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Fakta om fordelingen af midler i 2022 fra Bredbåndspuljens særlige 

ordning for enkeltstående adresser 

 

 

 

 

 

 

Ansøgninger  

Ansøgningsfristen til den særlige ordning for enkeltstående adresser udløb den 1. 

september 2022. Der indkom 276 ansøgninger. 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen er to ansøgninger blevet afvist, fordi de ikke 

levede op til de krav, der gælder for at søge gennem den særlige ordning. En en-

kelt ansøgning har trukket deres ansøgning. 

 

De øvrige 273 ansøgninger lever op til betingelserne og er dermed alle kvalificeret 

til tilskud. De fordeler sig på 42 kommuner. 

 

Tilskud  

Der er givet tilsagn om tilskud til alle 273 adresser. Det samlede tilskud udgør godt 

16,4 mio. kr. 

 

Det gennemsnitlige tilskud er 60.143,06 kr. pr. adresse. Tilskuddene til de enkelte 

adresser varierer fra 15.400 kr. til maksimumsbeløbet på 125.000 kr. 

 

Fordeling  
 

Region Adresser Tilskud Gennemsnit 

Hovedstaden 5 429.921,00 85.984,20 

Nordjylland 65 4.014.370,00 61.759,54 

Midtjylland 163 9.653.676,00 59.225,01 

Sjælland 27 1.442.403,00 53.422,33 

Syddanmark 13 878.684,26 67.591,10 

Total 273 16.419.054,26 60.143,06 

 

Alle 273 adresser ligger i landzone. De omfatter af 123 boliger, 18 sommerhuse, 7 

virksomheder samt 125 adresser, der er registreret i BBR med mere end én adres-

setype1. 

                                                      
1 Det dækker typisk over adresser, hvor der både er registreret en bolig og en virksomhed. 
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Finansiering 

Den gennemsnitlige egenbetaling går fra minimumskravet på 2.000 kr. og op til 

12.000 kr. pr. adresse. I alt vil de 273 enkeltstående adresser bidrage med 716.050 

kr. i egenbetaling inkl. moms. 

 

Der ydes kommunal medfinansiering til 140 adresser. Den samlede kommunale 

medfinansiering udgør 213.600 kr. 

 

Bredbåndsudbyderne har i gennemsnit bidraget med ca. 9.518 kr. i medfinansiering 

pr. deltagende adresse. Den samlede medfinansiering udgør 2.598.300 kr.  

 

Bredbåndsudbydere 

Der er otte bredbåndsudbydere involveret i de 273 ansøgninger, som har modtaget 

tilsagn om tilskud fra Bredbåndspuljens særlige ordning i 2022. 

 

Bredbåndsudbyder Adresser Tilskud 

Energi Fyn 3 275.438,26 

Fibia 41 2.346.725 

Jysk Energi  2 188.800 

MES Fiber 6 248.300 

nef Fiber 3 200.046 

Norlys 207 12.328.370 

RAH Fiberbredbånd 9 680.475 

SEF Fiber 2 150.900 

Total  273 16.419.054,26 
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Baggrund  

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016. Puljen har til formål at bistå med at få en 

god bredbåndsdækning i de lokalområder, hvor der ikke er udsigt til at markedet 

sørger for det. 

 

I perioden 2016-2021 er der givet tilsagn om tilskud til 555 projekter, som omfatter 

godt 24.000 adresser. Der er samlet givet tilsagn for ca. 580 mio. kr. i perioden. 

 

På finansloven blev der afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen 2022. Heraf kunne 

op til 20 mio. kr. anvendes til en særlig ordning for enkeltstående adresser. 

 

Enkeltstående adresser er defineret som tilskudsberettigede adresser, hvor afstan-

den i fugleflugtslinje er mere end 500 meter til nærmeste tilskudsberettigede 

adresse – og mere end 200 meter til nærmeste adresse, der allerede har adgang til 

bredbånd med hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 

Begge krav skal være opfyldt. 

 

I modsætning til adresser, der er omfattet af Bredbåndspuljens almindelige ordning, 

kan adresser under den særlige ordning for enkeltstående adresser søge om til-

skud uden at slå sig sammen med andre adresser. 

 

Der er 2.077 adresser, som i 2022 har haft mulighed for at søge om tilskud gennem 

den særlige ordning. Ud af dette tal har 368 adresser været annonceret via Bred-

båndspuljens hjemmeside med henblik på at indgå partnerskab med en bredbånds-

udbyder, så der kunne søges om tilskud. 

 

Ansøgningsfristen til Bredbåndspuljens almindelige ordning er den 26. oktober 

2022. 

 

Yderligere information om Bredbåndspuljen kan findes på: sdfi.dk/bredbaandspulje 

https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/bredbaand/bredbaandspuljen

