
 

Side 1/3 

Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 
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Afslag på ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen 2020 

 

Energistyrelsen har behandlet jeres ansøgning om tilskud til projektet Bredbånd 

Ejlstrup/Duemose. 

 

Jeres ansøgning kan desværre ikke imødekommes. Afgørelsen er truffet i medfør 

af § 8 i bekendtgørelsen om bredbåndspuljen 20201. 

 

Projektet har fået en pointscore på 47,24, hvilket desværre ikke er nok til at 

modtage tilskud. I dette års ansøgningsrunde var der behov for en pointscore på 

mindst 67,03 point for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen. 

 

Energistyrelsen har behandlet 333 fuldstændige ansøgninger. Der er samlet søgt 

om godt 204,3 mio. kr. i tilskud. Da de samlede tilskudsmidler i 2020 udgør ca. 

105,8 mio. kr.2, kan Energistyrelsen ikke imødekomme alle ansøgninger. 

 

De fuldstændige ansøgninger er alle blevet tildelt et antal point ud fra den 

pointmodel, der ligger til grund for tilskud fra bredbåndspuljen. Pointmodellen 

fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen om bredbåndspuljen 2020. 

 

Hvis I har spørgsmål i forhold til behandlingen af jeres ansøgning, er I velkomne til 

at kontakte styrelsen. 

 

Klagevejledning 

Energistyrelsens afgørelse kan inden for fire uger efter modtagelsen af afgørelsen 

påklages til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det fremgår af § 25 i 

bekendtgørelsen om bredbåndspuljen 2020. Klagen skal sendes til Holmens Kanal 

20, 1060 København K eller via kefm@kefm.dk. 

 
  

 
1 Bekendtgørelse nr. 648 af 18. maj 2020 om tilskud til etablering af 
højhastighedsbredbånd i 2020. 
2 105.857.379,45 kr. 
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Behandling af personoplysninger 

Jeres personoplysninger indgivet i forbindelse med ansøgning til bredbåndspuljen 

2020 behandles i overensstemmelse med Energistyrelsen politik for behandling af 

personoplysninger.  

 

I kan læse mere om Energistyrelsens behandling af personoplysninger her. 

 

Vi har ret til at behandle personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til 

bredbåndspuljen, jf. bekendtgørelsen om bredbåndspuljen 2020. 

Personoplysninger fra de indkomne ansøgninger anvendes alene til 

sagsbehandling i forbindelse med ansøgningen.  

 

Såfremt I skulle vælge at påklage en af Energistyrelsen truffet afgørelse til Klima-, 

Energi-, og Forsyningsministeriet, kan styrelsen oversende oplysninger om sagen 

til ministeriet, herunder personoplysninger. 

 

Oplysninger kan blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside vedrørende 

bredbåndspuljen. Det sker blandt andet for at opfylde EU's krav om 

gennemsigtighed. Offentliggørelse af oplysninger sker med hjemmel i enten EU's 

statsstøtteregler eller bredbåndspuljebekendtgørelsen. 

 

Endelig kan oplysningerne blive udleveret i forbindelse med forespørgsler om 

aktindsigt. 

 

Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har brug for dem. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jane Ørum 
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Bredbåndspuljen 2021 
I den finanslovsaftale, der blev indgået den 6. december 2020, blev der afsat 100 

mio. kr. til en fortsættelse af bredbåndspuljen i 2021. 

 

Hvis I beslutter jer for at søge igen i 2021, skal I være opmærksomme på, at jeres 

ansøgning ikke automatisk vil blive overført til den kommende ansøgningsrunde, 

men en ansøgning vil skulle forberedes og indsendes på ny. 

 

Ansøgningen skal opfylde de ansøgningskriterier, der kommer til at gælde for 

bredbåndspuljen 2021. De vil blive offentliggjort af Energistyrelsen forud for 

igangsættelse af ansøgningsrunden. 

 

I vil kunne finde information om den kommende ansøgningsrunde på 

Energistyrelsen hjemmeside ens.dk/bredbaandspulje. Der vil I også kunne tilmelde 

jer styrelsens nyhedsbrev om bredbåndspuljen – så vil I automatisk blive orienteret, 

når der er nyt om ansøgningsrunden. 

 

I er velkomne til at kontakte Energistyrelsen for at drøfte, hvad I kan gøre for at 

optimere jeres ansøgning, så den har bedre chancer for at kvalificere sig til tilskud i 

2021. 

 


