 2 om ’andel af adresser med begrænset adgang til 
mobilt bredbånd’ henvises til bemærkningerne anført ovenfor. 
 
Efter branchens opfattelse virker Bilag 3, kriterie 3 om ’Andel af landzoneadresser’ over-
flødigt i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 1 om, at byzoneadresser fremad-
rettet vil være udelukket fra at få tilskud. Branchen foreslår i stedet, at vægtningen på 
15 pct. tillægges det nye kriterie 2 i Bilag 1 om ’andel af adresser med begrænset 
adgang til mobilt bredbånd’.  
 
Måtte I have spørgsmål eller kommentarer, står vi naturligvis til rådighed. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Morten Kristiansen, chefkonsulent, DI Digital 
 

 
Mette Lundberg, direktør, IT-Branchen 
 

 
Poul Noer, chefkonsulent, Dansk Erhverv 
 

 
Jakob Willer, direktør, Teleindustrien 
 



   

 

 

 

 

 

 
Dansk Energis høringssvar vedrørende Bredbåndspuljen 2020 

Dansk Energi støtter generelt Energistyrelsens ændringer til Bredbåndspuljen for 2020.  

 

Dansk Energi opfordrer dog til, at der ses nærmere på pointdelingen for totalpris, da projek-

ter, der er vanskeligst at nå på markedsvilkår og dermed naturligt vil have en høj gennem-

snitlig totalpris pr. adresse, får færre point i Energistyrelsens pointmodel end projekter med 

en lavere gennemsnitlig totalpris. Dansk Energi mener, at dette strider mod puljens sigte, 

som netop er at målrette puljen mest muligt mod adresser, som er vanskeligst at nå på mar-

kedsvilkår.  

 

Derudover opfordrer Dansk Energi til en løsning vedrørende de tilfælde, hvor der i et bred-

båndspuljeprojekts løbetid sker annullering af en adresse, fx ved fraflytning eller dødsfald. 

Disse tilfælde er hverken bredbåndsudbyderne eller andre adresser i projektet herre over. 

For at sikre klarhed over projektets fremtid og at projektet kan gennemføres med det opnåe-

de tilskud fra puljen, bør der sikres en simpel administrativ løsning. Det bør derfor være mu-

ligt, at alle adresser i et område, som kan omfattes af Bredbåndspuljen og opfylder kriterier-

ne herfor, kan bruges som erstatning ved en eventuel anden adresses annullering.  

 

I forhold til bredbåndsudbydernes mulighed for at få tilskudsbetaling fra Bredbåndspuljen 

opfordrer Dansk Energi til, at udbetalingen sker, når bredbåndsudbyderen har sendt faktura 

til de enkelte adresser i projektet. Som reglerne tolkes nu, forudsættes det, at bredbåndsud-

byderen skal have modtaget de enkelte adressers egenbetaling, førend tilskud fra puljen 

udbetales. Såfremt en adresse ikke betaler sin egenbetaling rettidigt til bredbåndsudbyderen, 

vil det reelt betyde, at bredbåndudbyderen både mangler egenbetalingen og tilskuddet fra 

Bredbåndspuljen. Det anses som en urimelig økonomisk og administrativ byrde for bred-

båndsudbyderen.  

 

Dokumentation fra bredbåndsudbyderen om at denne har faktureret adresserne i projektet 

bør således være udgangspunktet for Energistyrelsens udbetaling af tilskud fra Bredbånds-

puljen. Det kan eksempelvis være i form af en revisorerklæring eller udskrift fra udbyderens 

faktureringssystem. Tilsvarende bør det være gældende, at et skriftligt tilsagn fra kommuner-

ne om medfinansiering bør være tilstrækkeligt som dokumentation for, at tilskud fra Bred-

båndspuljen kan udbetales til bredbåndsudbyderen.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 

Thomas Woldiderich 

Til Energistyrelsen 
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Høringssvar på rammer for Bredbåndspuljen 2020 
 
Energistyrelsen har sendt rammerne for Bredbåndspuljen 2020 – herunder bekendtgørelsen 
for 2020 – i høring med høringsfrist tirsdag den 21. april 2020 kl. 12.00.  
 
Digital infrastruktur er i dag at betragte som kritisk infrastruktur på linje med vejnettet og 
adgangen til elektricitet, vand og varme. Nu hvor Covid-19 tvinger mange til at arbejde virtu-
elt, bliver vigtigheden af at have god adgang til internet og mobiltelefoni særligt tydelig.  
 
Formandskabet for kommunekontaktudvalget på Sjælland (KKU Sjælland), ønsker derfor i 
videst muligt omfang at styrke forsyningen af bredbånd og mobiltelefoni til alle regionens 
borgere og virksomheder.  
 
KKU-formandskabet er særligt optaget af at sikre adgang til mobiltelefoni og bredbånd i de 
tyndtbefolkede områder, hvor det er vanskeligt for markedet at etablere dækning med fortje-
neste. Bredbåndspuljen er derfor et godt supplement til den markedsbaserede udrulning.  
 
KKU-formandskabet har med interesse læst Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ud-
kast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020 samt Ener-
gistyrelsens udkast til vejledning til bredbåndspuljen i 2020.  
 
Indledningsvis vil KKU-formandskabet kvittere for en god og inddragende proces. Det note-
res med tilfredshed, at de sjællandske bemærkninger og input til Bredbåndspuljens forlæn-
gelse og udmøntning i 2020 er blevet taget til efterretning.  
 
KKU-formandskabet finder det særligt positivt, at Bredbåndspuljen i 2020 skærper sit fokus 
på adresser i landzoner og støtter til fulde, at tilskudsberettigede adresser ikke længere opde-
les efter kommunetyper, men alene efter zonestatus.  
 
KKU-formandskabet ser endvidere positivt på, at man i udkastet til bekendtgørelsen vil lige-
stille ansøgere med adgang til 10/1 mbit/s- hhv. 5/2 mbit/s-internetforbindelser. Da ingen af 
de nævnte forbindelser opfylder internetbehovet i 2020, bør vurderingen af projektansøgnin-
ger til Bredbåndspuljen 2020 ikke differentieres på dette grundlag. 
 
Ud fra en rimelighedsbetragtning kan KKU-formandskabet bakke op om, at udbyderne – på 
linje med borgerne – i 2020 skal yde medfinansiering på minimum 4.000 kr. pr. ansøgende 
adresse i et bredbåndprojekt.  

Dato:  20. april 2020 
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I forhold til kriteriet for dækning af mobilt bredbånd er KKU-formandskabet forbeholdne. 
Erfaringer viser, at den konkrete brugeroplevelse ikke altid harmonerer med de mobile bred-
båndsforbindelsers oplyste hastigheder. Bl.a. fordi der kan være store forskelle i dækningen 
ved hhv. indendørs og udendørs brug. Kriteriet kan derfor give anledning til forvirring og 
indsigelser. Såfremt kriteriet fastholdes, bør det præciseres hvem, der har bevisbyrden ved 
indsigelser, og hvorledes dette håndteres i praksis.  
 
Adgangen til hurtigt internet er en forudsætning for vækst, udvikling, samt at hele Danmark 
kan holdes i gang i tider som disse. For at undgå at Danmark knækker over i et digitalt A- og 
B-hold er det afgørende at også de tyndtbefolkede områder får bredbåndsadgang. Her ser 
KKU-formandskabet Bredbåndspuljen 2020 som et vigtigt redskab til at holde Danmark i 
balance.  
 
KKU-formandskabet stiller sig derfor positivt over for Klima-, Energi- og Forsyningsministe-
riets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020 
samt Energistyrelsens udkast til vejledning til bredbåndspuljen i 2020.  
 
KKU-formandskabet ser derudover frem til det videre konstruktive samarbejde og håber, at 
arbejdet med den ny nationale dækningsstrategi for bredbåndsområdet kan lukke de sidste 
digitale huller, så hele Danmark kan tage del i fremtidens digitale samfund.  
 
 
Venlig hilsen 
   
Heino Knudsen 
Regionsrådsformand 
Region Sjælland 
Formand for  
KKU Sjælland 

Niels Hörup 
Borgmester  
Solrød Kommune 
Formand for  
KKR Sjælland 

Carsten Rasmusse 
Borgmester   
Lejre Kommune 
Næstformand for  
KKR Sjælland 
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ENS - Center for Telekommunikation

Fra: Esben Pilgaard <E.pilgaard@mail.dk>
Sendt: 21. april 2020 00:12
Til: ENS - Center for Telekommunikation; 'Esben Pilgaard'
Emne: SV: Nyt om bredbåndspuljen - Bekendtgørelse om bredbåndspuljen 2020 sendt i 

høring / Bemærkninger til Høringen for bredbåndspuljen 2020

Hej I Energistyrelsen, 
 
Jeg har været i indgreb med Bredbåndspuljen 2019 og har også glæden af at modtage støtte fra den til vores projekt 
hvilket er under etablering. 
Hvad bringer Bredbånd 2020 så af muligheder og hvad er kriterierne 
 
Jeg ser at mobilt bredbånd inddrages nu som en del af kriterierne – hvilket der kan være gode argumenter for.  
 
Omvendt ser jeg også nogle udfordringer med det hvordan man som projektleder skal håndtere dette såfremt man 
vil gøre indsigelser i mod den mobil dækning der påstås at være. 
Mobil dækningen er langt fra hvad den der påstås at være og hvad den faktisk er. (Ikke noget nyt) 

- Landskabets beskaffenhed. Det går blandt andet op og ned – der er bevoksning med mere. 
- Antal bruger / tidspunkt på dagen 
- Vejret 
- Udstyret 
- Afstand til masten. Jeg er helt med på at bor man lige under eller i nærheden af en mobil mast så giver det 

måske mening, men bare 2-3 km kan ændre den reelle dækning kraftigt 
 
Det skal man så kontrollere via tjek dit net.  
Kan folk gøre det er spørgsmålet så – det er langt fra alle der har muligheden for at få lavet en retvisende billede af 
det såfremt man ikke er enig i det. 
Det kræver udstyr der kan efterprøve eksempeltvis 3, TDC eller Telenor. 
 
Derudover er der detaljen –  

1) hvor i huset skal det så måles? Er det midt i stuen, køkkenet, på loftet eller hvor. Det giver helt afgjort 
forskellige resultater – hvilke en skal være gældende 

2) Er det via Ipad, telefon, laptop eller stationære arbejdsstationer der er gældende 
3) Hvor gammelt må udstyret være 

 
Jeg tror ikke at folk får det gjort så grundigt og de er så reelt hængt op på en dækning der muligvis er der /  eller 
være er  - muligvis slet ikke er der – og som reelt ikke kan modbevises. 
 
Det er helt urimeligt at bede en sammenslutning om at redegøre for det – for det bliver dem der skal kæmpe med at 
bevise det og dem der bliver spurgt om rådgivning –  
Sammenslutningen / administratoren vil være nød til at kontakte Energistyrelsen I hver sag for der vil opstå mange 
diskussioner hvor man ikke vil være enige i mobil dækningen 
 
Jeg foreslår som minimum  

- at I flytter grænsen for 1 point op til 100 Mbits og at I giver 0 point for 100Mbits og derover 
- at der tydeligt skal gives instruktion omkring hvilke udstyr, hvornår, under hvilke forhold  og hvordan en 

indsigelse skal laves 
- At man som ejer af adressen kan forlange at udbyderen dokumentere dens påstået dækning på adressen 

hvor tvivlen er . Hvis ikke de vil det skal der give 1 point(Udbyderne må stå på mål for deres påstande om 
mobil dækning. Dette for at ensrette målingerne således at man rent statistisk kan bevise målemetoden. Det 
er urimeligt at denne bevis udelukkende ligger hos ejerne af adressen) 

 



2

Alternativet er at det tages helt ud af point kriterierne – at tage Mobil dækning ind beregningen i landområder & 
indvendigt er i min optik meget svært at håndtere.  
Kravene til streaming og fremtidige hjemme arbejdspladser vil i den grad stige – Især efter denne Corona 
tid.  Forbindelserne har været under mega pres i den seneste tid 
 
Derfor er det min klare opfattelse at denne betragtning omkring mobile dækning bør helt fjernes i point kriterierne 
eller justeres kraftigt opad i grænserne.  
Ellers vil der blive tabere (adresser)  som fremadrettet vil få meget svært ved at ændre deres dækning på deres 
ejendom.  
Udbyderne fastholder simpelthen niveauet pga der ikke er penge i at sikre få adresser en ordentlig dækning  Det 
vil på sigt affolke land området for nye beboer kræver en ordentlig dækning 
 

 
Jeg håber at dette kommer med i høringen og at det kommer i betragtning. 
Glæder mig til at følge bredbåndspuljen 2020 og dens muligheder 
 
Venlig hilsen 
 
Esben Pilgaard 
Assingvej 9 
6933 Kibæk 
2293 0845 
 
 
 
Fra: ENS - Center for Telekommunikation [mailto:tele@ens.dk]  
Sendt: 24. marts 2020 10:07 
Til: ENS - Center for Telekommunikation 
Emne: Nyt om bredbåndspuljen - Bekendtgørelse om bredbåndspuljen 2020 sendt i høring 
 
Nyt om bredbåndspuljen 

Energistyrelsen har i dag igangsat en høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020. Høringen omfatter to 
dokumenter: 
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       Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af 
højhastighedsbredbånd i 2020. 

       Energistyrelsens udkast til vejledning til bredbåndspuljen 2020. 

Af væsentlige ændringer kan nævnes, at pointmodellen er ændret og der er kommet et nyt kriterie, byzone-adresser 
udelukkes fra at ansøge puljen og udbydere skal bidrage med mindst 4000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet.  

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 21 april 2020 kl. 12, og skal sendes 
til adressen tele@ens.dk. 

Høringsdokumenterne kan hentes på Høringsportalen.  

Hvis du ikke længere ønsker at få Energistyrelsens nyheder om bredbåndspuljen, kan du afmelde dem ved at sende 
en mail til tele@ens.dk. 
 

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Jane Patzy Ørum  
AC-medarbejder / Advisor  
Center for tele / Centre for Telecommunication  

Mobil / Cell +45 33 92 76 00 
E-mail jpo@ens.dk
 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger  
 
 
 





 

 

 

 

 
Til Energistyrelsen 

 

 

 

 

 

Svar på høring om rammerne for bredbåndspuljen i 2020 

 

Energistyrelsen har den 24. marts 2020 sendt bekendtgørelse om tilskud til etablering 
af højhastighedsbredbånd i 2020 i høring.  
 
Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge rammerne for tildeling og udbetaling 
af tilskud fra den statslige bredbåndspulje til projekter om etablering af næstegene-
rationsnet (NGA-net) til højhastighedsbredbånd. 
 
Udkastet til en ny bekendtgørelse indeholder fire væsentlige ændringer i forhold til 
bekendtgørelsen for 2019: 1) Kommunetyper, 2) Tilslutningsprocenten, 3) Adgang til 
mobilt bredbånd og 4) Udbyders medfinansiering.  
  
Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til ændring 1, 2 og 3.  
 
1) Kommunetyper  
Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at adresser ikke længere opdeles efter kom-
munetype, men alene efter zonestatus. Der opnås derfor point for andelen af adres-
ser i projektet, der er placeret i landzone, uanset kommunetype. Derudover betyder 
ændringen, at byzoneadresser vil være udelukket fra at få tilskud fra den statslige 
bredbåndspulje.   
 
Landdistrikternes Fællesråd er positive over for, at der indføres en geografisk af-
grænsning, så bredbåndspuljen ikke støtter tætbefolkede områder i byerne. Fælles-
rådet mener, at den manglende dækning i tætbefolkede områder, i fx byzoner, grund-
læggende skyldes manglende konkurrence og dermed ikke en omkostningskræ-
vende og usammenhængende businesscase i forhold til udrulning, som det er tilfæl-
det i landdistrikter og yderområder.  
 
Mange områder i landdistrikterne døjer fortsat med meget ringe internetforbindelse, 
og det har konsekvenser for både bosætning og erhvervsudvikling i et område. Derfor 
mener Landdistrikternes Fællesråd, at midlerne fra puljen udelukkende bør gå til at 
sikre en bedre bredbåndsdækning i landdistrikter og generelt landzoner, hvor det er 
markedskræfterne, der svigter.  
 
2) Tilslutningsprocenten  
Ændringen i bekendtgørelsen gør, at der fremover alene gives point for andelen af 
tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet. Det betyder således, at der ikke 
længere gives differentierede point afhængigt af hastigheden på den tilskudsberetti-
gede adresse.  
 
Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at man med denne prioritering ikke 
tilgodeser dem, hvis udfordringer med (høj)hastighedsbredbånd er størst. Det bør 

Landdistrikternes Fællesråd 
Rådhusgade 100 
DK-8300 Odder 
Tlf.: 61 313 636  
Email: mail@landdistrikterne.dk 
www.landdistrikterne.dk  
 
CVR: 20257180 
 
Dato: 17-04-2020 
Enhed: Sekretariatet 
 
Sagsbehandler: 
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således ikke udelukkende være mængden af adresser, der er afgørende for, hvorvidt 
der bliver bevilliget støtte eller ej.  
 
3) Adgang til mobilt bredbånd 
Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at hvis der på en adresse kun er begrænset 
adgang til mobilt bredbånd, vil adressen blive tilgodeset med ekstra point. Jf. bekendt-
gørelsens kapitel 2 §4 må en adresse maksimalt kunne få 10 Mbit/s download og/eller 
2 Mbit/s upload for at kunne anses som værende tilskudsberettiget.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at det er positivt, at adresser med meget begræn-
set adgang til mobilt bredbånd tilgodeses i pointsystemet. Fællesrådet mener dog, at 
vægtningen af kriteriet bør være højere jf. bekendtgørelsens bilag 1 § 7, stk. 2 vedrø-
rende elementerne i pointmodellen. Kriteriet ”Andel af adresser med begrænset ad-
gang til mobilt bredbånd” bør som minimum vægte 15 procent, således kriteriet tilde-
les samme procentsats som hovedparten af de øvrige kriterier i pointsystemet.  
 
4) Andre bemærkninger  
Jf. bilag 1 i bekendtgørelsen optræder et kriterie om egenbetaling. Konkret giver kri-
teriet point, hvis de deltagende adresser i projektet yder en egenbetaling ud over den 
obligatoriske betaling på 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Der gives for eksempel 
max. point ved en ekstra egenbetaling på 10.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. 
 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at kriteriet om egenbetaling bidrager til en skæv-
vridning og opfordrer således til, at kriteriet udgår af pointsystemet. Fællesrådet me-
ner ikke, at det er rimeligt, at borgere i landdistrikter og yderområder skal bidrage med 
betydelig ekstra egenbetaling for at skabe et større incitamentet for udbyderne. En 
digital infrastruktur og bredbåndsforbindelse er altafgørende for at fastholde borgere, 
virksomheder og turisme i et område. Derfor er en god bredbåndsdækning helt es-
sentiel for udviklingen af landdistrikter og yderområder. 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 
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