
Helletofte den 23. januar 2019 

 

Fakta omkring tilsagn fra Energistyrelsen vedrørende bredbåndspuljen i    
lokalområdet Helletofte-Emmerbølle (HELB). 

 

Bredbåndspuljen blev i august 2018 introduceret af Vagn Pertl i lokalområdet Helletofte, Emmerbølle, 
Lejbølle og Bøstrup med omdelt skrivelse og en del besøg til 260 beboelser på 20 veje i området. 

 

Heraf gav 70 beboelser tilsagn med den mindst, krævede egenbetaling på 4000 kroner. Enkelte bød 
dog ind med 5000, 6000, 8000 og 10000 kroner som egenbetaling. En stærk bekræftelse på ønsket om 
bedre Internet i landdistriktet. Modsat var der også afslag alene på grund af egenbetaling. 

 

Tilsagnene var imidlertid meget geografisk spredt og så ugunstigt, at de fleste tilsagn ikke kunne anven-
des til en ansøgning. Blandt kriterierne for tildeling er det blandt andet afgørende, at der er sammen-
hæng mellem beboelserne. 

 

Bedste koncentration var på Helletoftevej, Bregnegårdsvej, Korsvej, den vestre del af Emmerbøllevej 
samt to på Lejbøllevej. Her blev der fra 29 boliger givet tilsagn, men desværre  var der 12 boliger i det 
afgrænsede lokalområde, som ikke ville være med. På dette grundlag blev projektet i samarbejde med 
Langeland Kommune annonceret, hvorefter teleudbyderne kunne melde ind om interesse for en aftale. 

 

Det førte til en partnerskabsaftale om levering af signal via fiber med teleudbyderen Stofa i samarbejde 
med SEF - Sydfyns Elforsyning. Det var med fuldmagt fra de deltagende 29  ansøgere i projektet, at 
Vagn Pertl underskrev partnerskabsaftalen. Derefter blev der den 31. oktober fremsendt ansøgning til 
Energistyrelsen. 

 

Efterfølgende meddelte Energistyrelsen, at foruden de to beboelser på Lejbøllevej burde yderligere 
fem beboelser på vejen medtages for tilstrækkelig sammenhæng og mulig godkendelse. Dette kunne 
ikke lade sig gøre, hvorfor de to udgik af ansøgningen trods deres tilsagn. Det ansøgte område måtte 
afgrænses strammere til 27 beboelser. 

 

I december 2018 meddelte Energistyrelsen: "Projektet har fået 61,08 point ud fra den pointmodel, der 
ligger til grund for tilskud fra bredbåndspuljen. I dette års ansøgningsrunde var der behov for mindst 
61,29 point for at opnå fuldt tilskud. Jeres projekt kan derfor desværre ikke opnå fuldt tilskud.” 

 

Energistyrelsen kan imidlertid give jer mulighed for at få et delvist tilskud på op til 915.980.79 kr., hvil-
ket er lavere end det ansøgte beløb på 1.037.800,05 kr. Det er det restbeløb, der er tilbage i årets pulje 
efter tilsagn om tilskud til de 91 projekter, som har opnået en højere pointscore end jer. Det betyder 
med andre ord, at partnerskabet selv skal rejse de resterende midler (121.819,26 kr.), hvis projektet 
skal gennemføres. 

 



Et tilskud på maksimalt 915.980.79 kr. svarer til, at Energistyrelsen kan dækkemaksimalt 60,93 pct. af de 
afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger for projektet. Hvis I ønsker at acceptere tilsagnet 
om delvist tilskud, skal det i projektet afklares, hvordan de resterende midler kan tilvejebringes." 

 

Med accept fra Stofa og SEF - Sydfyns Elforsyning blev kravet fra Energistyrelsen imødekommet, og det 
reviderede budget blev i januar 2019 accepteret og endeligt tilsagn meddelt af Energistyrelsen. 

 

Tilsagnet om tilskud er naturligvis betinget af, at projektet overholder bekendtgørelsen om bredbåndspul-
jen i 2018. Energistyrelsen understreger blandt andet, at det tildelte tilskud alene kan anvendes til at sikre 
de 27 adresser, og der skal være etableret et tilslutningsstik i huset. Hvis udbyderen ønsker at forberede 
andre adresser til dækning, må dette således ikke ske for det tilskud, der er tildelt fra bredbåndspuljen. 

 

Ifølge partnerskabsaftalen vil det praktiske arbejde med udførelsen foregå fra 2. til 4. kvartal i 2019 - så-
fremt der ikke opstår noget uforudset i forhold til gravetilladelser og vejrforhold. 

 

Den omtalte ansøgning til bredbåndspuljen for 2018 var den eneste fra Langeland Kommune. Tilsagn fra 
de mange interesserede og i dette projekt tilmed 43 ikke anvendelige, men tilmeldte adresser, er et klart 
udtryk for behovet for bedre Internet på Langeland. 

 

Der må således være grundlag for videre indsats og nye ansøgninger til bredbåndspuljen i 2019. 

 

Vagn Pertl 

Mail: vagn@pertl.dk  


