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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 
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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 
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