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Fakta om bredbåndspuljen 

 

 Bredbåndspuljen er en del af politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele 

Danmark” fra februar 2016. Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der 

afsat 80 mio. kr., og i 2017-2019 er der afsat 40 mio. kr. om året. 

 Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til 

bredbåndshastigheder på mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. 

Der er et krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra hver 

deltager. 

 Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 

100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.  

 I 2016 blev der givet tilskud til 31 projekter i 21 kommuner, hvoraf der blev 

givet delvist tilskud til et enkelt projekt. Projekterne var geografisk fordelt 

over store dele af landet, og vil give bedre dækning til godt 3.700 adresser. 

 Der tildeles midler ud fra fem objektive kriterier: 

o Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s – 

vægtning 25 pct. 

o Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s - vægtning 

25 pct. 

o Projektets størrelse - vægtning 20 pct. 

o Totalprisen per tilslutning - vægtning 10 pct. 

o Andel af egenbetaling- vægtning 20 pct. 

 Efter de to første år skal det evalueres, om puljen har den ønskede effekt, 

og om markedet påvirkes negativt. Herefter besluttes det, om puljen skal 

videreføres. 

Ansøgningsrunden i 2017 

 Årets ansøgningsrunde løb fra 31. marts til 14. september 2017. 

Energistyrelsen har holdt informationsmøder for ansøgere i Brønderslev, 
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Mørke, Holstebro, Sorø, Ringe og Hornsyld, samt workshops for 

kommuner i Randers og København. 

 Der er modtaget 72 ansøgninger om tilskud på i alt knap 150 mio. kr. 

Ansøgningerne vedrører omkring 5.700 adresser: 

Region Antal ansøgninger 

Region Nordjylland 2 

Region Midtjylland 10 

Region Syddanmark 24 

Region Sjælland 15 

Region Hovedstaden 22 

Note: Et projekt vedrører både Region Midtjylland og Region 

Syddanmark. 

 Energistyrelsen vil nu gennemgå ansøgningerne. Det forventes, at 

resultatet af ansøgningsrunden er klart i begyndelsen af november 2017. 

 

Fakta om den generelle bredbåndsdækning i Danmark 

 Danmark har en national målsætning om, at alle boliger og virksomhed 

senest i 2020 skal kunne få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på 

mindst 100/30 Mbit/s. 

 Der er generelt en god dækning med hurtig bredbånd i Danmark. 

Bredbåndskortlægningen for 2016 viser, at 88 pct. af alle boliger og 

virksomheder nu er dækket med højhastighedsbredbånd med hastigheder 

på mindst 100/30 Mbit/s. Men der er forskel fra region til region, og der er 

lokalområder over hele landet med dårlig dækning.. 

Bredbåndsdækning i procent fordelt på regioner i 2016 (2015) i boliger og virksomheder 

Hastighed 

(download/upload) 

Region 

Nordjylland 

Region 

Midtjylland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Sjælland 

Region 

Hovedstaden 

100/30 Mbit/s 85 pct. (80) 90 pct. (85) 92 pct. (89) 77 pct. (68) 88 pct. (84) 

10/1 Mbit/s 96 pct. (93) 97 pct. (96) 98 pct. (96) 92 pct. (89) 98 pct. (97) 

Kilde: Energistyrelsen: Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 samt Tjekditnet.dk. 
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