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Høringssvar vedr. Bredbåndspuljen 2022 
På vegne af de 11 kommuner og Regionen i region Nordjylland fremsendes hermed høringssvar på 

Bredbåndspuljen 2022. 

Først og fremmest vil vi gerne rose udkastet, som vi I stort omfang ser imødekommer den kritik der 

har været af bredbåndspuljen fra kommuner og regioner. 

Den særlige ordning der sikrer mulighed for at støtte enkeltadresser, samt muligheden for at inkludere 

spredt beliggende adresser i projekterne, ser vi som store og nødvendige fremskridt. 

Ligeledes er nedsættelsen egenbetalingen til 2.000 kr. et positivt tiltager, hvor betalingen i højere 

grad kommer i niveau med den gældende betaling for den kommercielle markedsdækning. 

Ændringen i hastighedsgrænsen, så adresser med adgang op til 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s 

upload, er også en forbedring i forhold til tidligere. 

Vi har herudover følgende kommentarer og forslag til ændringer til udkastet: 

Støtteberettigede adresser: 

• Hastighedsgrænsen for støtteberettigede adresser 

Det skal være muligt at søge for adresser med forbindelser op til 100/30Mbit/s. Alt under 100/30 

Mbit/s er under regeringens nye målsætning for alle borgere og virksomheder. EU har tillige defi-

neret High Speed Coverage som hastigheder over 100Mbit/s. Umiddelbart er der ikke en rimelig 

grund til at udelukke adresser, der har en adgang til bredbåndsdækning der ikke opfylder regerin-

gens målsætning. 

Hvis man ønsker at favorisere de adresser med den laveste tilgængelige hastighed, kan man ind-

føre et nyt kriterie 6 (se senere) i pointmodellen. Det kunne se således ud: 

0 - 10 Mbit/s      = 1,00 

11 – 30 Mbit/s   = 0,75 

30 – 50 Mbit/s   = 0,50 

50 – 100 Mbit/s = 0,25 

 

Der beregnes et gennemsnit, ud fra alle adresserne i projektet. 

På denne måde, tilgodeses projekter med mange adresser, med meget dårlige forbindelser. 

 

Minimumshastigheder på net, der etableres med tilskud fra puljen: 

Vi opfordrer til, at de net, der etableres med støtte fra puljen, skal leve op til fremtidens bred-

båndsbehov og regeringens målsætning på 1Gbit. 

 

NOTAT 
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Pointmodellen: 

• Kriterie 4 – Afstand 

Dette kriterie understøtter, at projekter med spredte adresser kan få tilskud. Det giver god mening, 

da disse typer projekter typisk har sværere ved at få dækning via den normale kommercielle ud-

rulning. Herudover sikrer det at, disse adresser medtages i projekter og, at der derved ikke ”efter-

lades” adresser uden dækning. Men kravet om at ”adressen skal ligge mere end 200 meter fra 

nærmeste adresse, der allerede er dækket af højhastighedsinfrastruktur” mener vi ikke bør med-

tages. Der er ikke noget argument for at denne type adresser ikke skal medtages i projekter under 

bredbåndspuljen. Tværtimod vil det netop skabe flere ”efterladte” adresser, der vil have meget 

ringe muligheder for at få dækning på almindelige kommercielle vilkår. At en adresse har mindre 

end 200 meter i fugleflugtslinje til en anden adresse, der har højhastighedsdækning, betyder ikke 

at de har større chance for at få dækning på kommercielle vilkår end andre. Dette krav stiller sam-

tidig denne typer adresser ringere end andre tilskudsberettigede adresser. De vil ikke kunne slå 

sig sammen med andre tilskudsberettigede adresser, og de opfylder ikke kravet til den særlige 

ordning for enkeltadresser. Det finder vi ikke er rimeligt. 

 

• Kriterie 6 – Ansøgt tilskud pr. adresse 

Berettigelsen af dette kriterie kan være at prisen fra en leverandør er til forhandling, hvilket ikke er 

dokumenteret i de tidligere år.  

Det kan også være at man vil tilgodese projekter hvor ansøgerne, kommunen og/eller leverandø-

ren giver et tilskud til projektet. Dette er prisværdigt, men forudsætter at grundprisen er den 

samme for alle projekter. Det er desværre ikke korrekt. Hvis man vil tilgodese projekter med til-

skud bør man have et kriterie, der måler på dette. Det vil så samtidig favorisere de adresser hvor 

man har bedre råd til selv at sørge for dækning og de rige kommuner. 

Som kriteriet er udformet nu er det i modstrid med puljens formål, der netop skal støtte adresser, 

hvor man ikke kan forvente at der etableres højhastighedsdækning inden for en rimelig tidsperi-

ode. En kommerciel tilgang til dette er prisen pr. adresse. Altså adresser, hvor behovet for tilskud 

er højest og ikke lavest. 

Da vi anerkender de to modstridende argumenter for prisen for tilskud, opfordrer vi til at dette kri-

terie udgår af pointmodellen. 

 

Pointmodellen (den særlige ordning) 

• Kriterie 1 – Adresse med adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s 

Vi er ikke begejstrede får dette kriterie, men anerkender at der skal være et objektivt kriterie for 

udvælgelse af projekter, hvis der bliver behov for det. Vi foreslår at der sker en graduering i for-

hold til den nuværende adgang fra de 10/2Mbit/s til 30/5 Mbit/s (eller som vi foreslår 100/30 

Mbit/s) 

 

• Kriterie 2 – Ansøgt tilskud 

Vi foreslår at dette kriterie udgår af samme årsag som nævnt ovenfor under pointmodellen for den 

almindelige ordning (kriterie 6) 

 

Afslutningsvis vil vi nævne en observation, der bør overvejes, når/hvis man fremadrettet vil under-

støtte adresser med manglende højhastighedsdækning.  

Hvis man ser på den kommercielle dækningsudvikling de sidste år, ser man en hastig opgradering fra 

Coax forbindelser til Fiber, imens ændringen fra ADSL forbindelser til teknologier der kan opfylde ha-

stighedskravene til de net, der etableres under Bredbåndspuljen, går væsentligt langsommere. Selv 

om vi anerkender teknologineutralitet i krav til de fremtidige netforbindelser, bør man se på, om der i 

højere grad er en forbindelse mellem nuværende teknologi end nuværende forbindelseshastighed, og 
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muligheden for kommerciel dækning, der lever op til regeringens krav. En sådan forbindelse bør na-

turligt afspejle sig i kriterierne for at blive omfattet af en evt. bredbåndspulje eller lignende. 

 

/for Nordjyllands 11 Kommuner og Region Nordjylland 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Kampmann 

Projektleder ”Digital Infrastruktur i Nordjylland” 


