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Til energistyrelsen
Sendt på mail til: tele@ens.dk

KLs høringssvar over rammerne for bredbåndspuljen for 2018
Energistyrelsen har sendt rammerne for bredbåndspuljen i 2018 i høring,
herunder bekendtgørelse om tilskud til etablering af 
højhastighedsbredbånd i 2018 og vejledning til ansøgning om tilskud til 
etablering af højhastighedsbredbånd.

KL og kommunerne har stort fokus på, at der sikres god og tilstrækkelig
mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og især på at få løst 
udfordringerne med områder, der ikke er dækket af bredbånd, og de 
mange steder med huller i mobildækningen. På den baggrund ser KL og 
kommunerne bredbåndspuljen som et godt tiltag, der kan bidrage til at nå 
borgere og virksomheder, hvor markedet ikke formår at levere attraktive 
forbindelser.

Tildelingskriterierne for bredbåndspuljen er blevet målrettet mere 
tyndtbefolkede områder. Der er dog fortsat udfordringer med hastigheder 
og stabilitet på adresser i byzoner i bykommuner og KL er derfor 
interesseret i at høre, hvordan styrelsen forventer, at den problemstilling 
bliver løst. Der synes ligeledes at være et vist overlap mellem de angivne 
tilskudsberettigede adresser og dækningskravene i frekvensauktionerne 
for mobildækningen. På den baggrund synes det uklart hvorvidt projekter 
med anvendelse af mobilteknologi reelt kan ansøge puljen.

I tildelingskriterierne er de tilskudsberettigede adresser angivet på 
baggrund af den teoretiske kortlægning og der kan være tvivl om, om 
dette er retvisende, særligt ift. mobildækningen. KL vil derfor opfordre til, 
at man løbende genbesøger de faktiske behov og den oplevede 
dækning, og at borgere og virksomheders dokumentation for faktisk 
dækning på adresser også giver berettigelse til at ansøge puljen. KL og 
kommunerne bidrager gerne til et arbejde med kortlægning af den 
faktiske dækning. Den angivne frist 15. august 2018 for indsigelser mod 
de tilskudsberettigede adresser vurderes derfor kort. Samme gælder 
annoncerings- og ansøgningstidspunktet.

Eventuelle spørgsmål til KL’s kommentarer kan rettes til specialkonsulent
Anne Kathrine Fjord-Marschall på akf@kl.dk.

Med venlig hilsen

Pia Færch
Kontorchef for Digitalisering og Borgerbetjening
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