
 

 

Udkast til tilsagn om tilskud 
 

Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] 
 
Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af høj-
hastighedbredbåndsforbindelser på Bornholm, der er indkommet inden ansøg-
ningsfristen 25. november 2014. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af den 
indsendte ansøgning valgt at tildele [modtager af tilskud]’s projekt tilsagn om 
tilskud.   
 
Erhvervsstyrelsen har besluttet at give et tilsagn om tilskud på op til [til-
skudsbeløb] kr. til gennemførelse af projektet.  
 
Accept og underskrift af tilsagn 
Hvis tilsagnet accepteres, skal tilsagnsbrevet underskrives af hver af de til-
skudsmodtagende partnere samt projektholders revisor. Brevet skal returne-
res til adressen Bornholm@erst.dk, således at accepten er Erhvervsstyrelsen i 
hænde senest to uger fra dags dato.  
 
Tilskuddets anvendelse og tilsagnsgrundlag.  
Tilskuddet ydes til dækning af faktiske udgifter, der er bogført, godkendt og 
betalt i forbindelse med gennemførelse af projektet. Tilskuddet gives desuden 
i henhold til EU’s statstøtteregler, jf. Europa-Kommissionens retningslinjer 
for statsstøtte til bredbånd, og Kommissionens gruppefritagelsesordning for bl.a. bredbånd, herun-
der særligt artikel 1, 6, 12 og 52. 
 
Tildelingen af tilskud har hjemmel i finanslovens § 08.21.28. 
  
Tilskuddet er bevilliget i henhold til ansøgningen af [dato] og det vedlagte projektbudget, og forde-
les jf. nedenstående tabel: 
 
Fordeling af tilskud 

 Tilskuds procent Bevilget tilskud 

(Projektholder)   
 

(Samarbejdspartner)   
 

(Samarbejdspartner)   

Dato  

 

Journalnr.:  
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I alt   

 

 
Tilsagnets tilskud for 2015 tager forbehold for, at finansloven for 2015 vedtages med de budgette-
rede midler til projektet, som er afsat i finansloven 2014. 
 
Projektperioden fremgår af den tidsplan, der indgik i ansøgningen. Projektperioden er dermed [antal 
år] og [antal måneder] fra [dato] til [dato].  
 
Vilkår 
Der er knyttet en række forpligtelser og vilkår til dette tilsagn, som fremgår af de vedlagte tilsagns-
vilkår og revisionsinstruks for tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser på Born-
holm.  
 
Tilsagnet kan bortfalde, hvis vilkårene ikke overholdes. Vilkårene fremgår af det vedlagte bilag om 
vilkår for tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm. 
 
Afrapportering og udbetaling af tilskud 
Det tildelte tilskud udbetales bagud på baggrund af en halvårlig statusrapport, der skal indsendes til 
Erhvervsstyrelsen. Første gang den [dato]. Indsendelse kan ske til adressen Bornholm@erst.dk. 
 
Fristerne for aflevering af den halvårlige statusrapport med status for gennemførelse af projektplan 
og regnskab, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen er senest hver den [dato] og den [dato], så 
længe projektet løber. 
 
Senest [dato tre måneder efter afslutningen af projektet] skal projektholder indsende en slutrapport 
samt et revisorpåtegnet slutregnskab.  
 
Projektet omfatter investeringer i [f.eks. graveudstyr, maskiner og andet aktiverbar udstyr]. I for-
bindelse med rapportering skal tilskudsmodtager være opmærksom på, at det alene er afskrivnings-
omkostninger af inventar og udstyr under projektperioden, der er støtteberettigede. Afskrivnings-
omkostninger beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. 
 
Tilbagebetaling af tilskud 
I henhold til tilsagnsvilkårenes pkt. 6 kan Erhvervsstyrelsen kræve tilskud helt eller delvist tilbage-
betalt, hvis projektet ikke lever op til vilkårene om udbygning af nettet, herunder vilkår om dækning 
og hastigheder. Der kan således blive tale om tilbagebetaling i tilfælde af væsentlige ændringer i 
forudsætningerne for tilsagnet eller ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og milepælsplan. 
På baggrund de halvårlige statusrapporter og projektets endelige afrapportering vil Erhvervsstyrel-
sen beregne, hvorvidt der skal foretages en tilbagebetaling af tilskud. 
 
Det bemærkes videre, at såfremt EU-Kommissionen på noget tidspunkt måtte beslutte, at hele eller 
dele af støtten er i strid med de europæiske regler om statsstøtte, vil tilbagebetaling skulle følge 
generelle principper, dvs. at der vil være tale om tilbagebetaling med renter.   
 
 



 

 

Kontakt til Erhvervsstyrelsen 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til [kontaktperson], tlf. [nummer]. Spørgsmål vedrørende udbeta-
ling af tilskud kan rettes til [kontaktperson], tlf. [nummer].  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
                   
[Navn] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ansøgers accept og underskrift 
 
Undertegnede projektholder og samarbejdspartnere erklærer hermed at have læst tilsagnsvilkår for 
tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm og accepterer hermed til-
sagnet på de vilkår, der er beskrevet heri. 
 
Undertegnede giver hermed samtykke til, at Erhvervsstyrelsens medarbejdere med henblik på revi-
sion, kontrol og evaluering kan få adgang til alle relevante oplysninger (herunder bilag) om projek-
tet. 
 
Undertegnede projektholder godkender hermed, at alle udbetalinger af tilskud sker til nedenstående 
konto (udfyldes af projektholder) 
 
Bank:_____________________________________________ 
 
Reg. nr.: ____________       Konto nr.: ___________________________ 
 
Bankadr.: __________________________________________________ 
 
 
 
Projektholder:  
 
Dato:____________ 
 
CVR. nr.:____________ 
 
Virksomhedens navn/firmastempel: ____________________________  
 
Navn: _____________________________ 
 
Underskrift: ________________________ 
 
 
Samarbejdspartner: 
 
Dato:____________                                                              
 
CVR. nr.:____________ 
 
Virksomhedens navn/firmastempel: ______________________________ 
 
Navn:___________________________________ 
 
Underskrift:______________________________ 
 
 



 

 

Revisors underskrift 
 
Undertegnede erklærer hermed at være revisor for ovennævnte projekt. Undertegnede påtager sig 
således kontrol- og revisionsmæssige opgaver i relation til projektet. Undertegnede har fået forelagt:  
 

• Revisionsinstruks for revision af tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser 
på Bornholm 

• Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til bredbånd. 
• Kommissionens gruppefritagelsesordning for bl.a. bredbånd, herunder særligt artikel 1, 6, 12 

og 52.  
 
og er bekendt med disse bestemmelsers indhold. 
 
Undertegnede har foretaget en gennemgang af forretningsgangene og registreringssystemerne for 
projektet. Det er undertegnedes vurdering, at disse er tilrettelagt på betryggende vis og i overens-
stemmelse med kravene i ovennævnte materiale. 
 
Undertegnede har samtidig påset, at ovenstående accept er underskrevet af den/de tegningsberetti-
gede for selskabet, samt at selskabets CVR nr. er korrekt. 
 
Revision skal foretages i henhold til reglerne i vedlagte revisionsinstruks. 
 
 
Journal nr. __________________________________ 
 
Revisors CVR nr.:____________________________________  
 
Dato: 
 
Virksomhedens firmastempel:___________________ 
 
 
Navn:______________________________________ 
 
Adresse:____________________________________ 
 
 
Underskrift: _________________________________



 

 

Bilag: Vilkår for tilskud til etablering af højhast ighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 

1. Opfyldelse af projektansøgning og generelle krav til projektet 

Projektholderen er forpligtet til at levere det projekt, der blev beskrevet i ansøgningen, herunder at 
opfylde den projektplan, som blev indgivet i ansøgningsrunden. Det indebærer blandt andet, at tids- 
og milepælsplaner samt planer for antal dækkede adresser, herunder dækning af prioriterede adres-
ser, samt planer for tilgængelige hastigheder for disse adresser skal overholdes.  

Projektholderen er ligeledes forpligtet til at opfylde de generelle krav for ansøgninger om tilskud, jf. 
informationsmaterialets afsnit 3 om generelle krav til projektet. Det vil sige hastighedskrav, udbyg-
ningskrav og krav om åben adgang. 

2. Tilskudsberettigede projektomkostninger  

Projektet skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk for-
valtning. Alene projektrelevante faktisk bogførte, godkendte og betalte omkostninger er tilskudsbe-
rettigede. Indirekte omkostninger (overhead) kan medtages som projektomkostning og beregnes 
som 20 % af de budgetterede lønomkostninger. 

 
Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede: 

1) Refunderbar moms. 
2) Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om tilskud. 
3) Udgifter forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme pro-
jekt. 

3. Tilsyn og rapportering 
Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med projektet, herunder med opfyldelse af vilkår for tilskud. Til-
skudsmodtageren skal overholde afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen som en del af tilsynet, her-
under afgørelser truffet i forbindelse med klager i forbindelse med åben adgang til det etablerede 
kommunikationsnet. 
 
Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere er forpligtet til efter anmodning fra Erhvervsstyrel-
sen at afgive enhver oplysning, der har betydning for tilsagn, udbetaling af tilskud og styrelsens 
kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. Erhvervsstyrelsen kan blandt andet anmode projekt-
holder og samarbejdspartnere om supplerende oplysninger om projektets forløb og kræve samtlige 
regnskabsbilag indsendt til gennemsyn. 

Projektholder skal halvårligt sende en statusrapport til Erhvervsstyrelsen efter nærmere anvisning. 
Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at statusrapporten alene skal indsendes én gang om året. 

 
Statusrapporten skal indeholde: 

1) Status for projektets gennemførelse i den pågældende periode, herunder hvor mange og præ-
cist hvilke adresser, der har opnået dækning, samt overholdelse af tids- og milepælsplanen. 
2) Dokumentation for opfyldelse af hastighedskrav for etablerede forbindelser. 
3) Dokumentation for fortsat opfyldelse af likviditets- og soliditetskrav. Soliditetsgraden doku-
menteres ved hjælp af en revisorpåtegnet erklæring udarbejdet på baggrund af det seneste års-
regnskab. Såfremt projektholderen har en soliditetsgrad, der er mindre end 20 pct. skal projekt-
holderen redegøre for, hvorledes denne måtte være tilstrækkelig til gennemførelse af projektet.  



 

 

4) Status på projektets økonomi, herunder: 
a) en specificeret regnskabsoversigt for de faktiske bogførte, godkendte og betalte tilskudsbe-
rettigede projektomkostninger i den pågældende periode, som er i overensstemmelse med det 
godkendte budgets specifikationer, og 
b) en anmodning om udbetaling af tilskud fra Erhvervsstyrelsen. 

 
Regnskabsoversigt i statusrapporter med anmodning om udbetaling af 500.000 kr. eller derover skal 
revideres efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnet om tilskud. [Udkast 
til revisionsinstruks kan ses i informationsmaterialets bilag 4.] 
 
Ved regnskaber med anmodning om under kr. 500.000, hvor der ikke er krav om ekstern revision, 
skal der vedlægges en underskreven erklæring fra tilskudsmodtagers ledelse vedrørende regnskab 
for projektet. Skabelon for ledelseserklæring kan eftersendes efter anmodning fra tilskudsmodtage-
re. 
 
4. Udbetaling af tilskud  
Udbetaling af tilskud kan ske, når en indsendt statusrapport for projektet er godkendt af Erhvervs-
styrelsen. Der kan maksimalt udbetales 30 mio. kr. i 2014, og der kan samlet set maksimalt udbeta-
les 60 mio. kr. i tilskud til projektet. 

 
Udbetalingen modsvarer de faktiske bogførte, godkendte og betalte tilskudsberettigede omkostnin-
ger. Efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen kan tilskud til direkte lønomkostninger ydes ud 
fra en på forhånd fastsat sats. 
 
Tilskud udbetales som udgangspunkt til projektholders konto i et pengeinstitut. 
 
I helt særlige tilfælde og efter anmodning fra projektholder kan tilskud udbetales med anden termin 
end halvårligt. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse herom, herunder hvilke oplysninger der skal af-
gives som grundlag for udbetalingen. Det bemærkes, at forudbetaling af tilskud ikke vil være mulig. 
 
Erhvervsstyrelsen tilbageholder 15 procent af tilskuddet, indtil der foreligger afsluttende regnskab 
og rapportering. 
 
5. Afslutning af projekter  
Projektholder skal afgive en slutrapport til Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med den 
oprindelige projektplan ved afslutningen af projektet efter anvisning fra styrelsen. Slutrapporten 
skal dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn og være styrelsen 
i hænde senest tre måneder efter afslutningen af projektet. 
 
Senest tre måneder efter afslutningen af projektet skal projektholder fremsende et underskrevet, 
samlet, afsluttende regnskab for projektet til Erhvervsstyrelsen. Regnskabet skal være revideret ef-
ter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagn til projektholder. [Ud-
kast til revisionsinstruksen kan ses i informationsmaterialets bilag 4]. 
 
Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering beslutte, at slutrapporten og det 
afsluttende regnskab indsendes senere. 
 



 

 

Endelig afregning af tilskud sker efter Erhvervsstyrelsens godkendelse af slutrapporten og det af-
sluttende regnskab. 
 
Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller samarbejdspartne-
re, aflægges regnskab for projektets godkendte tilskudsberettigede omkostninger i den gennemførte 
del af projektet, hvorefter Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling 
af tilskud og størrelsen heraf.  
 
6. Bortfald af tilsagn, bod og tilbagebetaling af tilskud  
 
Bortfald af tilsagn 
Projektholder skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de for-
udsætninger, der lå til grund for tilsagnet om tilskud, eller hvis de vilkår, hvorpå tilsagn om tilskud 
er givet, ikke vil kunne overholdes. 
 

Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne i projektet er så væsentlige, at tilsagn 
om tilskud helt eller delvist skal tilbagekaldes, eller at projektet kan fortsætte med eller uden æn-
dringer. 
 
Bod 
Såfremt projektet ikke lever op til den lovede dækning af adresser og den lovede hastighed i 2020, 
kan Erhvervsstyrelsen pålægge projektholderen en bod på op til 10 millioner kr. Boden vil være 
proportional med andelen af adresser, som blev lovet dækket med bestemte hastigheder i ansøgnin-
gen, men som projektet alligevel ikke leverer den lovede dækning eller hastigheder til. 
 
Tilbagebetaling ved manglende overholdelse af vilkår 
Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder eller 
kræve et allerede udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis: 

1. ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betyd-
ning for ansøgningen, 

2. betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder hvis projektholder eller 
samarbejdspartnere groft har forsømt deres forpligtigelser med hensyn til forsvarlig gennem-
førelse af projektet,  

3. ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og milepælsplan eller ved ikke at leve op til 
den lovede dækning af adresser i indsatsområdet med de lovede hastigheder, 

4. der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget tilskud, 
5. der ikke er indsendt statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab rettidigt, 
6. vilkårene i det accepterede tilsagn ikke er overholdt, eller 
7. forudsætningerne for tilsagn om tilskud er væsentligt ændrede, herunder eksempelvis ved en 

virksomheds ophør, konkurs, afhændelse, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos pro-
jektholder eller samarbejdspartnere. 

 
Ved tilbagebetaling i tilfælde af manglende udrulning i henhold til tilsagnet, jf. punkt 3 ovenfor i 
dette afsnit, vil der blive taget udgangspunkt i projektets samlede budget inklusiv projektholderens 
medfinansiering. Hvis vilkår og kriterier ikke opfyldes, vil tilbagebetalingen dermed baseres på, om 
der er leveret det aftalte, herunder i forhold til medfinansiering. 
 



 

 

Tilbagebetaling af ulovlig støtte 
Hvis EU-Kommission på noget tidspunkt måtte beslutte, at hele eller dele af tilskuddet er i strid 
med de europæiske regler om statsstøtte, vil projektholderen være forpligtet til tilbagebetaling af det 
pågældende beløb inklusiv renter. 
 
Rentetillæg 
Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter, hvis ikke Erhvervsstyrelsen har modtaget tilbagebeta-
lingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsat over for tilskudsmodtager. 
 

Rentetillæg beregnes med en rentesats, der svarer til diskontoen plus et tillæg på 2 pct. 
 
7. Projektændringer 
Projektholder skal straks skriftligt underrette Erhvervsstyrelsen, hvis de planlagte aktiviteter forsin-
kes, eller der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, og/eller 
hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Erhvervsstyrelsen vil 
herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres, samt om eventuel tilbagebetaling og bod. 
 
Ændring i sammensætningen af projektets partnere skal meddeles til og godkendes af Erhvervssty-
relsen. Der skal indsendes partnerskabserklæring for nye partnere i projektet. Erklæringen kan fås 
ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Udtrædende partnere skal give meddelelse til Erhvervssty-
relsen herom. 
 
Ændringer i projektets stamoplysninger, herunder ændringer af bankoplysninger, skal skriftligt 
meddeles Erhvervsstyrelsen. 
 
Hvis projektet afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller projektets samar-
bejdspartnere, aflægges regnskab for projektets godkendte tilskudsberettigede omkostninger i den 
gennemførte del af projektet. Erhvervsstyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt der skal ud-
betales tilskud, og i det tilfælde at der kan udbetales tilskud, hvor stort tilskuddet skal være. 
 
8. Ændringer på baggrund af forholdet til EU-retten 
Tilskudsordningen gennemføres efter gruppefritagelsen fra den almindelige anmeldelsespligt for 
bredbåndsprojekter.1  
 
Hvis EU-Kommission beslutter, at tilskudsordningen skal justeres for at leve op til de europæiske 
regler om statsstøtte, vil tilskudsmodtageren være forpligtet til at acceptere sådanne ændringer. 
 
Ligeledes kan der ske ændringer af de europæiske retningslinjer for, hvilke vilkår der skal gælde for 
statsstøtteordninger. I sådanne tilfælde vil tilskudsmodtageren også være forpligtet til at acceptere 
ændringer, som følger af ændringer af europæiske regler, herunder retningslinjerne for statsstøtte på 
bredbåndsområdet.2 
 

                                                 
1 Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre 
marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 kan findes her: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN 
2 EU’s statsstøtteretningslinjer på bredbåndsområdet er senest ændret i januar 2013, jf. EU-retningslinjer for statsstøtte-
reglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C 25/01). 



 

 

9. Tilskud fra anden side 
Erhvervsstyrelsen skal straks underrettes, hvis tilskudsmodtager til samme projekt opnår anden eller 
mere offentligt tilskud, end hvad der er angivet i ansøgningen. Dette gælder også støtte fra EU-
ordninger. Det opnåede tilskud kan blive modregnet i tilskuddet fra Erhvervsstyrelsen. 
 
10. Krav om yderligere oplysninger om projektet 
Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til at stille sig til rådighed for Erhvervsstyrelsen 
i forbindelse med styrelsens opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter – 
både under og efter gennemførelse af projektet. 
 
Erhvervsstyrelsen har med henblik på revision, kontrol og evaluering ret til at indhente og gennem-
gå alle relevante oplysninger (inkl. regnskabsbilag, timeregistreringsskemaer mv.) om projektet. 
 
12. Klagemulighed  
Erhvervsstyrelsens afgørelser vedrørende dette tilskudstilsagn kan indbringes for Erhvervs- og 
Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, evm@evm.dk.    
  
 
 


