
 

 

Tele@ens.dk      31. maj 2018 

Høringssvar vedr. rammerne for bredbåndspuljen i 2018  

Teleindustrien takker for høringen og fremsender hermed sine bemærkninger.  

Teleindustrien anerkender, at der i forhold til tidligere regler er foretaget ændringer, som vil sikre, 
at midlerne i langt højere grad anvendes i geografiske områder, hvor markedskræfterne ikke slår 
til. Det kan derfor støttes at loftet for det maksimale støttebeløb fjernes, hvilket netop muliggør, 
at man kan nå de særligt svære områder. Desværre modarbejdes dette ellers fine tiltag ved at man 
fastholder et kriterium i pointmodellen om at tilgodese projekterne med de laveste omkostninger. 
Det forhindrer i realiteten at man får de rigtigt svære områder med. Dette kriterium bør udfases.  

Justeringerne efterlader også spørgsmålet om, hvad man så vil stille op med områder i byer med 
dårlig dækning. TI er enig i, at det ikke bør løses gennem bredbådspuljen, men ved at den samlede 
telepolitik adresserer dette problem og fremmer incitamenter til at investere og anlægge digital 
infrastruktur også i byerne.  

Teleindustrien har tidligere efterspurgt en større forudsigelighed i brugen af offentlige midler på 
området og har i den forbindelse noteret, at det nye teleforlig indebærer, at regeringen i 
forbindelse med finansloven for 2019 har til hensigt at forlænge og forøge bredbåndspuljen fra 
2019 og frem. Teleindustrien anbefaler, at der afsættes faste beløb for perioder på minimum tre 
år ad gangen for at sikre den nødvendige forudsigelighed. 

Teleindustrien har også tidligere påpeget, at Energistyrelsen burde arbejde for, at kravet om 
etablering af passiv infrastruktur (tomrør) bortfalder, idet det er et markant fordyrende element i 
etableringen som ikke har nogen praktisk betydning. Erfaringerne fra de tidligere år viser, at der 
ikke har været efterspørgsel fra andre udbydere om adgang til tomrørsinfrastruktur, og set i lyset 
af at de nye vilkår formentlig vil føre til endnu mindre projekter end dem, der blev tildelt i 2017, er 
det vores klare forventning, at der heller ikke vil være nogen interesse herfor fremover. Den 
tredjepartsadgang, der reelt forventes at blive efterspurgt og anvendt vil være en BSA adgang til 
fiberinfrastrukturen. 

Ekstra omkostningerne for at opfylde kravet om etablering af passiv infrastruktur vil blive lagt på 
de samlede projektomkostninger, hvorved det ansøgte beløb til statsstøtte vil stige. Reelt vil det 
betyde, at færre kunder vil kunne opnå adgang til bredbånd med bredbåndspuljemidler. 
Energistyrelsen opfordres derfor til at fjerne kravet inden projektstart. Hvis det ikke kan nås i 
2018, opfordrer Teleindustrien til, at kravet fjernes i forbindelse med fremtidige puljer. Som 
minimum bør Energistyrelsen sikre en godkendelse af en standard herfor.  



TI har tidligere fremsendt sit bud på en sådan standard og udlægning af bredbåndspulje-
bekendtgørelsens § 22, der indebærer, at der i støttede hovedforsyningsnet og fordelingsnet 
etableres enten et ekstra tomrør eller to ekstra subrør. I stikledninger lægges der ikke ekstra 
tomrør. Her er der mulighed for enten at trække fiber i eksisterende rør eller anvende allerede 
anlagt fiber. Samlet set indebærer denne løsning, at infrastrukturen og den passive infrastruktur 
etableres på en måde, så der er plads til flere net. TI anbefaler, at denne standard, som der er bred 
opbakning til i branchen, indskrives i Energistyrelsen vejledning. 

TI skal pointere, at der er meget store administrative byrder forbundet med at indmelde dækning 
og planlagt dækning for hele landet. EU’s statsstøtteregler kræver alene, at der indberettes 
dækning og planlagt dækning i de områder, hvor der påtænkes støtte. Teleselskaberne ville 
således gå fra at skulle indmelde planlagt dækning for 100 % af landet til langt under 1 % af landet. 
Det er afgørende, at man tænker i at reducere teleselskabernes byrder i denne sammenhæng, og 
det ville i praksis også betyde en højere kvalitet i de indmeldte data, og derved minimere risikoen 
for tildeling af offentlige støttemidler i områder, hvor der ikke er behov.  

Den valgte proces for ansøgninger til statsstøtte medfører, at der er en vis risiko for, at 
statsstøttemidlerne går til områder der, til trods for indmeldingerne til check dit net, alligevel vil 
kunne forsynes med bredbånd på markedsmæssige vilkår.  

En praktisk løsning kunne være, at Energistyrelsen fremsender listen over ansøgte/udpegede 
områder til operatørerne, for at høre om en eller flere operatører alligevel vil kunne forsyne 
området med bredbånd på markedsmæssige vilkår, inden den endelige tildeling gives. 
Operatørerne skal i givet fald give bindende tilsagn om forsyning med bredbånd i området. Denne 
metode vil sikre, at statsstøttemidlerne anvendes bedst muligt. 

Et alternativ kunne være, at Energistyrelsen inden endelig tildeling fremsender en generel 
forespørgsel til operatørerne på, om de har planlagt yderligere udbygninger af bredbånd i de 
støtteberettigede områder i forhold til de tidligere indberetninger.         

Teleindustrien finder fortsat, at det bør sikres, at mobildækning inkluderes som en del af 
kortlægningen som grundlagt for bredbåndspuljen. Teleindustrien fortsætter meget gerne 
drøftelser med Energistyrelsen om, hvorledes dette i praksis kan lade sig gøre for at sikre 
teknologineutralitet i ordningen.  
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