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Baggrund for høringen
Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven.
Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse for hvert år.
Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre justeringer af
tilskudsordningen.
Ud over enkelte indholdsmæssige ændringer er der foretaget redigeringsmæssige
justeringer i forhold til den bekendtgørelse, som gælder for bredbåndspuljen i 2018.
Høringen giver endvidere mulighed for at komme med bemærkninger til
Energistyrelsens udkast til vejledning, som indeholder styrelsens fortolkning af
bekendtgørelsens bestemmelser, oversigt over ansøgningsprocessen og andre
praktiske oplysninger for ansøgere, tilskudsmodtagere m.fl.
Ved forberedelsen af udkastet har Energistyrelsen vurderet, at bekendtgørelsen
lever op til kravet om, at lovgivning og administrative forskrifter så vidt muligt skal
være digitaliseringsklare. Ved vurderingen er der blandt andet lagt vægt på, at
behandlingen af ansøgninger til bredbåndspuljen og den efterfølgende sagsbehandling af de tildelte tilskud foregår digtalt gennem Energistyrelsens tilskudsportal.
Energistyrelsen har overvejet, om det skulle være muligt at anvende en digital
fuldmagt i forbindelse med indsamling af opbakning til lokale bredbåndsprojekter.
Det er imidlertid vurderingen, at de ressourcer, der ville skulle anvendes til at
udvikle og implementere en sådan mulighed, ikke ville stå mål med den
effektiviseringsgevinst, som ville kunne opnås. Ved vurderingen er der blandt andet
lagt vægt på, at bredbåndspuljens finansiering udløber med udgangen af 2019.
De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere regler
Krav til hastighed
Der er indsat et krav om, at det NGA-net, der etableres, allerede på etableringstidspunktet skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s
download og 30 Mbit/s upload.
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Fuldmagt
Der er tilføjet et krav om, at den af Energistyrelsen udarbejde fuldmagt skal
anvendes ved ansøgning af bredbåndspuljen i 2019. Fuldmagten indeholder en
bekræftelse på, at fuldmagtsgiver ikke har viden om, at der allerede er eller vil
komme dækning på egen adresse med en højere hastighed end 10 Mbit/s
download og/eller 2 Mbit/s upload. Man kan læse mere om dette ny tiltag i
vejledningen til bekendtgørelsen.
Klagefrist
Der er indsat en klagefrist for afgørelser efter bekendtgørelsen på fire uger, med
undtagelse af afgørelser over indsigelser, hvor der indføres en klagefrist på to uger.
Den kortere frist for afgørelser vedrørende indsigelser skyldes hensynet til, at
klager over indsigelser kan nå at blive færdigbehandlet, inden der skal træffes
afgørelse om, hvorvidt et projekt kan modtage tilsagn om tilskud.
Præciseringer for at opfylde gruppefritagelsesforordningen
Det er tilføjet, at partnerskaber, hvor der indgår parter, som er økonomisk
kriseramte efter statsstøttereglerne, ikke kan modtage tilskud. Partnerskaber skal
endvidere oplyse om støtte fra en anden myndighed modtaget til samme projekt.
Det er også tilføjet, at et projekt ikke må være påbegyndt, før der gives tilsagn.
Endelig er det tilføjet, at det tildelte tilskud skal være nødvendigt for projektets
gennemførelse. Det følger af gruppefritagelsesforordning, at hvis tilskuddet ikke er
nødvendigt for, at projektet bliver gennemført, så vil det være i strid med
statsstøttereglerne, hvis Energistyrelsen giver tilsagn om tilskud.
Andre præciseringer
Der er tilføjet en definition af henholdsvis koncerner, og hvad der skal forstås ved
en tilslutning.
Frist for høringssvar
Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest mandag den
8. april 2019, kl. 12, og skal sendes til adressen tele@ens.dk.
Spørgsmål til de to udkast kan stilles til fuldmægtig Christine Pallesen (3392 6895 –
cpa@ens.dk), fuldmægtig Berrit Vilstrup (3392 6767 – bcv@ens.dk) eller
chefkonsulent Henrik Kjær (3392 7913 – hkj@ens.dk).
Indberetning af udrulningsplaner og ny dækning
Energistyrelsen gør opmærksom på, at bredbåndsudbydere har mulighed for at
bidrage til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser med oplysninger om
eksisterende dækning og konkrete udrulningsplaner for de kommende tre år.
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For at Energistyrelsen kan tage højde for sådanne oplysninger, skal indberetningen
afgives på adresseniveau, og at de indsendes inden for den af Energistyrelsen
fastsatte frist, som er mandag den 22. marts 2019, kl. 12.
Indberetningsskema blev udsendt den 27. februar 2019 til alle bredbåndsudbydere,
styrelsen er bekendt med, og kan også fås ved henvendelse til Energistyrelsen.
Med venlig hilsen
Berrit Vilstrup
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