
Bredbåndspuljen kan søges nu 
 
Hvis du er interesseret i dette – kontakt da Ole Kristensen olearbjerg@gmail.com 

  

Formål med puljen: Hvis man har dårlig bredbåndsdækning, giver bredbåndspuljen mulighed 

for at søge støtte til lokale bredbåndsprojekter 

  

Der støttes: Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der 

maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om 

et projekt. 

  

NB! Hvis I søgte i 2016, så bliver ansøgningen ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 

2017. Man skal både annoncere projektet, indgå partnerskabsaftale og indsende ansøgning på 

ny.  

 

Tre betingelser skal være opfyldt for at kunne søge tilskud fra bredbåndspuljen: 

1.    Adresserne skal være tilskudsberettigede. Det vil sige, at den maksimale hastighed på 

adressen ikke må være højere end 10 Mbit/s i download og/eller 2 Mbit/s i upload. Hvilke 

adresser, der er tilskudsberettigede i dit område kan du se på kortet 

på bredbaandspulje.ens.dk. Rød prik angiver maksimalt udbudt hastighed 5/1 Mbit/s, gul prik 

10/2 Mbit/s. Adresser med rød eller gul prik er tilskudsberettigede.  

2.    Det mindste antal adresser, der kan søges tilskud til er to, men gerne flere. Jo flere 

adresser, jo mere attraktivt vil det være for bredbåndsudbyderne. Erfaringerne fra første runde 

viste, at det kan være vanskeligt at få tilbud, hvis man er under 15 adresser. Det er ikke 

muligt at søge tilskud som enkeltperson. Læs mere nedenfor om, hvordan du laver et 

projektområde. 

3.    At man er en sammenslutning eller danner en sammenslutning. Energistyrelsen giver på sin 

hjemmeside gode råd til, hvordan man kommer i gang med at danne et projekt. Følg 

nedenstående link 

  

Økonomi: I 2017 er der 40 mio. kr. i puljen. Der er en egenfinansiering på min. 2.000 kr. per 

adresse. 

  

Proces: Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2017 kan opdeles i 6 overordnede 

punkter: 

1.    Dan en arbejdsgruppe så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen 

2.    Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til 

senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten 

3.    Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten af, så der er 

styr på, hvem der er med, og man ikke skal kontakte folk flere gange. 

4.    Annoncer projektet. Det skal være annonceret i mindst tre uger inden 

ansøgningsfristen. Se listen over annoncerede projekter her 

5.    Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg deltaljerne med udbyderen. Se listen over selskabernes 

kontaktpersoner her 

6.    Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal, guide til portalen finder du her 

  

Ansøgningsfrist: 24. august 2017 er frist for annoncering af ens bredbåndsprojekt. 14. 

september 2017 er frist for ansøgning til bredbåndspuljen 

  

Ansøgning og flere 

informationer: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen 

  

  

Venlig hilsen 

  

Sabine Christensen  

Fundraising- og udviklingskonsulent 
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