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Høring: Vilkårene for engrosadgang i
bredbåndspuljeprojekter skal ændres

Energistyrelsen har sat en høring i gang om ændring af enkelte af vilkårene
for at give åben engrosadgang til net, der bliver bygget med støtte fra
bredbåndspuljen. Det gælder den decentrale engrosadgang på fibernet og
kobbernet. Fristen for høringssvar er den 14. november.

Energistyrelsen har efter notifikation af den kommende støtte fra
bredbåndspuljen haft en dialog med Kommissionen om
netadgangsprodukterne. På baggrund af drøftelserne med Kommissionen er
der behov for at foretage en justering af kravene fastsat i bekendtgørelsen
om bredbåndspuljen (bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180313


etablering af højhastighedsbredbånd), så der er overensstemmelse med de
krav i gruppefritagelsesforordningen, som ordningen er baseret på.

Justeringen vedrører bekendtgørelsens § 21, stk. 2, hvorefter der skal gives et
fysisk eller virtuelt netadgangsprodukt frem til slutbrugeren fra et decentralt
punkt. Kommissionen betragter ikke et virtuelt produkt som alternativ til et
fysisk produkt som tilstrækkeligt veldokumenteret til anvendelse under
gruppefritagelsen. Konkret betyder dette, at støttede net, som er baseret på
kobber- eller fiberkabler, som minimum vil skulle kunne levere en fysisk
engrosadgang.

Der vil ske en præcisering i de tilsagn, der gives til de støttemodtagende
projekter. Endvidere vil der ske en justering af bekendtgørelsen.

Fristen for høringssvar er 14. november 2016, og høringens dokumenter kan
ses på høringsportalen.

Kontakt:

Rikke Rosenmejer, chefkonsulent, Energistyrelsen, 33 92 75 74, rro@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.

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.
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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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