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Høringssvar til evaluering af bredbåndspuljen 

 

Dansk Erhverv har den 2. oktober modtaget en invitation til at bidrage til evalueringen af bred-

båndspuljen. Dansk Erhverv arbejder sammen med IT-Branchen, Danmarks største brancheorga-

nisation for it- og televirksomheder, som også støtter dette høringssvar. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter bestræbelserne for, at flere danskere skal have mulighed for at få en god 

bredbåndsforbindelse. En stærk digital infrastruktur er en forudsætning for vækst og udvikling i 

det digitale samfund. Bredbåndspuljen har bidraget til at indfri denne målsætning. 

 

Prisen er dog høj pr. ny forbundet husstand, og det er samlet kun få borgere og virksomheder, der 

har haft gavn af midlerne i bredbåndspuljen. 

 

Det er primært de private investeringer, der kan og skal sikre, at flest muligt borgere og virksom-

heder får adgang til hurtige bredbåndsforbindelser. Der har således i 2016 været en vækst på 55 

pct. fra 266.000 til 412.000 i antallet fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i 

download. Bredbåndspuljen har i 2016 til sammenligning forbedret dækningen på 3.739 adresser 

ved hjælpe af de afsatte 80 mio. kr.  

 

Bredbåndspuljen er målrettet støtte til bredbåndsudrulning på de adresser, hvor ingen teleselska-

ber har planer om at investere i bredbånd. Det væsentligste bidrag til at fremme bredbåndsudrul-

ningen i disse områder ville være at reducere omkostningerne ved og barriererne for udrulning af 

bredbånd – og hermed sænke tærsklen for, hvornår der er et økonomisk grundlag for private in-

vesteringer i bredbåndsudbygning. Et gunstigt investeringsklima for private investeringer i bred-

båndsudrulning er samlet det mest effektive middel til at sikre, at flere borgere og virksomheder 

får gode bredbåndsforbindelser. 

 

Dansk Erhverv påskønner i øvrigt, at Energistyrelsen foretager en evaluering af bredbåndspuljen 

og hermed giver mulighed for at foretage justeringer af dens fremadrettede virke. 
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Specifikke bemærkninger 

Spørgsmål 1. Har puljen virket efter hensigten? 

 

1.a. Dansk Erhverv anerkender, at puljen har virket efter hensigten. Der er adresser, som har fået 

adgang til bredbånd, der ellers ikke ville have fået denne adgang. Desværre er der tale om relativt 

få adresser. 

 

1.b. Det har også været en positiv effekt, at bredbåndspuljen har skabt interesse i lokalsamfund 

for at gå sammen om bredbåndsprojekter og at mobilisere lokalområdet til at søge tilslutning via 

bredbåndspuljen eller på anden vis. 

 

1.c Dansk Erhverv er ikke bekendt med, at projekter uberettiget skulle have opnået støtte. Det er 

nødvendigt også fremover at fastholde, at der kun skal kunne gives støtte på adresser, hvor der 

ikke tilbydes bredbånd med en hastighed på mindst 10 Mbit/s, og hvor der ikke er planer om at 

udrulle bredbånd på markedsvilkår. 

 

1.d. Dansk Erhverv har ikke kendskab til, at egenbetalingen på 2.000 kr. udgør et problem. 

 

1.c[sic] Dansk Erhverv har ikke konkret kendskab til, at muligheden for at søge statsstøtte har af-

holdt teleudbydere fra at udrulle bredbånd på de pågældende adresser, hvor det jo er påvist, at 

der ikke er planer om at udrulle bredbånd. 

 

1.e I kortlægningen bør også muligheden for at få mobilt bredbånd ved hastigheder på over 10 

Mbit/s inddrages. Det vil bidrage til at optimere ressourceudnyttelsen og bør være en følge af tek-

nologineutralitet. 

 

1.f Bredbåndspuljen vides ikke at have givet anledning til yderligere problemer på bredbåndsmar-

kedet. 

 

 

Spørgsmål 2. Er der noget vedrørende puljen, der bør ændres? 

 

2.a Dansk Erhverv har ingen bemærkninger i forhold til de administrative byrder. 

 

2.b. Pointsystemet for tildeling af midler fra puljen fremmer projekter, der har lave enhedsom-

kostninger. Det kan betyde, at projekter i de tyndest befolkede områder forbigås. Det er en poli-

tisk prioritering, om der skal lægges vægt på at få flest muligt nye adresser tilkoblet for pengene, 

eller om midlerne skal anvendes i de tyndest befolkede områder. 

 

I dette lys kan en justering af kravsspecifikationerne hjælpe med at nå ud til flere borgere og virk-

somheder i de tyndt befolkede områder. Det kræves i Bredbåndspuljen, at nye forbindelser senest 

i 202o skal kunne levere oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download, hvilket forhindrer 
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en række leverandører af mobilt bredbånd i at byde på projekterne. En mobil forbindelse på fx 30 

Mbit/s download vil være et stort fremskridt for de berørte borgere og virksomheder, og den vil i 

langt de fleste tilfælde være en tilstrækkelig løsning. 

 

2.c. Dansk Erhverv har ingen bemærkning i forhold til åben engrosadgang. 

 

2.d. Som ovenfor beskrevet, vil en justering af hastighedskravene, der muliggør støtte til hurtigt 

mobilt bredbånd, medføre at flere i de tyndt befolkede områder kan få støtte fra bredbåndspuljen. 

 

2e. Dansk Erhverv støtter, at sommerhuse fortsat skal kunne modtage støtte. Det er vigtigt for tu-

rismebranchen, at også sommerhusområderne prioriteres med bredbåndsindsatsen. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Noer 

Chefkonsulent 

 


