
Ansøgningsblanket til Bredbåndspuljens særlige ordning 
for enkeltstående adresser 2022 

Skal udfyldes af ansøger og bredbåndsudbyder.  
Indsendes sammen med ansøgning via Tilskudsportalen 

Alle felter skal udfyldes 

Aftalen vedrører adressen 

Adressen har været annonceret på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside 
med annonceringsnummer.

Aftalen er indgået mellem parterne: 

Udbyder 

CVR-nr. 

Navn 

Adresse 

Telefon 

E-mail

Kontaktperson for udbyder: 
Navn 
Mobil 
E-mail

Adresseejer/lejer 

Navn 

Adresse 

Telefon  

E-mail

Det er aftalt, at der etableres højhastighedsbredbånd til adressen 

Teknologi   

Projektets startdato 

Projektets slutdato  

Forbeholdt adresseejer/lejer: 

Jeg bekræfter, at jeg er ejer eller lejer af den adresse, der søges tilskud til, og at jeg ikke har kendskab til, at 
adressen er dækket med bredbånd (kablet eller fast trådløst) med hastigheder, som både overstiger 30 
Mbit/s download og 5 Mbit/s upload – eller forventes at blive det inden for de næste 3 år. 

Hvis man ansøger om tilskud fra puljen mod bedre vidende, kan konsekvensen være, at projektets tilskud bortfalder. 



Ansøgningsblanket til Bredbåndspuljens særlige ordning 
for enkeltstående adresser 2022 

Skal udfyldes af ansøger og bredbåndsudbyder.  
Indsendes sammen med ansøgning via Tilskudsportalen 

Alle felter skal udfyldes 

Jeg er indforstået med: 

• At jeg binder mig til at bidrage med  kr. inkl. moms i egenbetaling. 

• At der opsættes udstyr til bredbånd på min adresse, inkl. et tilslutningsstik i huset. Dette kan blandt
andet indebære nedgravning af kabler på min grund

• At udbyder søger om tilskud fra Bredbåndspuljen 2022 på mine vegne

Forbeholdt udbyder: 
Vi bekræfter, at: 

• Vi er ejere af det etablerede net
• Det etablerede net kan levere mindst 300 Mbit/s download og 100 Mbit/upload
• Vi er indforstået med kravene til det etablerede net, som fremgår af bekendtgørelsen (fx mht. åben

adgang).
• Det net, hvortil der søges om tilskud, ikke allerede er etableret med en hastighed, som overstiger 30

Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.
• Projektet ikke vil blive gennemført, hvis der ikke opnås tilskud

Budget: 

• Etableringsomkostninger (Ekskl. moms)

• Egenbetaling fra adresseejer (mindst 2.000 kr. inkl. moms)

• Investering fra udbyder (mindst 4.000 kr. ekskl. moms)

• Eventuelt - Bidrag fra  kommune 

• Eventuelt - Sponsorat fra

Udbyder - Dato og underskrift  

____________________________________________________________________________ 

Adresseejer - Dato og underskrift  

____________________________________________________________________________ 
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