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Profitcenter & F3-niveau

Tilskud til bredbåndspuljeprojekter

Beskrivelse:
Regeringen har i 2018 og 2019 afsat 100 mio. kr. til at understøtte udrulning af bredbånd i landområderne.
Kommunekassen har lov til at hjælpe med finansieringen til de projekter, der bliver godkendt af
Energistyrelsen.
Projekterne bliver godkendt ud fra en foruddefineret pointmodel. Der er mulighed for at øge projektets
pointsum, hvis der ydes kommunal støtte til projektet. Der gives højere point jo lavere gennemsnitlig totalpris
pr. tilslutning, idet en kommunal medfinansiering modregnes, inden den gennemsnitlige totalpris beregnes..
I Vesthimmerlands Kommune har vi udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser i landområderne –
primært husstande i det åbne land og i sommerhusområderne.
Gode bredbåndsforbindelser er vigtige både af hensyn til bosætning, erhverv, uddannelse og turisme.
Det foreslås, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. hvorfra der kan søges støtte til bredbåndspuljeprojekter,
der søger fra puljen i 2019. Projekterne bliver først godkendt af Energistyrelsen i december 2019, hvorfor
gennemførelse og dermed betaling først sker i 2020.
Et projekt, hvor den enkelte husstand bidrager med en egenbetaling på min. 4.000 kr., kan søge støtte på
2.000 kr. pr. husstand.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Gode bredbåndsforbindelser er vigtige både af hensyn til bosætning, erhverv, uddannelse og turisme.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
I Vesthimmerlands Kommune har vi udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser i landområderne –
primært husstande i det åbne land og i sommerhusområderne. Disse puljer vil kunne afhjælpe nogle af
udfordringerne.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Beslutningen er truffet i 2018 (budgetaftalen for 2019). Ønsket skal derfor ikke høres på ny.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen betydning

