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Kom til informationsmøde om
bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen forventes åbnet for ansøgninger den 30. april 2019.
Energistyrelsen holder informationsmøder rundt i landet om puljen – alle
er velkomne.

Det er nu, man skal i gang med at forberede et lokalt bredbåndsprojekt, hvis
man skal søge om tilskud fra bredbåndspuljen i år.

Ansøgningsrunden åbner tirsdag den 30. april 2019, hvor der bliver lagt
detaljeret information ud på Energistyrelsens hjemmeside. Samtidigt
offentliggør styrelsen et kort med information om hvilke adresser, der er
tilskudsberettigede i 2019. Ansøgningsfristen er 23. oktober 2019.

http://www.ens.dk/bredbaandspulje


Informationsmøder over hele Danmark

I år holder Energistyrelsen informationsmøder om bredbåndspuljen følgende
steder:

Djursland

Dato: Tirsdag den 23. april 2019, kl. 16-18

Sted: Djurs Erhvervspark, Fabriksvej 5, 8544 Mørke

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 17. april 2019

Lolland

Dato: Torsdag den 25. april 2019, kl. 16-18

Sted: Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 23. april 2019

Fyn

Dato: Mandag den 29. april 2019, kl. 16-18

Sted: Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 25. april 2019



Østjylland

Dato: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 15-17

Sted: Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld

Tilmeldingsfrist: Fredag den 26. april 2019

Vestjylland

Dato: Torsdag den 2. maj 2019, kl. 16-18

Sted: Isværket, Havnen 66, 7620 Lemvig

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 30. april 2019

Himmerland

Dato: Mandag den 6. maj 2019, kl. 15-17

Sted: GASmuseet, Gasværksvej 2, 9500 Hobro

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 30. april 2019

Nordsjælland

Dato: Tirsdag den 7. maj, kl. 15-17



Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 2. maj 2019

Vestsjælland

Dato: Onsdag den 8. maj, kl. 16-18

Sted: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tilmeldingsfrist: Mandag den 6. maj 2019

Tilmelding

Send en mail til tele@ens.dk med oplysning om, hvem der kommer, og
hvilket møde I vil deltage i.

Forventet tidsplan

30. april 
2019

Ansøgningsrunden for 2019 igangsættes

Offentliggørelse af Energistyrelsens kort over tilskudsberettigede
adresser

15. august
2019

Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse i
forhold til oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser

18. september
2019

Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne
indgå aftale med en udbyder

23. oktober
2019

Ansøgningsfrist

Følg med i nyhedsbrevet

mailto:tele@ens.dk


Alle interesserede har mulighed for at modtage Energistyrelsens elektroniske
nyhedsbrev om puljen. Nyhedsbrevet udsendes efter behov, når der er
relevant nyt. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske her.

Baggrund

Bredbåndspuljen har til formål at støtte udrulningen af bredbånd i
lokalområder med dårlig dækning. For at være tilskudsberettiget, må en
adresse højst have adgang til bredbånd med en hastighed på 10 Mbit/s
download og/eller 2 Mbit/s upload. For at opnå mulighed for tilskud fra
puljen skal man slå sig sammen lokalt for at forberede et bredbåndsprojekt.
Projektet skal indgå partnerskab med en bredbåndsudbyder og kan derefter
søge om tilskud. Der er 100 mio. kr. i puljen i 2019.

Læs mere om bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen på Energistyrelsens
hjemmeside.

Kontakt

Fuldmægtig Christine Pallesen, 33 92 68 95, cpa@ens.dk

Telegrafinspektør Jane Ørum, 33 92 76 00, jpo@ens.dk

Chefkonsulent Henrik Kjær, 33 92 79 13, hkj@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
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forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressekontakt
Pressechef 
Energistyrelsen
tfh@ens.dk
+45 25 13 78 46

Laura Andersen
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Presserådgiver 
Lrsn@ens.dk
+45 33 95 09 06

mailto:tfh@ens.dk
tel:+45 25 13 78 46
mailto:Lrsn@ens.dk
tel:+45 33 95 09 06

