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Fakta om fordeling af midler fra Bredbåndpuljen i 2021 

 

Midler til uddeling 
Der var afsat 97 mio. kr. til uddeling fra årets pulje. Dertil kommer tilbageløb fra 

tidligere ansøgningsrunder. Samlet er der godt 107,8 mio. kr. til uddeling i 2021. 

 

Ansøgninger 
Ansøgningsfristen til 2021-runden udløb den 25. oktober. Der indkom 190 

ansøgninger med ca. 3.700 deltagende adresser. Der blev i alt ansøgt om tilskud 

for ca. 111 mio. kr. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen blev en enkelt ansøgning afvist, fordi den ikke 

levede op til de krav, der gælder for Bredbåndspuljen. De øvrige 189 ansøgninger 

var alle kvalificerede til tilskud. 

 

Tilskud 
Der er i 2021 givet tilsagn om fuldt tilskud til 177 projekter med i alt 3.539 adresser. 

Projekterne er fordelt på 59 kommuner. 

 

Det gennemsnitlige tilskud er 30.457 kr. pr. adresse. Tilskuddene i de enkelte 

projekter varierer fra 5.858 kr. til 115.918 kr. i gennemsnit pr. adresse. 

 

Fordeling 
Geografisk er der flest adresser i Region Hovedstaden (1.067 adresser), som bliver 

tilgodeset med tilskud fra årets pulje – efterfulgt af Region Midtjylland (782 

adresser) og Region Sjælland (751 adresser). 

 

Region Antal adresser Samlet tilskud Tilskud pr. 
adresse 

Hovedstaden 1.067 39.103.852 36.648 

Midtjylland 782 22.373.380 28.610 

Nordjylland 275 5.362.200 19.499 

Sjælland 751 21.933.642 29.206 

Syddanmark 664 19.015.512 28.638 

I alt 3.539 107.788.586 30.457 

 
Det største projekt har 105 adresser og er beliggende i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Der er 73 projekter med 2-10 deltagende adresser. 
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Projekterne inkluderer 1.932 boliger, 194 sommerhuse, 52 virksomheder samt 

1.361 adresser, der er registreret i BBR med mere end én adressetype1. 

 

 
 

De 3.539 adresser fordeler sig med 3.477 i landzone og 62 i sommerhusområder. 

Byzoneadresser er ikke tilskudsberettigede. 

 

Finansiering 
Den gennemsnitlige egenbetaling går fra minimumskravet på 4.000 kr. og op til 

14.000 kr. pr. deltagende adresse. I alt vil deltagerne i de 177 projekter bidrage 

med ca. 17,5 mio. kr. i egenbetaling inkl. moms. 

 

Der ydes kommunal medfinansiering til 114 projekter. Den samlede kommunale 

medfinansiering udgør ca. 3,5 mio. kr. 

 

Bredbåndsudbyderne har i gennemsnit bidraget med ca. 12.600 kr. i 

medfinansiering pr. deltagende adresse. 

                                                      
1 Det dækker typisk over adresser, hvor der både er registreret en bolig og en virksomhed. 
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Bredbåndsudbydere 
Der er 13 bredbåndsudbydere involveret i de 177 projekter, som har modtaget 

tilsagn om tilskud fra Bredbåndspuljen 2021. 
 

Selskab Projekter Tilskud Adresser 

BornFiber 1 571.898 7 

Energi Fyn 20 7.244.216 295 

Fibia 43 19.914.250 705 

Hårlev Antenneforening 1 561.110 51 

Jysk Energi 4 4.202.845 157 

MES 4 1.914.384 101 

NEF 1 260.474 5 

OneFiber 2 2.172.142 91 

RAH Fiberbredbånd 8 11.185.500 306 

SEF Fiber 17 6.598.486 258 

Stofa Fiber 39 10.244.600 511 

TDC Net 36 42.718.281 1.040 

Verdo Tele 1 200.400 12 

I alt 177 107.788.586 3.539 
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Baggrund 
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016. Rammerne for puljen er justeret flere 

gange, senest forud for 2021-runden, med henblik på at målrette puljen mere mod 

tyndt befolkede områder. Den seneste justering indebar blandt andet, at der i 2021 

ville blive tildelt ekstra point til projekter fra beboede småøer uden broforbindelse 

og uden adgang til højhastighedsinfrastruktur. 

 

Fra 2016-2021 har der samlet været afsat 580 mio. kr. til bredbåndspuljen. Der er 

samlet givet tilsagn om tilskud til godt 24.000 adresser. 
 

År 2016 2017 * 2018 2019 2020 2021 I alt 

Antal 
adresser 3.739 4.109 4.609 3.585 5.007 3.539 24.588 

* I 2017 er medtaget et projekt, som fik tilsagn om et delvist tilskud i 2016, og et tilsagn om 
supplerende tilskud i 2017. 

 

Puljen er målrettet sammenhængende områder, hvor der ikke er adgang til 

bredbåndshastigheder på mindst 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, og 

hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil levere bedre dækning inden for tre år. 

 

Der kan gives tilskud til etablering af infrastruktur, der kan levere hastigheder på 

mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 

 

De projekter, der kvalificerer sig til tilskud fra Bredbåndspuljen, rangeres i en 

pointmodel bestående af syv objektive kriterier. Tilskuddet tildeles først til de 

projekter, som opnår højst pointscore og derefter til projekter med lavere 

pointscore. Grænsen for at opnå tilskud i 2021 var 43,99 point. 

 

Kriterie Vægt  

Tilslutningsprocent i projektet 30 pct. 

Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt 
bredbånd 

20 pct. 

Andel af landzoneadresser 10 pct. 

Projektets størrelse  
(max point ved 30 adresser) 

10 pct. 

Totalprisen pr. tilslutning  
(fratrukket tilskud fra kommune og bredbåndsudbyder) 

10 pct. 

Ekstra egenbetaling  
(max point ved 10.000 kr. i ekstra egenbetaling pr. adresse) 

10 pct. 

Småøer 10 pct. 

 

Der er afsat 100 mio. kr. til en fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2022. 


