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Til Energistyrelsen 

 

Svar på høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af 
højhastighedsbredbånd i 2022 (Bredbåndspuljen) og udkast til vejledning til 
ansøgning om tilskud til Bredbåndspuljen 

 

Energistyrelsen har den 26. april 2022 sendt et udkast til bekendtgørelsen om tilskud 
til etablering af højhastighedsbredbånd i høring.  
 
Udkastet til bekendtgørelsen har til formål at fastlægge rammerne for tildeling og 
udbetaling af tilskud fra den statslige Bredbåndspulje til projekter om etablering af 
net til højhastighedsbredbånd. 
 
Tilgængelighed og kvalitet af den digitale infrastruktur er altafgørende for udviklin-
gen af landdistrikter og yderområder. Derfor finder Landdistrikternes Fællesråd det 
positivt, at der i bekendtgørelsen for Bredbåndpuljen i 2022 lægges op til at målrette 
puljemidlerne yderligere mod områder, hvor der er tale om reelt markedsvigt. Fæl-
lesrådet mener i midlertidigt, at der fortsat er vej endnu, hvis husstande og virksom-
heder i hele landet skal have adgang til hurtigt bredbånd.  
 
Af høringsbrevet fremgår blandt andet, at et projekt skal have mindst 20 eller flere 
deltagende adresser for at opnå maxpoint for projektets størrelse. Landdistrikternes 
Fællesråd bemærker, at grænsen er blevet sænket, og det vigtigt, fordi små projekter 
på denne måde får nemmere ved at opnå tilskud. Fællesrådet vil dog gøre opmærk-
som på, at der fortsat vil være områder i landet, hvor der er for få adresser, og hvor 
det med den nye grænse på 20 adresser fortsat ikke vil være muligt at søge tilskud 
fra Bredbåndspuljen, fx på de mindste øer eller på såkaldte restgruppe-adresser, som 
ligger mellem projekter, som tidligere har fået tilskud fra bredbåndspuljen.   
 
Derudover fremgår det jf. § 13, stk. 2, at hver adresse, der indgår i et projekt, skal 
bidrage med en egenbetaling på 2.000 kr. Landdistrikternes Fællesråd finder det po-
sitivt, at egenbetalingen nedsættes fra 4000 kr. til 2000 kr., da det giver mulighed for, 
at endnu flere husstande kan søge Bredbåndspuljen. Fællesrådet foreslår i den for-
bindelse også, at man for at kompensere for den økonomiske reducering fra borger-
nes egenbetaling hæver bredbåndsudbydernes bidrag, således at midlerne i Bred-
båndspuljen fortsat rækker lige langt.  
 
Tilpasning af Bredbåndspuljens kriterier kan sikre, at midlerne går til de dele af lan-
det, hvor udfordringerne er størst  
 
Udrulning af bredbånd er mere udfordret i yder-, land- og mellemkommuner, hvor 
der i hele kommunen er længere mellem husene og dermed længere mellem de 
kommercielt attraktive bredbåndsprojekter. Bredbåndspuljen aktuelle udformning 
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gør dog, at boliger bellingende i en landzone i en bykommune, som fx primært er 
tilfældet i Region Hovedstaden, er fuldkommen ligestillet med boliger beliggende i et 
landzoneområde i en yder-, land- og mellemkommune. Dette er problematisk i til-
fælde af der bliver søgt om mere end de midler, der er i Bredbåndspuljen. Her kan 
konsekvensen blive, at boliger i tæt befolkede områder får en langt større del af mid-
lerne end boliger i mere tyndtbefolkede kommuner, hvor udfordringer med markeds-
kræfterne er de største. I 2021 gik 39 millioner kroner af Bredbåndspuljens 100 milli-
oner kroner fx til hovedstadsregionen. Dette svarer til knap 40 procent.  
 
Derfor foreslår Landdistrikternes Fællesråd, at man tilpasser Bredbåndpuljens krite-
rier således, at boliger i landzoner i yder-, land- og mellemkommuner tildeles flere 
point i pointmodellen end boliger i landzoner i bykommunerne. Det vil være med til 
at sikre, at midlerne i højere grad går til de områder, hvor udfordringerne og behovet 
er størst. Denne tilpasning svarer desuden til, hvordan Bredbåndspuljen var indrettet, 
inden denne blev tilpasset i 2020.  
 
Landdistrikternes Fællesråd står til rådighed for yderligere dialog og sparring herom.  
 

Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
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