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Meget stor søgning til bredbåndspuljen
Der har været meget stor interesse for at søge støtte fra bredbåndspuljen,
hvor der i 2016 er afsat 80 mio. kr. 31 projekter får støtte, som vil forbedre
dækningen på 3.739 adresser. Der er modtaget ca. 167 ansøgninger, og der
er ansøgt om tilskud for 288 mio. kr.
Bredbånddækningen kan nu blive forbedret 31 steder rundt om i landet efter,
at Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte til projekterne med 80 mio. kr.
fra bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen på i alt 200 mio. kr. er en del af
regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. I 2017-2019 er
der afsat 40 mio. kr. hvert år.

Der er stor spredning i projekterne, når det gælder antallet af adresser og de
enkelte projekters størrelse. Det ansøgte beløb varierer fra 122.000 kr. til 6,4
mio. kr. i de enkelte projekter. Der er kommunal medfinansiering fra 10
kommuner og i 17 projekter, og den samlede kommunale medfinansiering
udgør ca. 2,7 mio. kr.
Den samlede egenfinansiering fra sammenslutninger af borger og
virksomheder er på ca. 12,2 mio. kr. inkl. moms. Egenfinansieringen varierer
fra 2.000 kr. pr. adresse til 15.000 kr. inkl. moms pr. adresse i de enkelte
projekter.
Der er ti forskellige teleskaber med i partnerskaberne.Se en oversigt over
fordelingen af projekter mellem selskaberne.
Se faktaark, kort.over fordelingen samt øvrigt materiale om resultatet af
Bredbåndspuljen 2016.
Når de lokale partnerskaber har accepteret tilsagnet fra Energistyrelsen, kan
teleselskaberne gå i gang med at udrulle bredbånd. Næste ansøgningsrunde
vil blive sat i gang inden udgangen af 1. kvartal 2017.
Energistyrelsen vil afholde lokale workshops for de ansøgere, som modtager
afslag på støtte i første ansøgningsrunde med henblik på at hjælpe dem
videre. Afviste ansøgere i 2016-runden kan søge igen i 2017, men med en ny
ansøgning.
Læs Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse "Nu kommer
internettet ud i landet".
Kontakt:
Mette Stürup, tlf 33927570, mtst@ens.dk og Rikke Rosenmejer, tlf
33927574, 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.
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-, Energiog Forsyningsministeriet.
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