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Bredbåndspuljen 2018 åbner den 25. juni

Energistyrelsen har rykket ansøgningsprocessen i forhold til årets pulje.
Ansøgningsfristen bliver d. 31. oktober 2018.

Detaljeret information om ansøgningsproces, tilskudsberettigede adresser
m.v. vil blive offentliggjort via Energistyrelsens hjemmeside.

Vigtige datoer

Mandag d. 25.
juni

Ansøgningsrunden for 2018 igangsættes

http://www.ens.dk/bredbaandspulje


Fredag d. 31.
august

Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod
oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser

Onsdag d. 3.
oktober

Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne
indgå aftale med en udbyder

Onsdag d. 31.
oktober

Ansøgningsfrist

Nyhedsbrev

Alle interesserede har mulighed for at modtage Energistyrelsens elektroniske
nyhedsbrev om bredbåndspuljen. Nyhedsbrevet udsendes efter behov, når der
er relevant nyt om puljen. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske her.

Informationsmøder om bredbåndspuljen

Energistyrelsen holder i perioden 13.-28. juni en række informationsmøder
for dem, som er interesseret i at søge om tilskud fra bredbåndspuljen.
Oplysning om møderne, herunder tilmelding, kan findes her.

Kontakt

Fuldmægtig Christine Pallesen, 33 92 68 95, cpa@ens.dkAC-medarbejder
Jane Ørum, 33 92 76 00, jpo@ens.dkChefkonsulent Henrik Kjær, 33 92 79 13,
hkj@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

https://da.surveymonkey.com/r/GBSHVX8
http://presse.ens.dk/news/kom-til-informationsmoede-om-bredbaandspuljen-307791
mailto:cpa@ens.dk
mailto:jpo@ens.dk
mailto:hkj@ens.dk


Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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