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 På foranledning af 
 

(navn) 
(adresse) 
(postnummer) 
(identifikationsnummer) 
”tilladelsesindehaveren” 

 
 erklærer 
 

(navn) 
(adresse) 
(postnummer) 
(identifikationsnummer) 
”pengeinstituttet/forsikringsselskabet” 

 
uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation 
for kravets berettigelse at ville betale til 
 
 Den Danske Stat 
 v/Energistyrelsen 
 Amaliegade 44 
 1256 København K 
 
 
et beløb på kr. [         ], skriver [          ] [HER INDSÆTTES ET BELØB, DER 
MINDST SVARER TIL SUMMEN AF DE AFDRAG PÅ DEN ENDELIGE 
TILLADELSESPRIS SOM FORFALDER DE FØLGENDE TRE ÅR.] 
 
Beløbet er til sikkerhed for tilladelsesindehaverens betaling af tilladelsesprisen for 
tilladelsesindehaverens tilladelse til anvendelse af frekvensbåndene [HER 
INDSÆTTES TILLADELSESINDEHAVERENS RELEVANTE FREKVENSBÅND] i 
Danmark. Beløbet nedskrives som anført i punkt 68 i Energistyrelsens beslutning 
af 28. juni 2016 om gennemførelse af auktion over frekvenserne 1720,1-1785,0 
MHz og 1815,1-1880,0 MHz og i øvrigt med det udbetalte beløb ved eventuelle 
udbetalinger. 
 
Garantien udløber den [   ]. [HER INDSÆTTES DATOEN FOR UDLØB AF 
TILBAGEBETALINGSPERIODEN]. Nærværende garanti kan dog bringes til 
ophør tre år efter, at pengeinstituttet/forsikringsselskabet har givet tre måneders 
forudgående varsel ved anbefalet brev adresseret til beneficianten. 
 
Den Danske Stat ved Energistyrelsen fremsætter eventuelle 
betalingsanmodninger under denne garanti ved brev til 
pengeinstituttet/forsikringsselskabet, og inden otte dage efter modtagelsen heraf 
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skal det anmodede beløb være betalt. Betalingsanmodning kan senest 
fremsættes tre måneder efter garantiens udløb. Er betalingsanmodning ikke 
fremsat inden da, skal Den Danske Stat tilbagelevere det originale 
garantidokument til pengeinstituttet/forsikringsselskabet. 
 
Såfremt betalingsanmodning ikke efterkommes uanset grund, er 
pengeinstituttet/forsikringsselskabet forpligtet til at betale morarenter efter § 5, 
stk. 1, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fra betalingsanmodningen til 
betaling sker. 
 
Tilladelsesindehaveren erklærer ved sin underskrift på denne anfordringsgaranti, 
at tilladelsesindehaveren er uberettiget til at hindre udbetaling af beløb under 
garantien, og at tilladelsesindehaveren ikke vil anvende foreløbige retsmidler, 
herunder forbud eller arrest for at hindre udbetaling. 
 
Denne garanti er undergivet dansk ret og har aftalt værneting ved 
Energistyrelsens værneting. 
 
[Ved udenlandsk pengeinstitut/forsikringsselskab:] Undertegnede 
pengeinstitut/forsikringsselskab erklærer, at en dansk retsafgørelse har direkte 
eksigibel virkning over for pengeinstituttet/forsikringsselskabet. 
 
Dato: 
Underskrift: 
[Pengeinstitut/forsikringsselskab]: 
 
Dato: 
Underskrift: 
[Tilladelsesindehaver]: 


