
 

 

Kontaktinfo vedr. Energistyrelsens Bredbåndspulje 
 
 

Fynsk Samarbejde vedr. udvikling af den digitale infrastruktur på Fyn 
 

Byregion Fyn har i samarbejde med Region Syddanmark etableret et Fynsk Samarbejdsforum 

for Digital Infrastruktur (FSDI), som har fokus på at sikre en sammenhængende digital 

infrastruktur på Fyn. Det betyder bl.a. at de fynske kommuner er opmærksomme på hvordan 

der kan sikres sammenhængende bredbåndsprojekter på tværs af kommunegrænser.  
I flere af de fynske kommuner, kan der søges om kommunalt tilskud til bredbåndsprojekter i 

forbindelse med Energistyrelsens bredbåndspulje. 
 

Kommunerne hjælper gerne med vejledning, materiale eller andet, der kan skabe synlighed 

om de lokale bredbåndsprojekter tillige med netværk på tværs af kommunegrænserne. 

Hvis dit projekt går på tværs af en kommunegrænse eller du har andre spørgsmål, så tag 

gerne fat i din kommunale bredbåndsansvarlige som kan hjælpe med at skabe kontakten.   

 

Kontaktinfo til din kommune: 
 Svendborg Kommune, David Schwartz Møller, david.moller@svendborg.dk 

 Assens Kommune, Sara Rosager Mortensen: sromo@assens.dk  

 Faaborg-Midtfyn Kommune, Michael Hansen: miha@faaborgmidtfyn.dk   

 Nyborg Kommune, Dennis Hansen: deh@nyborg.dk  

 Odense Kommune, Jørgen Brolykke Rasmussen: jr@odense.dk  

 Kerteminde Kommune, Sten Brodersen: stb@kerteminde.dk  

 Nordfyns Kommune, Per Stenaa: pst@nordfynskommune.dk  

 Middelfart Kommune, Johannes Yde: Johannes.yde@middelfart.dk 

 Ærø Kommune, Bettina Rosenbæk: bro@aeroekommune.dk  
 Langeland Kommune, Finn Granhøj: figr@langelandkommune.dk  

 
 

Fakta fra Energistyrelsen: 
 

Info generelt om Energistyrelsens Bredbåndspulje 2019: 
http://www.ens.dk/bredbaandspulje 

 
Nyhedsbrev fra Energistyrelsen: 

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske via dette link og nederst på den efterfølgende side: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek  

 

For mere specifikke spørgsmål vedr. rammer og regler for ansøgning af 

Energistyrelsens Bredbåndspulje, kontakt da Energistyrelsen: 
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 

 

Vigtige datoer udmeldt fra Energistyrelsen: 

Tirsdag d. 30. april Ansøgningsrunden for 2019 igangsættes 

Offentliggørelse af Energistyrelsens kort med oplysning om alle tilskudsberettigede adresser. 

Torsdag d. 15. august Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over 

tilskudsberettigede adresser 

Onsdag d. 18. september Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne indgå aftale med en udbyder 

Onsdag d. 23. oktober Ansøgningsfrist 
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