
Bredbåndspuljen 2019 
FULDMAGT 

 

Du kan læse mere om bredbåndspuljen her www.ens.dk/bredbaandspulje 
 

Navn   Adresse 
Postnummer   By   
Telefon/Mobil  E-mail 

(Obligatorisk)   (Vigtig) 
 
Jeg giver fuldmagt til, at                                                                                (fuldmagtshaver) på 
mine vegne må søge tilskud fra bredbåndspuljen 2019 til følgende adresse (installationsadressen): 
 
 
 
Jeg bekræfter, at jeg er lejer eller (med)ejer af den adresse, der søges tilskud til, og at jeg ikke har 
kendskab til at adressen har dækning med hastigheder højere end 10/2 Mbit/s eller forventes af få 
det indenfor de næste 3 år. 
 
Hvis man ansøger om tilskud fra puljen mod bedre vidende, kan konsekvensen være, at hele projektets 
tilskud bortfalder.  
 
Jeg er desuden indforstået med:  

 
 At jeg med denne fuldmagt binder mig til at bidrage med                                      kr. inkl. moms i 

egenbetaling.  
 

 At fuldmagtshaver indhenter, udvælger og forhandler det bedste tilbud på etablering af 
bredbånd med en tilbudsgiver. 
 

 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 fuldmagten kan overføres til den, som til enhver tid er ansøger på vegne af det konkrete 
projekt (kontaktpersonen for projektet). Hvis fuldmagten overdrages, kan den alene anvendes 
til samme formål og på de samme betingelser. 

  
Samtykke (Frivilligt) 
      Jeg giver samtykke til, at den valgte bredbåndspartner må kontakte mig med henblik på en 
information om abonnementer eller produkter. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. 
 
Bemærk, at det er lejers ansvar, jf. lejelovens § 29 stk. 2, at sikre accept fra udlejer på etablering af 
bredbåndsforbindelsen. Og inden installationen foretages, skal lejer give meddelelse til udlejer. Hvis udlejer skal betale 
for tilslutning, er det udlejer, der skal stå som underskriver af fuldmagten. Fuldmagtshaver skal efterfølgelsen søge 
samtykkeerklæringer fra lejere for, at bredbåndsudbyderen kan kontakte lejer med henblik på at give information om 
abonnementer og produkter.  

 
 
 
 
Dato og underskrift  

Alice Bro Grønvaldt, Vildmosen 5, 7860 spøttrup


