Fakta om evalueringen af bredbåndspuljens konkurrencepåvirkning

Hovedkonklusioner
Energistyrelsen konkluderer, at der ikke umiddelbart er nogen indikation på, at teleudbyderne udsætter eller neddrosler deres kommercielle aktiviteter på grund af
bredbåndspuljen. Der kan dog overvejes enkelte tiltag for at skærpe konkurrencen.
Nøgletal for bredbåndspuljen 2016-2017
Der er givet tilsagn om tilskud for knap 178 mio. kr. til i alt 73 projekter. Tilskuddet
fra puljen vil give hurtigt bredbånd til godt 7.600 adresser, heraf knap 80 pct. i landzone og godt 12 pct. i byzone.
Tilskud fra bredbåndspuljen 2016-2017 – Antal adresser opdelt på zoner
Byzone

Landzone

Sommerhusområde

I alt

933

6.074

614

7621

12,2 pct.

79,7 pct.

8,1 pct.

100 pct.

Antal adresser
Andel

Kilde: Energistyrelsen

Der er flest adresser i Region Sjælland (2.554), der har fået tilskud, og færrest i
Region Nordjylland (161). Det gennemsnitlige tilskud pr. adresse er lavest i Region
Syddanmark (16.168 kr.) og højest i Region Nordjylland (35.513 kr.).
Tilskud fra bredbåndspuljen 2016-2017 – Fordelt på regioner

Kilde: Energistyrelsen

Der er 11 bredbåndsudbydere involveret i de 73 projekter. Den udbyder, som er
partner i flest projekter – og som skal dække flest adresser – er YouSee. 46 ud de
73 projekter har dog en anden bredbåndspartner, og YouSee’s andel overstiger
ikke selskabets andel af bredbåndsmarkedet i øvrigt.
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Bredbåndspuljen 2016-2017 – Deltagende bredbåndsudbydere
Selskab

Antal projekter

Tilskud

Adresser

BornFiber

1

999.595 kr.

Comflex Networks

10

44.066.155 kr.

1.359

72

Elvernet (Hårlev Antenneforening)

1

4.581.460 kr.

130

Energi Fyn

6

3.879.476 kr.

549

Foreningen Selv

1

381.814 kr.

30

Jysk Energi

1

2.921.200 kr.

137

MES Fibernet

3

3.736.736 kr.

322

NEF

3

710.793 kr.

68

Stofa

9

16.557.843 kr.

717

Sønderho Antenneforening

1

1.216.980 kr.

122

YouSee

37

98.546.133 kr.

4.115

I alt

73

177.598.184 kr.

7.621

Kilde: Energistyrelsen

Baggrund
Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele
Danmark” fra februar 2016. I 2016 var der afsat 80 mio. kr., mens der for 20172019 blev afsat 40 mio. kr. hvert år. I 2017 er der på baggrund af en aftale mellem
Regeringen og Dansk Folkeparti afsat yderligere 62 mio. kr. til puljen. For 20162017 har der således samlet været 182 mio. kr. i puljen.
Bredbåndspuljen er en forsøgsordning. Ud over rapporten om bredbåndspuljens
konkurrencepåvirkning, bliver der snart en offentliggjort en rapport om, hvordan
puljen kan fokuseres mere mod tyndtbefolkede områder. Derefter skal de syv partier bag rammerne for puljen på baggrund af evalueringen tage stilling til, om de
midler, der er afsat til 2018-2019, skal udmøntes, og hvilke kriterier der i givet fald
skal gælde.
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