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Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af 

højhastighedsbredbånd 

 

1. Indledning  

Hermed fremsender nedenfor anførte Sammenslutning ansøgning om tilskud til etablering af 

højhastighedsbredbånd vedrørende: 

Projektnavn og projektnummer: #302 - Hurtig net Blombjerggård m.m.. Af ansøgningens bilag 1 

fremgår alle adresser/husstande/virksomheder, der har tilkendegivet at ville indgå i projektet (herefter 

”Kunden” eller ”Kunderne”). 

Sammenslutningen og kontaktdata: Henrik Molsø Simonsen (herefter ”Sammenslutningen”) 

Teleudbyder og kontaktdata: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, CVR nr. 147 739 08, att.: 

Thomas Hobel, M: thho@yousee.dk, T: + 45 23 25 21 97 (herefter ”YouSee”)  

Kommune og kontaktdata: Syddjurs kommune (herefter ”Kommunen”).  

Ansøgningen er fremsendt af Sammenslutningen efter aftale med YouSee, jf. bilag 2a, og såfremt der 

foreligger tilsagn om kommunal medfinansiering, også efter aftale Kommunen, jf. bilag 2b.  

 

2. Partnerskab  

Med henblik på ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd har Sammenslutningen 

indgået Partnerskab med YouSee samt Syddjurs kommune.  

Forud herfor har Sammenslutningen annonceret projektet i mindst 3 uger på Energistyrelsens hjemmeside, 

og valget af YouSee er sket på baggrund af de tilbud, der er modtaget. Sammenslutningens erklæring 

herom fremgår af bilag 3.  

Det er Partnerskabets intention at arbejde konstruktivt sammen om at sikre bedre bredbånd til Kunderne. 

Deltagerne i Partnerskabet har den fornødne dialog med hinanden for at sikre en positiv proces.  

Partnerskabet ophører, hvis forudsætningerne, jf. pkt. 4, ikke kan opfyldes, eller når YouSee efter 

idriftsættelsen har modtaget tilskuddet fra Energistyrelsen samt evt. kommunalt bidrag, hvis en kommune 

indgår i Partnerskabet.   

 

3. Projektbeskrivelse  

På baggrund af drøftelser i Partnerskabet er udarbejdet et nærmere projekt for YouSee’s 

nyanlæg/opgradering af kabelinfrastruktur til Kunderne, jf. bilag 1 (herefter ”Projektet”).  

Der er udfærdiget budget herfor, jf. bilag 4 (herefter ”Budgettet”).  

Projektet gennemføres ved Fiber.  
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Finansiering af Projektet sker dels ved Kundernes egenbetaling, dels ved Energistyrelsens tilskud, og dels 

ved evt. kommunal medfinansiering, hvis en kommune indgår i Partnerskabet. 

Såvel eksisterende som nyetableret kabelinfrastruktur samt tekniske installationer, der indgår i Projektet, 

er i sin helhed YouSee’s ejendom frem til kabelafslutningspunktet hos Kunden. For definition af 

kabelafslutningspunktet henvises til YouSee’s standardvilkår for slutkunder, jf. bilag 5 (standardvilkårene 

finder i øvrigt ikke anvendelse for aftaleforholdet mellem Sammenslutningen og YouSee).  

YouSee er en del af TDC A/S. TDC giver andre udbydere engrosadgang til kabelinfrastrukturen og tekniske 

installationer i henhold til TDC A/S’ gældende standardtilbud, jf. Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser 

vedrørende TDC’s kobber og fibernet samt TDC’s frivillige aftale om adgang til bredbånd via TDC’s kabel-

tv-net. Vilkårene herfor fremgår af følgende link: wholesale.tdc.dk/wholesale/produkter/aftaler/. 

 

4. Forudsætninger 

Det er en forudsætning for realisering af Projektet, og det Budget, der ligger til grund for dette, at der 

opnås fuldt tilskud (100 pct.) fra Energistyrelsen, udover Kundernes egenbetaling og evt. kommunal 

medfinansiering, hvis en kommune indgår i Partnerskabet. Dvs. at Energistyrelsen skal bevillige det tilskud 

pr. Kunde, som fremgår af Budgettet, og der skal foreligge bindende tilsagn herom senest 31. december 

2016.  

Det er endvidere en forudsætning for realisering af Projektet, og det Budget, der ligger til grund for dette, 

at 70 pct. eller flere af Kunderne, og dog mindst 10 Kunder, indgår bindende slutkundeaftale med YouSee 

om køb af mindst en bredbåndsforbindelse med hastigheden 50/10 Mbit/s på standardvilkår og priser med 

binding i 6 måneder (herefter ”Minimumskøbet”). Denne forudsætning opgøres efter udløb af Kundernes 

fortrydelsesret og skal opfyldes indenfor tidsplanen, jf. pkt. 6.  

 

5. Proces  

Såfremt Energistyrelsen bevilliger fuldt tilskud, vil Sammenslutningen i samarbejde med YouSee 

iværksætte indsamling af tilkendegivelser fra Kunderne om interesse for Projektet.  

Når indsamlingen er tilendebragt, og hvis 70 pct. eller flere har meldt positivt tilbage, vil YouSee kontakte 

Kunderne telefonisk for at få bekræftet tilkendegivelsen samt med henblik på, at Kunden vælger specifikt 

produkt.    

Såfremt der på baggrund af henvendelsen fra YouSee til den enkelte Kunde fortsat er opbakning fra 70 

pct. eller flere af Kunderne til Projektet, udsendes en skriftlig ordrebekræftelse til hver enkelt Kunde, 

hvorefter ordren er bindende for Kunden, jf. almindelige forbrugerretlige regler med mulighed for 14 dages 

fortrydelse efter Kundens modtagelse af ordrebekræftelsen. 

Den udsendte ordrebekræftelse vil indeholde alle væsentlige informationer til Kunden, herunder om 

forventet idriftsættelsesdato, Kundens egenbetaling, bestilte produkter og priser herfor, vilkår, Kundens 

fortrydelsesret samt om YouSee’s forbehold for ordren. 

Efter udløb af Kundernes fortrydelsesret kan YouSee endeligt vurdere, om den fornødne tilslutning til 

Projektet er til stede, jf. pkt. 4. 
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Forud for YouSee’s opstart af anlægsarbejdet fremsendes regning til hver enkelt Kunde for egenbetalingen, 

jf. Budgettet.  

Bindingen på Kundens produkter løber fra idriftsættelsen, der er den dag, hvor Kunden får adgang til det 

nye bredbånd.  

Afsluttende fremsender YouSee slutrapportering til Energistyrelsen samt til Kommunen, hvis en kommune 

indgår i Partnerskabet.  

Kunder, der har frabedt sig markedsføring ved registrering på Robinson-listen, indgår ikke i Projektet, 

medmindre de selv udtrykker ønske herom til Sammenslutningen og YouSee. 

 

6. Aktivitets- og tidsplan 

Aktivitet Tidspunkt 

Fremsendelse af ansøgning til Energistyrelsen Senest 31. oktober 2016 

Energistyrelsens svar på ansøgningen Senest 31. december 2016 

Indsamling af tilkendegivelser fra Kunderne, jf. 

bilag 1, samt udsendelse af ordrebekræftelser 

1. og 2. kvartal 2017 

Kundernes egenbetaling samt YouSee’s 

anlægsarbejde 

2. og 3. kvartal 2017 

Idriftsættelse af bedre bredbånd 4. kvartal 2017 og senest 31. december 2017 

Slutrapportering til Energistyrelsen og Kommunen, 

hvis en kommune indgår i Partnerskabet 

Hurtigst muligt efter idriftsættelsen 

Udbetaling af Energistyrelsens tilskud til YouSee Hurtigst muligt efter modtaget slutrapportering 

Udbetaling af kommunal medfinansiering til 

YouSee, hvis en kommune indgår i Partnerskabet 

Senest 1 måned efter modtaget slutrapportering 

 

Når Kundernes egenbetaling er modtaget hos YouSee, og anlægsarbejdet projekteres, giver YouSee 

nærmere oplysninger til Sammenslutningen om tidsplan for anlægsarbejdet og idriftsættelse.  

 

7. Opgaver 

Sammenslutningen har ansvaret for følgende opgaver: 

 Indsende ansøgningen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd til Energistyrelsen, senest 

den 31. oktober 2016, samt at informere Energistyrelsen, såfremt der senere opstår ændringer i 

projektet.  

 Informere Kunderne om det videre forløb.  

 Sammen med YouSee at indsamle tilkendegivelser om, hvor mange af Kunderne, der har interesse 

i Projektet, og bistå YouSee med at fremskaffe de fornødne oplysninger om Kunderne, herunder 

deres kontaktdata. 

YouSee har ansvaret for følgende opgaver: 

 Bistå Sammenslutningen med de fornødne oplysninger til brug for indsendelse af ansøgningen om 

tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd til Energistyrelsen, herunder Budget og Tidsplan, 
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samt oplysninger til brug for information af Energistyrelsen, såfremt der senere opstår ændringer 

i projektet. 

 Sammen med Sammenslutningen at indsamle tilkendegivelser om, hvor mange af Kunderne, der 

har interesse i Projektet. 

 Enhver kontakt til Kunderne om YouSee’s produkter og priserne herfor fra det tidspunkt, hvor der 

er modtaget oplysning om, hvor mange af Kunderne, der har interesse i Projektet.  

 Foretage konkret henvendelse til hver enkelt Kunde for at få bekræftet tilkendegivelsen samt med 

henblik på, at Kunden vælger specifikt produkt.  

 Opkræve Kundernes egenbetaling samt alle andre tilgodehavender, som YouSee måtte have 

overfor Kunderne. 

 Enhver kontakt til Kunderne vedrørende anlægsarbejdet fra det tidspunkt, hvor YouSee endeligt 

beslutter at realisere projektet og igangsætte anlægsarbejdet. 

 Alt arbejde og ansvar vedrørende anlæg/opgradering af kabelinfrastrukturen, herunder 

gravearbejde, etablering af kabler, stikledninger og andre tekniske installationer.  

 Enhver form for kontakt til myndighederne og lodsejere i det omfang, at anlægsarbejdet kræver 

det, f.eks. i forhold til tilladelser. 

 Udarbejde regnskab og fremsende slutrapportering til Energistyrelsen samt til Kommunen, hvis en 

kommune indgår i Partnerskabet.  

 

 

8. Vilkår i konkrete situationer 
 

Følgende er gældende i de angivne situationer: 

A. Forudsætningerne for Projektet, jf. pkt. 4, kan ikke opfyldes helt eller delvist: Projektet 

ophører i sin helhed og uden yderligere varsel, medmindre der indgås anden aftale i Partnerskabet.  

 

B. Tidsplanen forsinkes: Såvel Sammenslutningen som YouSee tilsikrer med alle rimelige midler, 

at tidsplanen overholdes. Såfremt dette ikke er muligt, søges årsagen løst hurtigst muligt i tæt 

dialog og samarbejde mellem parterne. Sammenslutningen orienterer Energistyrelsen herom, 

såfremt der er tale om væsentlig forsinkelse, der ikke skyldes force-majeure forhold, f.eks. 

vejrmæssige forhold.  

 

C. Budgettet overskrides: Evt. meromkostninger til anlæg/opgradering af kabelinfrastrukturen i 

forhold til Budgettet, jf. bilag 4, påhviler YouSee. Hverken tilskuddet fra Energistyrelsen, Kundens 

egenbetaling eller den evt. kommunale medfinansiering, hvis en kommune indgår i Partnerskabet, 

kan således overgå de beløb, der er angivet i Budgettet, medmindre der indgås anden aftale i 

Partnerskabet. 

 

D. Kunden vil gerne have nyt bredbånd, men vil ikke indgå aftale om Minimumskøbet: Hvis 

Projektet realiseres, tilbyder YouSee, at de Kunder, der ikke ønsker at indgå aftale om 

Minimumkøbet, alligevel kan få etableret passiv infrastruktur til senere brug mod betaling af 

engangsbeløbet, og såfremt der til tilslutningen opnås fuldt tilskud fra Energistyrelsen, og evt. 

kommunal medfinansiering, hvis en kommune indgår i Partnerskabet. 

 

E. Kunden fortryder sin tilmelding: Efter Kundens modtagelse af ordrebekræftelsen gælder de 

almindelige forbrugerretlige regler om fortrydelse.  
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F. Kunden undlader at betale sin egenbetaling eller for øvrige ydelser, leveret af YouSee: 

Forholdet reguleres af ordrebekræftelsen og YouSee’s standardvilkår for slutkunder, jf. bilag 5. 

Forholdet er alene et anliggende mellem Kunden og YouSee. 

 

G. Kunden sælger sin ejendom: YouSee retter henvendelse til den nye ejer med forespørgsel om, 

hvorvidt vedkommende vil overtage Kundens ordre om bedre bredbånd. Forholdet er alene et 

anliggende mellem Kunden, den nye ejer og YouSee. 

 

H. Energistyrelsens tilskud bortfalder eller skal tilbagebetales helt eller delvist: Såfremt 

tilskuddet bortfalder helt eller delvist før anlægsstart, ophører projektet i sin helhed, jf. pkt. 8.A. 

Evt. indbetalt egenbetaling tilbagebetales. Såfremt tilskuddet kræves tilbagebetalt helt eller delvist 

efter projektets afslutning og udbetaling til YouSee, er dette alene et anliggende mellem 

Energistyrelsen og YouSee, se dog pkt. 9. 

 

9. Ansvar og tvister 

Ansøgningen er baseret på et standarddokument fra YouSee. Sammenslutningen er ansvarlig for 

fremsendelse af ansøgningen til Energistyrelsen, og ethvert ansvar for ansøgningen påhviler 

Sammenslutningen. Der kan ikke gøres hverken direkte eller indirekte krav gældende overfor YouSee som 

følge af fejl eller mangler i forbindelse med ansøgningen eller det bagvedliggende materiale fra YouSee.  

YouSee er kun forpligtiget i henhold til dette dokument, såfremt de nævnte forudsætninger, jf. pkt. 4, 

opfyldes i sin helhed, og i det omfang det i øvrigt fremgår. 

Ved tilbagebetaling af tilskud til Energistyrelsen, jf. pkt. 8.H, tager YouSee forbehold for erstatningskrav, 

såfremt årsagen er vildledende oplysninger afgivet af Sammenslutningen, forsætligt eller ved grov 

uagtsomhed. 

Hvis Projektet bortfalder, og Partnerskabet ophører, har ingen krav mod hinanden.  

Tvister som følge af Partnerskabet søges bilagt ved forhandling.  

Dansk ret er i øvrigt gældende for alle forhold vedrørende Partnerskabsaftalen og ansøgningen. 

 

10. Bilag 

BILAG 1: Omfattede adresser. 

BILAG 2a: YouSee’s fuldmagt til fremsendelse af ansøgning. 

BILAG 2b: Kommunalt tilsagn om medfinansiering samt fuldmagt til fremsendelse af ansøgning. 

BILAG 3: Sammenslutningens erklæring om annoncering af Projektet. 

BILAG 4: Budget. 

BILAG 5: YouSee’s standardvilkår for slutkunder samt YouSee’s Bredbåndsvilkår. Der tages forbehold for 

ændringer.  
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BILAG 1: Omfattede adresser. 

8410 Blombjergvej 1 

8410 Havesvinget 3 

8410 Havesvinget 13 

8410 Havesvinget 15 

8410 Havesvinget 16 

8410 Lindeparken 54 

8410 Havesvinget 23 

8410 Rypevej 1 

8410 Rypevej 4 

8410 Rypevej 7 

8410 Rypevej 10 

8410 Rypevej 11 

8410 Rypevej 12 

8410 Rørsangervej 1 

8410 Rørsangervej 2 

8410 Rørsangervej 3 

8410 Rørsangervej 4 

8410 Rørsangervej 6 

8410 Rørsangervej 9 

8410 Stenhøjvej 3 

8410 
Søren 
Møllersvej 5 

8410 
Søren 
Møllersvej 7 

8410 
Søren 
Møllersvej 11 

8410 
Søren 
Møllersvej 15 

8410 
Søren 
Møllersvej 23 

8410 
Søren 
Møllersvej 31 
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BILAG 2a: YouSee’s fuldmagt til fremsendelse af ansøgning. 

YouSee giver hermed Sammenslutningen fuldmagt til at fremsende denne ansøgning om tilskud til 

højhastighedsbredbånd til Energistyrelsen på Partnerskabets vegne. Beløbet på tilskuddet fremgår af 

Budgettet, jf. bilag 4. 

 

Dato: 31. oktober 2016 

 

Navn: Thomas Hobel  

 

Titel: Senior Commercial Manager 
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BILAG 2b: Kommunalt tilsagn om medfinansiering samt fuldmagt til fremsendelse af ansøgning. 

Kommunen giver hermed Sammenslutningen fuldmagt til at fremsende denne ansøgning om tilskud til 

højhastighedsbredbånd til Energistyrelsen på Partnerskabets vegne. Beløbet på tilskuddet fremgår af 

Budgettet, jf. bilag 4. 

Kommunen erklærer med sin underskrift på dette dokument at medfinansiere Projektet med det beløb, der 

fremgår af Budgettet (kr. 1000 pr. adresse/husstand/virksomhed).  

Kommunens bidrag betales direkte til YouSee. 

 

Dato:_______________________________ 

 

Navn: __________________________________ 

 

Titel: ___________________________________ 

 

Underskrift:___________________________ 
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BILAG 3: Sammenslutningens erklæring om annoncering af Projektet. 

Sammenslutningen erklærer med sin underskrift på dette dokument, at projektet har været annonceret i 

mindst 3 uger på Energistyrelsens hjemmeside, og at valget af YouSee er sket på baggrund af de tilbud, 

der er modtaget.  

 

Dato:_______________ 

 

Navn:_______________ 

 

Titel:________________ 

 

Underskrift:_________________ 
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BILAG 4: Budget. 

Der kan aftales differentieret egenbetaling pr. adresse/husstand/virksomhed. I så fald leverer 

Sammenslutningen et Excel ark med samtlige omfattede adresser og hver enkelts egenbetaling.   

  

Budgetmodel for projektet 

Antal støtteberettigede husstande i projektet                       26  

Omkostning for områdeaktivering* excl. Moms            643.000  

Omkostning pr. stikledning** excl. moms                 7.000  

Total omkostning på projektet excl. Moms            825.000  

Total omkostning på projektet pr. husstand              31.731  

Gennemsnitlig egenfinansiering  incl. Moms                 2.000  

Gennemsnitlig egenfinansiering excl. moms                 1.600  

Medfinansiering fra kommunen excl. Moms                 1.000  

Totalbudget til finansiering via bredbåndspuljen excl. Moms            757.400  

Støttebeløb pr. husstand excl. Moms              29.131  

  

*Prisen for områdeaktivering dækker materiel, gravearbejde, indblæsning af kabler, opsætning af 
fordelerskabe og afslutning af kabler i disse, opsætning af G.PON udstyr.  
**Prisen for stikledning dækker materiel, gravearbejde på kundens matrikel, indblæsning af kabel mellem 
fordeler og kunde, indføring af fiber i bolig, afslutning i KAP-stik i boligen, samt splidsearbejde. 
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BILAG 5: YouSee’s standardvilkår for slutkunder samt YouSee’s Bredbåndsvilkår 

Der tages forbehold for ændringer. Vilkår ligger som bilag 5.1-5.3 ved siden af denne aftale. 

 


