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1. Baggrund og generelle oplysninger 
Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK er enige om at gennemføre en ansøgningsrunde 
om tilskud på op til 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm. Formålet med indsatsen er at give 
flest mulige bornholmere hurtigt bredbånd hurtigst muligt. 
 

2. Ansøgningsrunden 
Erhvervsstyrelsen giver tilsagn om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på 
Bornholm til ét projekt ud fra de fastsatte generelle krav og de opstillede kriterier.  
 
Tildelingen af tilskud har hjemmel i finanslovens § 08.21.28. De nærmere vilkår og bestemmelser, 
som modtageren af tilskud vil blive forpligtet af, vil indgå i det tilsagn om tilskud, som det vinden-
de projektforslag modtager. Tilsagnet om tilskud skal accepteres af modtageren, før det får virk-
ning. Der vil dermed ikke blive udstedt yderligere regler, og tilskudsmodtagerens forpligtelser vil 
have karakter af en privatretlig kontraktforpligtelse. 
 
Det bemærkes, at støtteordningen gennemføres efter gruppefritagelsen fra den almindelige anmel-
delsespligt for bredbåndsprojekter.1 Det betyder, at Kommissionen orienteres om brugen af gruppe-
fritagelse, herunder at Erhvervsstyrelsen vurderer, at vilkårene for brugen af fritagelsen er opfyldt.    
 

2.1 Hvem kan søge? 
En eller flere juridiske personer, dvs. eksisterende eller nye virksomheder, organisationer og part-
nerskaber, kan søge om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm. 
Offentlige myndigheder, herunder selskaber ejet af offentlige myndigheder, kan ikke søge om til-
skud.  
 
Erhvervsstyrelsen kan se bort fra ansøgninger, som ikke er afgivet på korrekt grundlag, dvs. udela-
der oplysninger af væsentlig betydning for vurderingen af ansøgninger, fx oplysninger om eksiste-
rende eller konkret planlagt infrastruktur. Det gælder også, hvis afgivelse af forkerte oplysninger 
eller udeladelse af oplysninger er sket i forbindelse med Erhvervsstyrelsens fastlæggelse af indsats-
området. 
 
Ansøgning om tilskud skal indgives af den projektholder (i form af en juridisk person), der er an-
svarlig for projektets gennemførelse og økonomi.  
 

2.2 Hvad kan der søges om? 
Der kan søges om støtte i form af tilskud til etablering af alle typer af højhastighedsnet (NGA-net2). 
En detaljeret oversigt over husstands-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ønskes dækket af 

                                                 
1 Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 kan findes her:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN 
2 I Kommissionens retningslinjer for statsstøtte defineres NGA-net for tiden som i) fiberbaserede accessnet (FTTx) ii) 
avancerede opgraderede kabelnet og iii) visse avancerede trådløse accessnet, der kan levere en stabil høj hastighed pr. 
abonnent.   
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projektet (også kaldet indsatsområdet) fremgår af bilag 1. Der vil ikke kunne ydes tilskud til dæk-
ning af adresser, som ikke indgår på den detaljerede liste. 
 
Ansøgeren kan frit vælge, hvilke NGA-teknologier, jf. ovenfor, der benyttes til at opfylde hastig-
hedskravene, som fremgår af afsnit 3.1.  
 
Tilskuddet udgør maksimalt 60 mio. kr.3 Midlerne afsættes på finansloven for 2014 og 2015, men 
der gives på afgørelsestidspunkt et samlet tilsagn på op til 60 mio. kr. Det bemærkes, at bevillingen 
for 2015 tager forbehold for, at finansloven 2015 vedtages i henhold til aftalen om Vækstplan DK. 
 
I øvrigt henvises i denne forbindelse til de vilkår, der vil gælde for tilsagnet, som fremgår af bilag 3. 
 

2.3 Hvad kan tilskuddet dække? 
Det er forventningen, at projektholder bidrager med egen finansiering. Tilskuddet skal dermed ude-
lukkende dække forskellen mellem det niveau af investeringer projektholder selv almindeligvis ville 
foretage, og omkostningerne for udrulning af højhastighedsbredbånd i indsatsområdet. Ansøgeren 
skal mindst bidrage med en egenfinansiering på 33 pct. af det samlede budget for projektet. Dermed 
vil en ansøger mindst skulle bidrage med 30 mio. kr., hvis denne ønsker at modtage det fulde beløb 
på 60 mio. kr. 
 
Tilskuddet kan dække direkte og afledte udgifter til gennemførelse af etablering af højhastigheds-
bredbåndsforbindelser i indsatsområdet på Bornholm. Tilskuddet kan ikke overstige udgifterne til 
etableringen. 
 
Ansøgers udgifter forbundet med udarbejdelse af ansøgning om tilskud til etablering af højhastig-
hedsbredbåndsforbindelser på Bornholm er ikke tilskudsberettiget.  
 
Det bemærkes, at der i vilkårene for tilsagnet om tilskud indgår bestemmelser om bortfald af til-
sagn, bod og hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, jf. bilag 3. Det betyder, at tilskudsmodtage-
ren kan blive pålagt en bod på op til 10 millioner kr., hvis projektet ikke lever op til den lovede 
dækning af adresser eller den lovede hastighed i 2020. Ud over boden kan der også stilles krav om 
tilbagebetaling af tilskud, hvis ansøgeren fx har givet urigtige oplysninger, fortiet oplysninger eller 
ved alvorlige overskridelser af projektets tidsplan eller lovede dækning af adresser med de lovede 
hastigheder. 
 

2.4. Annullering af ansøgningsrunde 
Erhvervsstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere ansøgningsrunden, hvis der kun modtages én 
ansøgning med mindre denne ene ansøgning indeholder et projektforslag, som vil sikre dækning af 
alle adresser i indsatsområdet med hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload i 
2016 samt 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.  
 

                                                 
3 Størrelsen på tilsagnsbeløbet kan ikke være højere end 60 mio. kr., men et lavere beløb kan fremgå af ansøgningen. 
Hertil kommer, at det udbetalte støttebeløb vil afhænge af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Der gives derfor 
tilsagn på op til 60 mio. kr. afhængig af det ansøgte, og det endeligt udbetalte beløb kan være lavere end tilsagnsbelø-
bet, hvis de tilskudsberettigede udgifter viser sig at blive lavere end budgetteret af ansøgeren. 
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Såfremt Erhvervsstyrelsen modtager én ansøgning, der opfylder ovennævnte krav, vil Erhvervssty-
relsen endvidere vurdere om denne ansøgning udover de nævnte krav til dækning og hastigheder 
herudover opfylder de generelle krav, jf. afsnit 3, og har indsendt generelle oplysninger, jf. afsnit 
6.2.  
 
Hvis Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på forhold af væsentlig betydning for gennemførelse af 
ansøgningsrunden, fx væsentlige udvidelser af udbydernes konkrete udbygningsplaner, vil Er-
hvervsstyrelsen vurdere, om oplysningerne er af en sådan karakter, at det er nødvendigt at annullere 
ansøgningsrunden, eller om det alternativt er tilstrækkeligt at stille oplysningerne til rådighed for 
alle interessenter og evt. udskyde ansøgningsfristen.   
 

2.5 Skat og moms 
Tilskuddet behandles skattemæssigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Erhvervsstyrel-
sen indberetter årligt tilskuddet til SKAT. 
 
Er tilskudsmodtager momsregistreret, skal projektets indtægter og omkostninger opgøres eksklusive 
moms. Der ydes ikke tilskud til moms, der kan afløftes. Der kan således heller ikke gives tilskud til 
refunderbar moms. 
 

2.6 Vejledende tidsplan for ansøgningsrunden 
Nedenfor er en vejledende tidsplan for ansøgningsrunden. Opmærksomheden henledes på, at poten-
tielle ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til Erhvervsstyrelsen under ansøgningsrunden, 
samt at der afholdes et informationsmøde. 
 
25. august 2014 Ansøgningsrunde starter 
15. september 2014,  
kl. 14.00-15.00. 

Informationsmøde om ansøgningsrunde 

17. november 2014 Frist for at stille spørgsmål 
25. november 2014 Frist for indsendelse af ansøgninger 
December 2014 Udsendelse af støttetilsagn og ansøgers accept 

af dette 
 

3. Generelle krav til projektet 
 
Det foreslåede projekt skal opfylde følgende generelle krav, som også fremgår af udkastet til tilsagn 
om tilskud i bilag 3. Ansøgningen skal derfor indeholde en beskrivelse af, hvordan de generelle 
krav vil blive opfyldt. 
 

3.1 Hastighedskrav 
Den etablerede infrastruktur skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s 
download og 30 Mbit/s upload senest ved udgangen af 2020. 
 



 

 6 

Hvis der ikke allerede fra etableringen af nettet, det vil sige senest ved udgangen af 2016, leveres 
hastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, skal bredbåndsinfrastrukturen som mini-
mum kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload 
eller mere.  
 
Hvis nettet ikke lever op til 2020-kravet ved etablering, skal opgradering af infrastrukturen til at 
kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload ske uden omkostninger for slutbrugerne. 
Dette vedrører ikke prissætningen af bredbåndsabonnementer, hvor en høj hastighed kan være dyre-
re end en lav hastighed, og hvor der evt. opkræves en oprettelsesafgift.  
 
Modtageren af tilskud skal i statusrapporter om udrulningen og driften af nettet dokumentere over-
for Erhvervsstyrelsen, at kravet om stabile, oplevede hastigheder opfyldes. Der stilles ikke krav til 
metoden for denne dokumentation. 
 

3.2 Udbygningskrav 
Udrulningen skal være afsluttet senest med udgangen af 2016. Den fulde dækning skal dermed være 
etableret senest på dette tidspunkt. En eventuel opgradering af nettet for at sikre opfyldelse af det 
endelige hastighedskrav kan ske frem til udgangen af 2020. 
 
Ansøgeren skal angive i ansøgningen, hvor mange adresser, herunder hvor mange prioriterede 
adresser, projektet vil dække. Senest ved udgangen af 2015 skal tilskudsmodtageren offentliggøre 
en liste over hvilke adresser i indsatsområdet, der vil modtage dækning med udgangen af 2016. Til-
skudsmodtageren kan ansøge Erhvervsstyrelsen om undtagelse for dækning af konkrete adresser, 
hvis det kan dokumenteres, at disse ikke benyttes som husstand, sommerhus eller af en virksomhed. 
I sådanne tilfælde vil tilskudsmodtageren i stedet blive pålagt at yde dækning et andet sted indenfor 
indsatsområdet i et omfang, der økonomisk svarer til, hvad dækning af de pågældende undtagede 
adresser ville have kostet.  
 
Den eksisterende infrastruktur skal anvendes i størst muligt omfang i forbindelse med etableringen 
af nettet, dvs. i det omfang den eksisterende infrastruktur er relevant.4  
 
For at en slutbruger anses for dækket af bredbåndsnettet, skal der være etableret bredbåndsinfra-
struktur til skellet til slutbrugerens ejendom. Infrastrukturen skal være sådan indrettet, at den giver 
mulighed for, at ejendommen kan blive tilsluttet en fuldt etableret infrastruktur. 
 
Der gives kun støtte til betydelige nye investeringer i bredbåndsnet, som vil sikre betydelige nye 
muligheder i form af bl.a. højere bredbåndskapacitet.5 Der gives ikke støtte til marginale investerin-
ger, der kun vedrører opgradering af et eksisterende nets aktive komponenter. For eksempel anses 
opgradering af en eksisterende fremskudt central (såkaldt DSLAM) til en vectoringforberedt 
DSLAM på samme lokalitet ikke som ny infrastruktur, mens etablering af nye fremskudte punkter 
med DSLAM vil være at betragte som ny infrastruktur, fordi det bringer fiberinfrastrukturen længe-
re hen mod slutbrugeren.  

                                                 
4 Fx vil kernen af nettet (backbonenettet) normalt være et fibernet, uanset om slutbrugerdelen af nettet (accessnettet) er 
trådløst, kobber-, kabeltv- eller fibernet. I sådanne tilfælde kan eksisterende backbonenet evt. benyttes som en del af det 
støttede net. 
5 EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C 
25/01), afsnit 50 og den tilhørende note 64. 



 

 7 

 

3.3 Åben adgang 
For at komme i betragtning til tilskud er det en betingelse, at tilskudsmodtageren skal give åben 
adgang på engrosniveau til det etablerede kommunikationsnet. Adgangen skal tilbydes til alle ud-
bydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet på ikke-diskriminerende og transparente vil-
kår til den regulerede pris. Infrastrukturen skal være åben i minimum 10 år regnet fra 1. januar 2017 
Derudover gives åben adgang til kommunikationsnettet efterhånden som infrastrukturen etableres, 
dvs. at der også gives åben adgang i perioden fra 2014 til udgangen af 2016 i det omfang, der er 
etableret infrastruktur.  
 
I det omfang projektet indebærer etablering af passive infrastrukturelementer, så som kabelkanaler 
eller master, skal tilskudsmodtageren give tidsubegrænset adgang til de passive elementer af nettet. 
 
Såfremt netadgang til det etablerede net i forvejen er reguleret i henhold til den sektorspecifikke 
konkurrenceregulering for udbydere med stærk markedsposition, vil priser og vilkår for netadgang 
til nettet skulle ske i overensstemmelse med de forpligtelser udbyderen med stærk markedsposition 
er pålagt i henhold til teleloven.   
 
Åben adgang: 
Der skal tilbydes to adgangsprodukter. Det indebærer, at udbyderen skal tilbyde andre udbydere af 
offentlige elektroniske kommunikationsnet netadgang til 1) et produkt fra et centralt punkt i nettet, 
samt 2) en decentral netadgang til en rå forbindelse.6  
 
Produktet fra et centralt punkt i nettet skal i slutningen af 2016 som minimum kunne leveres med 
hastigheder på 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload til den enkelte bruger, mens det ultimo 2020 
skal kunne leveres med hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.  
 
I det omfang den enkelte linje kun etableres til skellet på slutbrugerens ejendom, vil tilskudsmodta-
geren være forpligtet til at etablere stikledningen til slutbrugerens ejendom, når en anden udbyder 
anmoder herom.  
 
Tilskudsmodtageren er ikke forpligtet til at tilslutte stikledninger til det øvrige kommunikationsnet, 
der er etableret af andre end tilskudsmodtageren. 
 
Prisen for etablering af stikledninger under 30 meter fra skel til slutbrugerens ejendom er reguleret 
af Erhvervsstyrelsen og må ikke overstige den maksimale pris, der fremgår af tabel 1. Etablerings-
omkostningen er indregnet i den generelt fastsatte lejepris for en linje. Priserne er vist i tabel 1. Til 
etablering af stikledninger udover 30 meter fra skel til slutbrugerens ejendom kan der opkræves en 
særskilt engangsydelse, som maksimalt må andrage de faktisk afholdte udgifter til etableringen. 
  
I forbindelse med netadgangen til ovennævnte produkter skal der tilbydes netadgang til de tillægs-
ydelser (accessoriske delelementer), der er nødvendige, for at andre udbydere reelt kan tilbyde pro-
dukter til slutbrugere baseret på de tilbudte engrosprodukter.  
 

                                                 
6 I det omfang der er tale om en trådløs accessinfrastruktur, skal der alene gives netadgang til et produkt fra et centralt 
punkt i nettet. 
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Tillægsydelser er ydelser, der er knyttet til et bestemt netadgangsprodukt, og som aftages i sam-
menhæng med et af de pågældende netadgangsprodukter. Det kan eksempelvis være samhusning, 
fejlretning, strømforsyning eller lignende. Det skal understreges, at der her alene er tale om en ek-
semplificering af, hvad der kan forstås ved tillægsydelser, og at de nævnte eksempler derfor ikke er 
udtømmende. 
 
Tilskudsmodtageren skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang sker redeligt, rimeligt 
og rettidigt. Det vil sige, at tilskudsmodtageren er forpligtet til at tilbyde de relevante produkter på 
loyal vis og behandle kunder og eventuelle konkurrenter ordentligt. 
 
Tilskudsmodtageren må således navnlig ikke i administrationen af netadgangen indføre procedurer, 
kriterier, krav, definitioner eller noget andet tiltag, der er egnet til at forsinke, begrænse eller ude-
lukke opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang, medmindre dette er sagligt begrundet i beskyttel-
sesværdige hensyn. 
 
Ikke-diskriminerende vilkår 
At netadgangen skal ske på ikke-diskriminerende vilkår indebærer, at tilskudsmodtageren skal sik-
re, at alle udbydere, der anmoder om netadgang, behandles lige, hvis forholdene er sammenligneli-
ge. 
 
Princippet om ikke-diskrimination gælder uanset, hvordan tilskudsmodtageren definerer, strukture-
rer eller organiserer sin organisation, sine produkter eller lignende. Ikke-diskriminationsbegrebet 
forstås i overensstemmelse med begrebet i telelovens § 43. 
 
Transparens 
En betingelse om transparens skal sikre, at netadgangen til de relevante produkter foregår på en let, 
gennemskuelig måde i forhold til priser, vilkår, tekniske forudsætninger og betingelser. 
 
Tilskudsmodtageren skal derfor i forbindelse med udbuddet af netadgangsprodukter:  

• Give andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester adgang til oplysninger 
om betingelser, vilkår og kommercielle forhold i netadgangsaftaler indgået med interne og 
eksterne aftaleparter, herunder vilkår for levering og anvendelse, samt priser og tekniske 
forhold mv. 

• Give andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester adgang til alle nød-
vendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af aftaler om netadgang. 

• Give andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester adgang til oplysninger 
om ændringer i det eksisterende udbud af netadgangsprodukter og eventuelle nye netad-
gangsprodukter.  

 
Den regulerede engrospris for adgang 
Prisen for netadgangen til de relevante engrosprodukter må maksimalt beløbe sig til prisen for en 
lignende netadgang til et moderne nyanlagt net. Derfor anvendes de regulerede priser for netadgang 
til fiberaccess uden for DONG-området, der er fastsat i forhold til netadgang til TDC’ fibernet, da 
de opfylder disse kriterier.    
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Prisen for adgang til den etablerede infrastruktur er således reguleret efter de maksimalpriser, der 
årligt fastsættes af Erhvervsstyrelsen ved hjælp af LRAIC-modellen7. Baseret på erfaringer draget 
fra lignende offentlige støtteprojekter i Storbritannien og Sverige vurderes det, at adgangen for al-
ternative selskaber til infrastrukturen både skal omfatte en ubundtet decentral adgang og en central 
adgang.  
 
Priserne for adgangen fra et centralt placeret punkt i nettet vil derfor omfatte en pris svarende til 
fiber-BSA (bit stream access), og for adgang til infrastrukturen fra et decentralt punkt en pris sva-
rende til en fiberaccess/ rå fiber (LLU-pris). Priserne som Erhvervsstyrelsen har fastsat for disse 
produkter over for TDC er for 2014 anført i tabel 1 nedenfor.  
 
Tabel 1. Fiberpriser pr. 1. januar 2014 

 DKK pr. måned 

Graveomk., stikledning         18,4  

Etablering, stikledning           5,3  

Linjepris BSA       195,0  

Linjepris rå fiber       160,9  

 
Udover priserne for ovenstående tjenester kan de regulerede produkter også omfatte tillægstjenester, 
såsom migrering, teknikerbesøg, fejlretning og samhusning. Priserne herfor bliver ligeledes fastlagt 
ud fra LRAIC-modellen.8 Foruden ovenstående priser udmøntes der kapacitetspriser pr. Mbit/s for 
bitstrømsprodukterne, jf. tabel 2. 
 
Tabel 2. Kapacitetspriser for fibernettet pr. 1. januar 2014 
 Lag 2 BSA Lag 3 BSA 

Pris pr. Mbit/s 0,46 0,57 

 
Priserne fastsættes hvert år i december gældende pr. 1. januar det efterfølgende år. LRAIC-
modellen er ved at blive revideret, og priser for 2015 vil blive beregnet efter den reviderede model. 
 
Priserne pr. 1. januar 2014 fremgår også af Erhvervsstyrelsens hjemmeside 
(www.erhvervsstyrelsen.dk/pris). 
 

4. Tildeling af tilskud 
Ansøgningens beskrivelse af opfyldelse af følgende kriterier danner grundlag for en udpegning 
blandt de ansøgere, der opfylder de generelle krav, jf. afsnit 3, og hvis ansøgning indeholder alle de 
krævede oplysninger, jf. afsnit 6. 

                                                 
7 LRAIC (Long Run Average Incremental Costs ~ langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode) er en 
teoretisk model, som kan anvendes til at estimere omkostningerne for en effektiv operatør til at nyetablere teleinfra-
struktur, eksempelvis et fibernet. Metoden anvendes af en række af nationale telemyndigheder. 
 
Erhvervsstyrelsen anvender LRAIC-modellen til at fastsætte de maksimale engrospriser, TDC må opkræve i forbindelse 
med engrossalg til alternative operatører. Modellen er således bygget med henblik på at estimere TDC’s omkostninger 
ved at nyetablere teleinfrastruktur og afspejler derfor danske forhold i relation til både demografi og topografi.  
8 For udvalgte tjenester kan historisk omkostnings metode blive anvendt. 
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De følgende kriterier er således de forhold, som ansøgerne kan konkurrere om at opfylde bedst mu-
ligt.  
 

4.1 Kriterier for udvælgelse   
Ud over de generelle krav, som omtalt i afsnit 3, som alle projektforslag skal opfylde, vil der være 
følgende kriterier, som alle projektforslag evalueres efter: 
 
Nr. Vægt Kriterium 
1 50 % Antallet af slutbrugere i indsats-

området, der dækkes af NGA-
nettet. 

2 50 % Leveret bredbåndshastighed i 
NGA-nettet. 

 
Opfyldelsen af kriterierne beregnes af Erhvervsstyrelsen ved brug af et evalueringsskema, som er 
vedlagt som bilag 2. Oplysninger om opfyldelse af kriterierne skal indtastes i skemaet og vedlægges 
ansøgningen. Ved indtastning i skemaet fremgår den samlede score for den konkrete udrulnings-
plan. 
 
Hvis to ansøgere opnår samme antal point, vælges den, der ansøger om færrest støttemidler. Hvis 
ansøgerne fortsat står lige, vælges den ansøger, hvis ansøgning har den laveste støtteintensitet, dvs. 
hvor ansøgerens eget bidrag til det samlede projekt er størst. 
 
Kriterium 1: Antallet af slutbrugere, der dækkes af NGA-nettet  
Ansøgninger tildeles point pr. forbindelse i indsatsområdet, som projektet skal omfatte, jf. de detal-
jerede oplysninger om husstands-, virksomheds- og sommerhusadresser uden NGA-dækning, som 
fremgår af Erhvervsstyrelsens kortlægning af indsatsområdet. En eventuel dækning af andre adres-
ser på Bornholm via eksisterende eller konkret planlagte net, vil ikke kunne indgå i evalueringen.  
 
Ansøgeren skal angive det samlede antal adresser, der vil blive dækket. Det er kun et krav at angive 
antallet af adresser – ikke de præcise adresser, der vil modtage dækning. Senest med udgangen af 
2015 skal tilskudsmodtageren dog offentliggøre en liste over, hvilke adresser i indsatsområdet, der 
vil modtage dækning med udgangen af 2016.  
 
Ansøgeren tildeles halvandet point pr. prioriterede adresse9, jf. bilag 1, der dækkes. Ansøgere skal 
dermed både indtaste oplysninger om det samlede antal dækkede adresser og den delmængde heraf, 
som er prioriterede adresser. 
 
Der vil kun kunne indgå oplysninger om dækningen ved udgangen af 2016.  
 
For at en slutbruger anses for dækket af bredbåndsnettet, skal der være etableret bredbåndsinfra-
struktur til skellet til slutbrugerens ejendom. Infrastrukturen skal være sådan indrettet, at den giver 
mulighed for, at ejendommen kan blive tilsluttet en fuldt etableret infrastruktur. 

                                                 
9 Prioriterede adresser er husstands- og virksomhedsadresser, som kun har hastigheder på mindre end 2 Mbit/s down-
load. 
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Kriterium 2: Leveret bredbåndshastighed i NGA-nettet 
Der vil endvidere blive lagt vægt på den leverede bredbåndshastighed i NGA-nettet. Ansøgninger 
tildeles point for hver forbindelse, jævnfør kriterium 1, der opnår hastigheder på mindst 30 Mbit/s 
download og 5 Mbit/s upload i forbindelse med etableringen af nettet og dermed senest ved udgan-
gen af 2016, og mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest ved udgangen af 2020. Der 
vil kunne indtastes oplysninger om dækningen i 2016-2019 med bredbåndsforbindelser med mini-
mumshastigheder på henholdsvis: 

• 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload 
• 50 Mbit/s download og 15 Mbit/s upload 
• 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 

 
Indtastning i skemaet i bilag 2 sker ved, at kun den højeste mulige hastighed af de nævnte tre mu-
ligheder angives for hver slutbruger. Dvs. at en adresse kun skal tælles med én gang i skemaet for 
hvert år. 
 
I 2020 vil der kun være mulighed for at indtaste oplysninger om dækningen med 100 Mbit/s down-
load og 30 Mbit/s upload. 
 
Der tildeles kun point for bredbåndshastigheder, som overstiger det generelle krav om 30 Mbit/s 
download og 5 Mbit/s upload, jf. afsnit 3.1 om hastighedskrav. 
 
Modellen indeholder en vægtning, så levering af høje hastigheder tidligt i perioden fra 2016 til 2020 
vægtes højere end levering i slutning af perioden. Vægtningen fremgår af evalueringsskemaet, jf. 
bilag 2. 
 

5. Afgivelse og behandling af ansøgninger 
 

5.1 Kommunikation og offentliggørelse 
Erhvervsstyrelsens offentliggørelser i forbindelse med ansøgningsrunden sker på dansk på styrel-
sens hjemmeside www.erst.dk/bedre-bredbaand-bornholm. Materiale vedrørende ansøgningsrunden 
er tilgængeligt på denne hjemmeside.  
 
Det bemærkes, at elselskabet Østkraft har en fiber- og tomrørsinfrastruktur på Bornholm, som bred-
båndselskaber kan få adgang til at benytte. Oplysninger om infrastrukturen og vilkårene for brug af 
den kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk/bedre-bredbaand-bornholm. For yder-
ligere oplysninger og eventuelle konkrete forespørgsler om brug af Østkrafts infrastruktur henvises 
til Østkraft. 
 

5.2 Spørgsmål 
Potentielle ansøgere kan stille skriftlige spørgsmål på dansk til Erhvervsstyrelsen på adressen  
Bornholm@erst.dk indtil otte kalenderdage før udløbet af den til enhver tid gældende frist for ind-
givelse af ansøgninger (dvs. senest den 17. november 2014). Spørgsmål skal have teksten ”Born-
holm – ansøgning om tilskud” i emnefeltet. 
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Erhvervsstyrelsen vil fremstille en anonymiseret version af alle spørgsmål og svar på dansk, som så 
vidt muligt offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside senest 48 timer inden udløbet af an-
søgningsfristen. Skønsmæssigt vil det kunne tage op til fem arbejdsdage at besvare visse spørgsmål.  
 

5.3 Informationsmøde 
Erhvervsstyrelsen vil holde et informationsmøde om ansøgningsprocessen den 15. september 2014, 
kl. 14.00-15.00 i Erhvervsstyrelsens lokaler. 
  

5.4 Indlevering af ansøgninger 
For at kunne deltage i ansøgningsrunden skal projektholderne senest på ansøgningsdagen den 25. 
november 2014 indgive en skriftlig ansøgning senest kl. 12 dansk tid.  
 
Ansøgningen kan indsendes digitalt til adressen Bornholm@erst.dk. Alternativt kan en ansøgning 
afleveres til Erhvervsstyrelsen og være mærket ”Bornholm – ansøgning om tilskud”.  
 
Ansøgningen kan i så tilfælde afleveres i receptionen hos Erhvervsstyrelsens hovedkontor i Køben-
havn: 
Erhvervsstyrelsen 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
 
Ansøgeren vil modtage en kvittering, såfremt ansøgningen er afleveret indenfor tidsfristen. Ansøg-
ninger, der er modtaget efter den fastsatte frist, vil blive returneret til ansøgeren. 
 

5.5 Vedståelse 
Projektholdere, der indleverer ansøgninger, skal vedstå dette frem til, at Erhvervsstyrelsen har of-
fentliggjort hvem, der vil modtage tilsagn om tilskud, og at modtageren af tilskud har accepteret 
tilsagnet dog maksimalt tre måneder fra ansøgningsfristen.  
 

5.6 Præcisering og/eller supplering af ansøgningen  
Erhvervsstyrelsen kan før og efter ansøgningsfristen anmode en ansøger, der har indgivet ansøg-
ning, om inden en frist på fem dage at supplere, korrigere eller præcisere forhold i ansøgningen med 
bilag eller anden relevant dokumentation. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke modtager den yderligere 
information indenfor fristen, vil det bero på en konkret vurdering, hvilken betydning dette har for 
den videre proces, herunder om ansøgningen afvises. 
 
Ansøgeren skal sikre, at ansøgningen opfylder samtlige fastsatte krav, jf. afsnit 3, 4 og 6 samt ud-
fylder bilag 2. Hvis Erhvervsstyrelsen modtager ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte krav, vil 
det bero på en konkret vurdering, hvilken betydning dette har for den videre proces, herunder i hvil-
ket omfang ansøgeren vil få mulighed for at supplere og præcisere eller ansøgningen afvises. 
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5.7 Vurdering af ansøgninger 
Når ansøgningsfristen er udløbet, vil Erhvervsstyrelsen gennemgå de ansøgninger, der er modtaget 
rettidigt, med det formål at udpege ansøgeren, der opfylder de generelle krav og kriterier, der er 
omtalt i afsnit 3 og 6, og som opnår den højeste pointscore i henhold til de kriterier, der fremgår af 
afsnit 4.  
 
På den baggrund træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om, hvem der gives tilsagn om tilskud.  
 
Hvis der kun modtages én ansøgning er der særlige regler for vurdering af denne ansøgning, som 
omtalt i afsnit 2.4. 
 

5.8 Tilsagn eller afslag 
Erhvervsstyrelsen meddeler ansøgeren tilsagn eller afslag på ansøgningen. Tilsagn ledsages af vil-
kår for tilsagnet. Udkast til tilsagn om tilskud inklusive de tilhørende vilkår fremgår af bilag 3.   
 
Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere, der får et tilsagn, skal underskrive en accept af 
tilsagnet og vilkårene forbundet med tilsagnet. Den underskrevne accept skal sendes til Erhvervs-
styrelsen. Tilsagnet kan bortfalde, hvis styrelsen ikke har modtaget accepten inden den i tilsagnet 
fastsatte frist. 
 
Når projektholderen har accepteret tilsagnet, vil Erhvervsstyrelsen offentliggøre hvem, der vil mod-
tage tilskud samt oplysninger om vilkår og forpligtelser i den forbindelse. Der vil blandt andet blive 
offentliggjort oplysninger om hvilken dækning og hastigheder, tilskudsmodtageren skal opfylde.  
 
Erhvervsstyrelsens afgørelser vedrørende tilsagn om tilskud kan indbringes for Erhvervs- og 
Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, evm@evm.dk. 
 

5.9 Offentliggørelse 
Projektets resultater skal, med mindre andet er aftalt ved projektets start, frit kunne offentliggøres 
og anvendes af Erhvervsstyrelsen via relevante medier, eksempelvis via styrelsens hjemmeside. 
 
Erhvervsstyrelsen skal orienteres ved tilskudsmodtagers offentliggørelse af projektets resultater. Det 
skal ved offentliggørelsen fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Erhvervsstyrelsen. 
 

6. Ansøgningens indhold 
 

6.1 Ansøgningens disposition 
Ansøgningen skal disponeres som følger: 
 
Afsnit 1: Resumé. 
Afsnit 2: Generelle oplysninger om ansøger, jf. afsnit 6.2. 
Afsnit 3: Besvarelse og dokumentation af generelle krav, jf. afsnit 3 samt 6.2. 
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Afsnit 4: Besvarelse og dokumentation af kriterier for udvælgelse, jf. afsnit 4 samt udfyldelse af 
bilag 2. 
Bilag, herunder budget. 
 

6.2 Krav til ansøgningens indhold 
Ansøgningen skal være på dansk og skal indgives i ét originalt eksemplar underskrevet 
af de fysiske personer, som er tegningsberettigede for projektholderen eller på anden vis er 
bemyndigede til at forpligte projektholderen. Hvis ansøgningen afleveres i fysisk form, skal der 
vedlægges pdf-kopier af alle indsendte dokumenter i digital form, f.eks. på en USB-nøgle. 
 
Ansøgningen skal indeholde følgende: 
 
Oplysninger om projektholder 

• Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og projekt- og regnskabs-
ansvarlige personer. Ved samarbejdspartnere forstås deltagere i projektet, som selv bidrager 
økonomisk til projektet. 

• I forhold til projektholder skal oplyses navn, hjemsted og eventuelle CVR-numre samt nav-
ne på ansøgerens kontaktpersoner med tilhørende oplysninger om postadresse, telefonnum-
mer og e-post-adresse, hvor ansøgeren kan kontaktes på hverdage mellem 9.00 og 16.00 
(dansk tid). 

 
Oplysninger om projektet 

• En detaljeret beskrivelse af projektet og dets gennemførelse, jf. afsnit 3 og 4, herunder valg 
af teknologi. 

• En tidsplan for projektet, inkl. halvårlige milepæle for projektet, som kan afrapporteres i de 
halvårlige statusrapporter. 

• Bilag 2 skal udfyldes med antal slutbrugere, der vil blive dækket, herunder om der vil være 
dækning af prioriterede adresser, og hvilke hastigheder, der vil være tilgængelige for de 
dækkede adresser. 

• Valget af teknologi skal angives i ansøgningen, og såfremt infrastrukturen ikke kan levere 
hastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload ved etableringen, skal det doku-
menteres, hvordan hastighedskravet i 2020 vil kunne opfyldes. 

• Projektets budget, herunder størrelse af egen medfinansiering og forventet behov for tilskud 
og projektomkostningernes fordeling på perioder og samarbejdspartnere. Til brug for dette 
benyttes budgetskemaet i bilag 5. 

• Oplysninger om størrelsen på eventuel anden finansiering ud over tilskudsmidlerne, herun-
der anden offentlig finansiering, som indgår i projektet, og hvorfra denne stammer. 

• Sandsynliggørelse af, at projektet har den nødvendige likviditet. Til brug for dette skal an-
søgningen indeholde et likviditetsbudget for projektet samt projektholders og samarbejds-
partneres seneste årsrapport. 

• Dokumentation for, at selskabet har den nødvendige soliditetsgrad. Såfremt en ansøger har 
en soliditetsgrad, der er mindre end 20 pct. skal ansøgeren redegøre for, hvorledes denne 
måtte være tilstrækkelig til gennemførelse af projektet. Soliditetsgraden dokumenteres ved 
hjælp af en revisorpåtegnet erklæring udarbejdet på baggrund af det seneste årsregnskab. 
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Øvrige krav 
• Ansøgningen skal være på dansk. 
• Ansøgningen – og supplerende meddelelser, jf. afsnit 5.6 – skal bære original underskrift af 

den eller de personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at for-
pligte ansøgeren. 

 
 


