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WORKSHOP:  
Den statslige bredbåndspulje  

Mørke d. 26.10.16 
Åbent hus kl. 13 - 20 
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Agenda  
– Ansøgningen – Hvor og hvordan? 

–  Fuldmagter ( + ved nye tilskudsberettigede)  

– Udregning af totalpris ved flere/færre husstande 

 

 

 

 



ens.dk/bredbaandspuljen 

Ansøgningen  
Frist: 31.10.16 

 
Link til tilskudsportalen:  
https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login/?returnUrl=https%3a%2f%2ftilskud.e
ns.dk%2fDashboard%2ftasportal 

 
Link til vejledning:  
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/guide_til_brug_af_tilskudsportalen_oktober
_2016.pdf 

https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login/?returnUrl=https://tilskud.ens.dk/Dashboard/tasportal
https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login/?returnUrl=https://tilskud.ens.dk/Dashboard/tasportal
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/guide_til_brug_af_tilskudsportalen_oktober_2016.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/guide_til_brug_af_tilskudsportalen_oktober_2016.pdf
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Fuldmagter  
samt ved nye tilskudsberettigede 

 

• Fuldmagter fra hver husstand skal ikke med i ansøgningen.  
– Fuldmagt fra udbyder (TDC) og kommunen skal med i ansøgningen  

• Fuldmagterne gemmes hvis kommunen eller udbyderen ønsker 
dokumentation for deltagelse 

• Fuldmagter fra alle deltagne husstande i projektet behøves ikke være 
underskrevne inden puljen søges, da der kan være kommet flere 
husstande ind i projektområdet  
– Sørg dog alligevel for at have så mange fuldmagter så muligt 

• Se alle mulige adresser i projektområdet her: 
https://bredbaandspulje.ens.dk/ (blev sidst opdateret d. 21.10.16) 

 

https://bredbaandspulje.ens.dk/
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Ansøgningen  
Indhold og vedhæftede filer 

Samlede aftale fra TDC skal være godkendt hos TDC inden ansøgningen 
oprettes – ansøges der før godkendes ansøgningen ikke!! 
Har TDC ikke kontaktet jer, så kontakt dem ASAP ! 
 
• Fil med hvilke adresser, der udgør det sammenhængende område, 

og hvilke adresser ud af dem, der konkret søger tilskud.  
– Kort udfyldes og fil downloades via: https://bredbaandspulje.ens.dk/  

 
• Beskrivelse af partnerskabet (Er inkl. i TDCs aftale)  
 

https://bredbaandspulje.ens.dk/
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Ansøgningen  
Indhold og vedhæftede filer 

• Fuldmagt fra de øvrige deltagere i partnerskabet (Er inkl. i TDCs 
aftale)  
– OBS: Det er ikke nødvendigt at vedlægge fuldmagter fra de enkelte 

husstande i sammenslutningen i ansøgningen 
 

• Budget (fra tilbuddet) (Er inkl. i TDCs aftale) 
– Priserne skrives som oplyst. Egenfinansiering er inkl. moms, ALT andet 

er ekskl. moms (udregnes rigtigt i TDCs aftale v. budget) 

 
• Oplys om projektet er blevet annonceret i mindst tre uger  

– I kan fx. skrive hvilket nummer jeres projekt blev annonceret som 
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Udregning af totalpris  
• Tilbuddet er i to dele:  

– Områdeaktivering (fast omkostning) 

– Omkostning pr. husstand, stikledninger  

• Totalpris = områdeaktivering + (pris for omkostning pr. husstand x antal husstande) 

 

• Eksempel fra Georgsmindevej:  

– Områdeaktivering: 1.278.000 kr.  

– Omkostning pr. husstand: 7.000 kr. 

• Totalpris ved 30 husstande: 

– 1.278.000 + (7.000 x 30) = 1.488.000 kr.  

– Pr. husstand: 49.600 kr. (1.488.000/30)  

OBS: Prisen pr. husstand må ikke overstige 72.000 kr.  
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Udregning af totalpris  
 

• HUSK: Tilskudsprisen kan ikke øges.  

– Der må godt ansøges midler til adresser som ikke har underskrevet en fuldmagt. Der kan 
kun modtages midler til det max. antal husstande som der ansøges. Fx: søges der tilskud 
30 husstande, er det ok hvis der kun er 28 husstande med, men der kan ikke gives 
tilskud til 32 husstande.  
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Spørgsmål ?? 

 
Vi ses onsdag d. 30.11.16 ! 

 
Kontaktoplysninger:  
Henrik på friis@syddjurs.dk tlf.: 60 12 38 02  
Maiken på mbs@norddjurs.dk tlf.: 29 39 68 27 


