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Svar på høring om rammerne for Bredbåndspuljen i 2021 

 

Energistyrelse har den 16. marts 2021 sendt en bekendtgørelse om tilskud til etable-
ring af højhastighedsbredbånd i 2021 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 en række ændringer i forhold til be-
kendtgørelsen for 2020 og omfatter: 1) Tilskudsbeløb, 2) Tilskudsberettede adresser, 
3) Småøer, 4) Adgang til mobilt bredbånd og 5) Projektets størrelse.  
  
Landdistrikternes Fællesråd har følgende bemærkninger til ændringerne.    
 
1) Tilskudsbeløb  
Ændringen i bekendtgørelsen betyder jf. §12, at det maksimale tilskudsbeløb pr. 
adresse forhøjes fra 100.000 kr. til 125.000 kr. Landdistrikternes Fællesråd finder for-
højelsen af den hidtidige maksimale grænse positivt, da det betyder, at projekter fra 
landdistriktsområder, hvor der er meget langt mellem adresserne, i højere grad kan 
tilgodeses i tildelingsprocessen. Det har hidtil ikke været muligt tilgodese projekter 
fra sådanne områder inden for grænsen på 100.000 kr., da omkostningerne ved at få 
udrullet bredbånd i en del tilfælde er højere i tyndt befolkede lokalområder. Derud-
over kan det forhøjede tilskudsbeløb også være med til at skabe fuld bredbåndsdæk-
ning i såkaldte ”restområder”, således de resterende adresser, der tidligere har væ-
ret udeladt i bredbåndsprojektansøgninger, også kan komme i betragtning til tilskud 
fra bredbåndspuljen.  
 
2) Tilskudsberettigede adresser  
Ændringen i bekendtgørelsen betyder, det i år bliver muligt at medtage op til 5 pct. 
adresser i et projekt, som har en dækning, der ligger mellem 10 Mbit/s og 20 Mbit/s, 
og dermed ligger over den almindelige grænse i dag. Jf. bekendtgørelsens kapitel 2 
§5 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 finder det positivt, at det bliver muligt for et projekt at 
medtage enkelte adresser med lidt højere dækning. Det er vigtigt, at der er så mange 
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adresser som muligt med i et projekt, hvis projektet skal være attraktivt for en inve-
stor. Dog er fællesrådet bekymrede for, at grænsen på maksimalt 5 pct. er for lav, når 
det gælder tyndtbefolkede lokalområder, fx småøerne, hvor er antallet af adresser i 
det hele taget er betydeligt lavere end i resten af landet. Man bør derfor overveje at 
hæve den maksimale grænse på 5 pct. for visse områder.  
 
Af §5 stk. 3 fremgår det ydermere, at Energistyrelsen i deres kortlægning af, hvorvidt 
en pågældende adresse forventes at kunne få bedre dækning inden for de kommende 
tre år, indhenter oplysninger herom fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet 
og – tjenester. Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at dette vil medføre 
unødvendige omkostninger for den enkelte adresse, der søger om tilskud. Hvis en 
adresse eksempelvis ikke er enig i de oplysninger, som indhentes fra udbyderne, så 
påhviler det nemlig reelt adressen selv at bevise, at adressen ikke har adgang til 10 
Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s, og derfor bør anses for værende tilskudsberetti-
get. Landdistrikternes Fællesråd mener, at en hastighedsmåling i stedet bør påhvile 
udbydere at lave.  
 
3) Småøer  
Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at der i pointmodellen ved ansøgninger til 
Bredbåndspuljen indføres et nyt kriterie, der tilgodeser projekter fra småøer med 100 
point. Landdistrikternes Fællesråd finder det meget positivt, at der man med indfø-
relsen af det nye kriterie anerkender de udfordringer, der er ved at etablere højha-
stighedsforbindelserne på småøerne. 
 
Landdistrikternes Fællesråd mener midlertidigt, at man på småøerne ikke bør skelne 
mellem, om en adresse/ejendom er beliggende i en landzone eller byzone, men at 
alle adresser bør anses som værende tilskudsberettigede. Der er betydeligt færre 
adresser på øerne, og da det kræver så mange adresser som muligt at gøre et projekt 
attraktivt for en mulig investor, så kan sådant et skel på hhv. landzone og byzone blive 
en barriere.  
 
4) 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.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at det er positivt, at adresser med meget begræn-
set adgang til mobilt bredbånd tilgodeses i pointsystemet, og at vægtningen af krite-
riet siden sidste år er blevet ændret fra 10 pct. til 20 pct. i pointmodellen. Mange 
områder i landdistrikterne døjer fortsat med meget ringe bredbåndsforbindelse, og 
det har konsekvenser for både bosætning og erhvervsudvikling i et område.  
 
5) Projektets størrelse 
Med ændringen i bekendtgørelsen justeres pointmodellen for Bredbåndspuljen 2021 
således, at man opnår max point, hvis projektet har 30 adresser eller flere. Landdi-
strikternes Fællesråd mener, at det er vigtigt, at denne grænse er blevet sænket, så-
ledes små projekter ligeledes får nemmere ved at opnå tilskud. Fællesrådet vil dog 
gøre opmærksom på, at der fortsat vil være områder, hvor der er for få adresser, og 
hvor det med den nye grænse på 30 adresser fortsat ikke vil være muligt at søge 



 

tilskud fra Bredbåndspuljen, fx på de mindste øer eller på såkaldte restgruppe-adres-
ser, som ligger mellem projekter, som tidligere har fået tilskud fra bredbåndspuljen. 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at det også bør være muligt for små projekter med 
under 30 adresser at opnå max point, såfremt det betyder, at man får de sidste adres-
ser i et område med og dermed fx opnår 100 pct. tilslutning.   
 
6) Øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen for Bredbåndspuljen i 2021 
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 fortsat til, at kriteriet helt udgår af pointsystemet. Fællesrådet 
mener 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 bor-
gere, virksomheder og turisme i et område. Derfor er en god bredbåndsdækning helt 
essentiel for udviklingen af landdistrikter og yderområder. Nedlukningen af Danmark 
og hjemsendelsen af tusindvis af både offentligt- og privatansatte danskere, samt børn 
og unges overgang til videomøde-undervisning, under den igangværende COVID-19-
pandemi har om nogen gjort os bevidste om vigtigheden af et hurtigt og stabilt inter-
net.  
 
Landdistrikternes Fællesråd står til rådighed for yderligere dialog og sparring om, 
hvordan man kan sikre en god bredbåndsdækning i hele landet.  
 

Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


