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Hvilke adresser vil kunne få støtte fra
bredbåndspuljen?

Energistyrelsen beder bredbåndsudbyderne om at opdatere og præcisere
kortlægningen af adresser med dårlig dækning. Fristen for tilbagemelding er
23. maj.

Før det bliver muligt at ansøge om tilskud fra den kommende bredbåndspulje
på 200 mio. kr., skal der udarbejdes et detaljeret kort over de områder, som er
støtteberettigede. Dette arbejde er nu igangsat.

Energistyrelsen beder derfor bredbåndsudbyderne om:

1. at opdatere og præcisere kortlægningen i forhold til den seneste
indberetning til Tjekditnet.dk.

2. at give oplysninger om deres konkrete udrulningsplaner i de
næste tre år for adresser, der ikke har adgang til maksimalt 10
Mbit/s download og 2,048 Mbit/s upload.

Puljen er rettet imod boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig
dækning, dvs. hvor der maksimalt er mulighed for 10 Mbit/s download og
2,048 Mbit/s upload.

Du kan læse mere om indsamlingen af oplysninger og finde Energistyrelsens
liste over de adresser, som ud fra de oplysninger, der er indberettet til
Tjekditnet.dk, kunne være støtteberettigede på styrelsens hjemmeside.

Kontakt:

Specialkonsulent Hans Teglhus Møller, Center for Tele, tlf.: 3392

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/soeg-stoette-fra-bredbaandspuljen


7585, HTM@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.

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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