
Bredbåndspuljen 



Bredbåndspuljen helt overordnet

 Formål: Skal bidrage til at sikre god 
bredbåndsdækning i hele landet

 Lokalområder uden udsigt til hurtigt 
bredbånd på kommercielle vilkår

 Der er afsat 100 mio. kr. til puljen 2020

 Behov for en stor lokal indsats – og villighed 
til at bidrage med egenbetaling

 Statsstøtte betyder mange krav fra staten 
(dokumentation, fuldmagt, regnskab, åben adgang)

 Teknologineutral



Hvilke adresser er tilskudsberettigede?

Adresser med dårlig bredbåndsdækning
 Boliger, virksomheder og sommerhuse
 Adresser med maksimalt adgang til 10 

Mbit/s download og 2 Mbit/s upload
 Ingen konkrete planer om forbedret 

dækning de kommende tre år

Adresser, som ikke er tilskudsberettigede
 Byzoneadresser
 Nyudstykninger
 Kolonihavehuse

Kort over tilskudsberettigede adresser
 bredbaandspulje.ens.dk/

https://bredbaandspulje.ens.dk/


Hvem kan søge om tilskud?

Tilskud kan søges til et sammenhængende område med 
dårlig dækning.

 Forudsætter
 Mindst to adresser og to ”personer”
 Underskrevne fuldmagter fra alle adresser
 Egenbetaling
 Indforstået med etablering på grund og i ejendom

 En sammenslutning 
 En eksisterende eller ny forening - eller en mere 

løs sammenslutning
 Skal kunne forpligte de deltagende adresser

 Fuldmagter
 Kommunen

 Samme krav som til en sammenslutning



Bredbåndskortet

Hvad skal kortet bruges til?
 Er din adresse tilskudsberettiget?
 Landzoneadresser
 Dækning med mobilt bredbånd
 Indsigelser
 Fastlægge projektområde
 Lave adresseliste for jeres projekt

Kortet baserer sig på fastnetdækning
 Kobber (DSL), Kabel-tv (coax), fiber og 

”fast trådløs”



Indsigelser fra borgere m.v.

Indsigelser  via bredbåndskortet
 To hovedgrupper: 

 Dækning/hastighed 
 BBR-oplysninger

 Frist: 25. august 2020

 Undersøg adressens bredbåndsmuligheder 
på https://tjekditnet.dk/

 Husk at forklare, hvorfor I mener, at der fejl i 
forhold til adressen 
 Vedlæg dokumentation

https://tjekditnet.dk/


Hvad er et sammenhængende område?

Sammenhængende område
 Projektområdet skal være geografisk 

sammenhængende.

 Alle tilskudsberettigede adresser i projektområdet 
skal tælles med

 Jo flere tilskudsøgende adresser ud af de mulige, 
des bedre pointscore

 Hvide prikker/adresser er ikke tilskudsberettigede 
og skal derfor springes over

 Energistyrelsen kan ikke godkende en ansøgning, 
hvis projektområdet ikke er sammenhængende



Fuldmagter og egenbetaling 

Energistyrelsen Side 8

Fuldmagter
 Der skal benyttes en 

standardfuldmagt, som 
Energistyrelsen har udarbejdet. 

 Den kan printes fra Energistyrelsens 
hjemmeside.

Egenbetaling
 For hver adresse, der søger om tilskud, 

skal der betales mindst 4.000 kr. i 
gennemsnit pr. adresse

 Man kan få flere point, hvis den 
gennemsnitlige egenbetaling er højere

 Man kan vælge at der er forskel i egen-
betalingen fra adresse til adresse – bare 
gennemsnittet er på mindst 4.000 kr.

 Egenbetalingen skal være angivet i 
fuldmagten

Fuldmagt



Annoncering af et bredbåndsprojekt

 Formål: Bredbåndsudbyderne kan orientere sig om 
projekterne og eventuelt give tilbud

 Vigtigt, at der bl.a. er en kort beskrivelse af projektet 
(størrelse, veje m.v.)

 Der skal være en høj grad af ”identifikation” mellem det 
annoncerede projekt og det, der søger om tilskud.

 Annonceringen skal være teknologineutral

 Annoncering i mindst 3 uger – beregn god tid

 Sendes via Energistyrelsens hjemmeside. Sidste frist for 
annoncering: 21. september 2020

 Kontaktliste til interesserede bredbåndsudbydere



Partnerskabsaftale med bredbåndsudbyder

Hvem kan indgå partnerskabsaftalen?
 Partnerskabsaftalen indgås mellem sammenslutningen, bredbåndsudbyderen og 

eventuelt kommunen

Beskrivelse af roller og hvem der indsender ansøgningen
 Beskrivelse af roller, hvem gør hvad
 Hvem sender ansøgning ind
 Hvem ejer det etablerede net
 Kun sammenslutningen eller kommunen kan sende ansøgning
 Partnerskabsaftalen skal vedlægges ansøgningen
 Aftalen skal være underskrevet af alle parter
 Find inspiration på ens.dk/bredbaandspulje

Hvem får udbetalt tilskuddet?
 Kun ejeren af det etablerede net kan få udbetalt tilskuddet

http://www.ens.dk/bredbaandspulje


Ansøgning om tilskud

Ansøgning indsendes via Energistyrelsens 
tilskudsportal
 Link til portalen fremgår af 

ens.dk/bredbaandspulje
 Sørg for at have alle oplysninger og bilag klar 
 Frist 26. oktober 2020

Ansøgning skal vedlægges:
 Partnerskabsaftale og budget
 Fuldmagter
 Oversigt over egenbetaling
 Adresseliste trukket fra bredbåndskortet
 Evt. bekræftelse på tilskud fra kommunen

http://www.ens.dk/bredb%C3%A5ndspulje


Pointmodellen

Kriterie Vægt

Tilslutningsprocent i projektet 30 pct.

Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt 
bredbånd 10 pct.

Andel af landzoneadresser 15 pct.

Projektets størrelse (max point ved 50 adresser) 15 pct.
Totalprisen pr. tilslutning (fratrukket tilskud fra kommune og 
bredbåndsudbyder) 15 pct.

Ekstra egenbetaling (max point ved 10.000 kr. i ekstra 
egenbetaling pr. adresse) 15 pct.



Hvordan organiserer man et lokalt bredbåndsprojekt?

Dan en arbejdsgruppe
 Mulighed for at hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen

Tjek betingelserne 
 Orientere sig om betingelser for hele projektforløbet
 Læse vejledningen – og benytte hjemmesiden, se vores hjælpevideoer

Saml opbakning lokalt
 Standardfuldmagt fra Energistyrelsens hjemmeside skal benyttes

Annoncer projektet.
 Det skal være annonceret i  mindst tre uger inden ansøgningsfristen.
 Annonceringsfrist: 21. september 2020

Vælg bredbåndsudbyder
 Fastlæg detaljerne med udbyderen. 
 Beregn god tid, det kan godt tage lidt tid at få alle detaljer på plads

Send ansøgning ind via tilskudsportalen
 Linket til tilskudsportalen fremgår på ens.dk/bredbaandspulje. 
 Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen


Tidspunkt Aktivitet

29. maj Ansøgningsrunden åbner

25. august Frist for indsigelser til kortlægningen

21. september Frist for at annoncere et projekt

26. oktober Ansøgningsfrist

Medio december Udsendelse af tilsagn

Tidsplan



Kontaktoplysninger og nyttige links

Hjemmeside: ens.dk/bredbaandspulje
 Vejledning
 Bekendtgørelse
 Informationsvideoer
 Standardfuldmagten
 Skema til pointmodellen
 Link til tilskudsportalen
 Guide til tilskudsportalen
 Ofte stillede spørgsmål/svar

Bredbåndskort: bredbaandspulje.ens.dk/
 Tilskudsberettigede adresser

Tjekditnet.dk: https://tjekditnet.dk/
 Oversigt over bredbåndsmuligheder på 

adresseniveau

Kontaktpersoner:
 Christine Pallesen: 3392 6895
 Jane Ørum: 3392 7600 
 E-mail: tele@ens.dk

http://www.ens.dk/bredbaandspulje
https://bredbaandspulje.ens.dk/
https://tjekditnet.dk/
mailto:tele@ens.dk
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