


 

Forslag om ny TV- og internetløsning 
på Kirkevænget 6 ABC 
 
 
Introduktion 
 
Igennem længere tid, har der fra flere af ejendommens beboere, været udtrykt interesse for 
at tage ejerforeningens kollektive og “fulde” TV-pakke op til overvejelse. Argumenterne har 
bl.a. været, at mange ikke bruger det store antal TV-kanaler vi har, samt at det er en relativt 
bekostelig løsning (kr. 450/md i 2017). 
 
Ny lovgivning 
Emnet har tidligere været taget op på ejerforeningens generalforsamling, senest 02-06-16, 
hvor et konkret forslag til en ny løsning blev fremlagt (se evt. ejerforeningens hjemmeside 
www.kirkevaenget.com). Imidlertid blev en ny lov på området vedtaget to dage inden 
generalforsamlingen (L138: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov 
om leje og lov om leje af almene boliger ). Der blev udtrykt generel opbakning til det på 
generalforsamlingen fremlagte forslag, men idet lovens konsekvenser ikke nøjagtigt kunne 
redegøres for, blev det besluttet at analysere disse nærmere, og fremlægge et forslag for 
generalforsamlingen på et senere tidspunkt. Den nye lov medfører, kort fortalt, at man pr. 
01-01-2018 som forening ikke længere kan påtvinge medlemmer at deltage i og betale til en 
kollektiv TV-pakke. Vores nuværende kabling betyder imidlertid, at det teknisk set ikke er 
muligt at koble enkelte husstande/lejligheder fra TV-netværket, hvorfor disse fortsat vil kunne 
se (gratis) TV, mens de resterende medlemmer af den kollektive aftale hæfter for regningen. 
Konsekvensen er således, at det ikke er hensigtsmæssigt, at fortsætte med vores 
nuværende TV-løsning, og at vi derfor bør indføre en ændring af denne. 
 
Projektets omfang 
I sommeren 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt ejerforeningens 
muligheder for at justere vores TV-løsning, samt imødekomme den nye lovgivning. På 
baggrund af dialog med YouSee og omfattende research, herunder rådføring med bl.a. 
husets elektriker (Mikkel Runov fra Lelectric) og Stefan Hartmann Milo (6B, 3.tv), der 
arbejder professionelt med netværk, har vi indsnævret løsningsmulighederne til dét, der 
fremlægges i dette oplæg. Løsningerne omhandler både dén type TV-kabling, 
TV-abonnement samt internet som vi ønsker at ejerforeningen skal tage stilling til. 
Spørgsmålet om internet er taget i betragtning, idet det kan være fordelagtigt at etablere et 
nyt moderne internet-netværk, hvis vi i forvejen skal etablere nye kabler til TV.  
 
 
 
 
 

1 

http://www.kirkevaenget.com/


 

Teknisk udredning 
 
TV-kabling 
Vores ejendom har pt. et såkaldt sløjfeanlæg  (der er serieforbundet, som lys på en 
juletræskæde, se vedlagte illustration fig. A). Med denne løsning er det ikke teknisk muligt at 
frakoble en enkelt husstand, såfremt denne ikke ønsker den kollektive TV-pakke. Et nyt 
såkaldt stikledningsanlæg  (parallelforbundet kabling, se vedlagte illustration fig. B), vil gøre 
det teknisk muligt at frakoble en enkelt lejlighed. En sådan kabling vil også gøre det muligt 
for individuelle lejligheder at opgradere sin TV-pakke, såfremt en ny kollektiv Grundpakke 
ikke indeholder alle de TV-kanaler man ønsker. Med en ny parallelforbundet kabling, bliver 
det således teknisk muligt for alle, selv at bestemme hvilken TV-pakke man vil have. 
 
TV-abonnement fra YouSee  
Særskilt materiale fra YouSee er vedhæftet, der klargør hvilke TV-pakker og -kanaler der 
tilbydes, og hvad dette kræver af teknisk installation. 
 
Fibernet/Internet 
Udvalget foreslår at etablere såkaldt fibernet (også kaldet lyslederkabel eller optisk fiber) til 
at levere internetforbindelse i ejendommen. Fibernet er den nyeste standard på markedet, 
og er fordelagtigt af følgende grunde: 

● Fibernet er den klart hurtigste forbindelse på markedet til prisen. Ift. den almindelige, 
og mest kendte, ADSL bredbåndsforbindelse, så er fibernettet typisk 5-10 gange så 
hurtigt til samme driftspris.  

● Fibernet giver symmetrisk båndbredde, hvilket betyder at man får samme høje up- og 
downloadhastighed. Det er en fordel, når man f.eks. uploader billeder, benytter online 
videosamtaler, eller arbejder hjemmefra og har brug for at uploade filer til en 
arbejdsserver. 

● Fibernet har meget høj og stabil hastighedsgaranti, og er ikke nær så 
støjfølsomt som alm. bredbånd, hvor hastigheden let kan blive forstyrret af 
hvor mange der bruger forbindelsen ad gangen.  

● Høj bredbåndshastighed er et vigtigt parameter for mange idag, så man kan 
se fibernettet som en opgradering boligen og dermed forhåbentlig også 
ejendomsværdien. 
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Løsningsmuligheder 
 
 

1. Vi ønsker ikke kabel-TV i ejendommen og aftalen med YouSee opsiges 
TV-kabler og TV-abonnement: Vi ønsker ikke kabel-TV fra YouSee, og skal opsige 
vores kontrakt med YouSee senest 31. marts 2017, for at opsigelsen kan træde i 
kraft pr. 1. januar 2018. Hvis man herefter gerne ville kunne se TV, skal hver enkelt 
lejlighed selv finde en løsning, der naturligvis ikke kan gå gennem TV-kablerne. Har 
man internet gennem TV-kablerne i dag, som ikke vil fungere uden et TV-signal, skal 
man også individuelt finde en anden løsning herpå. 

 
2. Vi ønsker kabel-TV i ejendommen, men ikke kollektiv TV-aftale 

TV-kabler: Vi får lavet et nyt stikledningsanlæg  (se vedlagte illustration fig. B), der 
trækkes ind i alle lejligheder, og muliggør at hver enkelt lejlighed frit kan vælge den 
TV-pakke man ønsker.  
TV-abonnement: Der bliver ikke  lavet kollektiv aftale om TV-abonnement. Hver 
enkelt lejlighed kan tilmelde sig et TV-abonnement efter eget ønske på individuelle 
vilkår og priser, ved at henvende sig til YouSee.  

 
3. Kollektivt TV med nedgradering til Grundpakken, med nye TV-kabler 

TV-kabler: Som mulighed 2. 
TV-abonnement: Vi nedgraderer den nuværende aftale med YouSee, så vi får en 
kollektiv Grundpakke med 25 kanaler (se mere om diverse pakker og kanaler i 
vedhæftede oversigt fra YouSee). Hver enkelt lejlighed kan tilkøbe ekstra TV-kanaler 
ved at henvende sig til YouSee. Man har via den nye lov stadig fleksibiliteten til på et 
senere tidspunkt at afmelde den kollektive Grundpakke. 

 
4. Kollektivt TV med nedgradering til Grundpakken, med nye TV-kabler + 

kollektivt internet (med fiber) 
TV-kabler: Som mulighed 2 og 3. 
TV-abonnement: Som mulighed 3. 
Fibernet/Internet: Derudover installerer vi fiberkabler til internet (se vedlagte 
illustration fig. C) og indgår et kollektivt internetabonnement, hvilket det IKKE bliver 
muligt for individuelle lejligheder at framelde sig. Det påtænkes at lave en aftale med 
en foreningsbaseret (non-profit) leverandør, som fx Andelsnet eller Novomatrix. Der 
forventes en løsning med en hastighed på min. 100 Mbit, der koster ca. 120 kr/md. 
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Omkostninger 
 
Etableringsomkostninger 
Beregnet for den mest omfattende løsningsmulighed (nr. 4) 
 

Installation af kabler til både TV + fiber/internet 337.500 

Opsætning af switch mm. (til internet) 30.000 

Risikobudget (10%) 36.750 

Total i kr. 404.250 
 
 
 
Driftsomkostninger  
TV-abonnement, 2017-priser 
 
Her er angivet priserne pr. måned for en kollektiv aftale: 

1. Kollektiv Grundpakke (25 kanaler):     kr. 190  
2. Individuel opgradering til Mellempakken: +  kr. 212 
3. Individuel opgradering til Fuldpakke:  +  kr. 326 
4. Individuel opgradering med valgfrie kanaler: +  kr. 180 v. 10 stk 

+  kr. 230 v. 20 stk  
+  kr. 280 v. 30 stk  

 
Her er angivet og sammenlignet priser/md pr. lejlighed på TV-abonnement under 
henholdsvis kollektiv og individuel aftale: 
 
TV-pakke Individuel aftale Kollektiv aftale Rabat kr Rabat % 

Grundpakke 249 kr 190 kr 59 kr 24% 

Mellempakke 429 kr 402 kr 27 kr 6% 

Fuldpakke 544 kr 516 kr 28 kr 5% 

 
 
 
Fibernet/Internet 
Der forventes en løsning med en hastighed på min. 100 Mbit, der koster ca. 120 kr/md. 
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Beregningseksempler 
 
Følgende beregninger og business case er opstillet ud fra “Mulighed 4: Kollektivt TV med 
nedgradering til Grundpakken, med nye TV-kabler + kollektivt internet (med fiber)”. 
 
 
Månedlige driftsudgifter pr. lejlighed 
  

Produkt I dag Fremover Besparelse 

TV Fuldpakke 450  -   

TV Grundpakke  - 190   

Internet* 250 120   

Samlet 700 310 390 

  
*Estimat baseret på et par stikprøver blandt ejendommens beboere. 
 
  
 
Business case 
Den samlede business case for hele ejendommen (36 lejligheder) er herunder søgt 
tydeliggjort under ovennævnte forudsætninger og inkluderet er desuden tilbud indhentet på 
etablering af TV- og fibernetværk. 
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Finansiering af etableringsomkostninger 
 
Det foreslås at lade ejerforeningens vedligeholdelsesfond finansiere 
etableringsomkostningerne. Indestående på vedligeholdelsesfonden er ca. 700 tkr. og vil 
blive specificeret nærmere på generalforsamlingen.  
 
 
Midlertidig forhøjelse af vedligeholdelsesfond 
Såfremt det vedtages at bruge en del af fondens indestående midler, til at investere i nye 
kabler, stilles der separat forslag om at lade en del af den gennemsnitligt forventede 
besparelse gå til en midlertidig, 2-årig, forhøjelse af vedligeholdelsesfonden, således at 
denne efter de 2 år vil være 200.000 kr. større end uden forhøjelsen. Dette vil bidrage til at 
fonden relativt hurtigt kan komme tilbage til samme styrke som før investeringe i ny 
kabelføring i ejendommen. Den månedlige ekstra udgift for hver enkelt lejlighed vil 
gennemsnitligt være 231,48 kr, og kan ses præcist for hver enkelt lejlighed herunder. 
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Spørgsmål og Svar 
 

● Hvor skal de nye kabler trækkes, hvis det besluttes at lave nyt stikledningsanlæg 
og/eller fibernet til internet? Det er ikke afklaret endnu, men flere muligheder er under 
overvejelse – herunder både fortrappe, bagtrappe eller inde i indbyggede entré-skabe. Det vil 
blive afklaret sammen med fagmand og gøres så sikkert, nænsomt og omkostningsbevidst som 
muligt, samtidig med at vi gerne vil have et pænt slutresultat. 
 

● Hvis det besluttes at etablere kollektivt internet, kan jeg så få min arbejdsgiver til at 
betale for internetabonnementet? Prisen/abonnementet vil månedligt blive opgjort og 
opkrævet af ejerforeningen via PBS, hvor det er udspecificeret på en særskilt linje, der fx kunne 
hedde “Internet”. Hvis dette er tilstrækkeligt for at din arbejdsgiver vil betale, så “ja”. 

 
● Hvorfor har I valgt en kollektiv internetløsning baseret på fiber, der findes jo så mange 

andre spændende teknologier? Enig! Det har været udfordrende at kigge i krystalkuglen, 
men efter et stort analysearbejde, er vi kommet frem til at fiber stadig er den bedste 
valgmulighed ud fra driftssikkerhed og økonomi. 

 
● Hvorfor dropper vi ikke bare det “gammeldags kabel-TV” og i stedet etablerer nye 

fiber-kabler til både TV og internet? Det er vores vurdering, at fibernet-baseret TV ikke er et 
“modent” produkt. Nogle af de store udbydere (YouSee, Stofa, Waoo) tilbyder TV-pakker via 
fiber, men kun hvis man samtidig har internet gennem samme udbyder. De foreningsbaserede 
udbydere af internet som vi kigger på, koster ca. 1/4 af prisen på internet-abonnement 
sammenlignet med de store udbydere. Til gengæld tilbyder de foreningsbaserede aktører kun i 
meget begrænset omfang TV via fibernettet. TV via fibernet vil også kræve en særlig “boks” for 
hvert særskilt TV-apparat, som teknologien ser ud i dag. Når vi foreslår at etablere et nyt 
stikledningsnetværk til kabel-TV, hvor igennem man kan modtage TV på den gammeldags 
kendte facon, er det for at imødekomme at vi er mange forskellige mennesker, med forskellig 
teknisk formåen. 

 
● Hvorfor skal vi overhovedet overveje at installere fiber/internet bare fordi vi måske skal 

have trukket nye kabler til TV? Det er fordelagtigt at etablere stik og trække kabler til TV og 
fiber/internet på samme tidspunkt. Når det kan laves på én arbejdsgang forventes det at blive 
billigere, og kræver kun én indgriben i hver lejlighed og opgang. 

 
● Hvis vi skal have nye TV-stik installeret, hvad så med de nuværende stik? De 

nuværende stik fjernes, og kabler dertil fjernes efter ønske i den enkelte lejlighed. Det påligger 
den enkelte husstand selv at udbedre de huller/misfarvninger andet, der bliver synligt når 
ovennævnte fjernes. 
 

● Hvorfor skal vi selv betale for og eje de nye TV-kabler? Vi har drøftet en aftale med 
YouSee hvor de både etablerer og betaler for et nyt stikledningsanlæg. Angående den kollektive 
TV-pakke, giver det os en kortere bindingsperiode på 2 år i stedet for 5 år, når vi selv står for 
etablering. Dette ser vi som en fordel, da udviklingen på markedet går stærkt og det er rart ikke 
at være bundet af en løsning, alt for langt ud i fremtiden. I forhold til udseende af slutproduktet 
er vi også mest trygge ved at benytte husets egen elektriker.  

 
● Hvis det besluttes at indføre en kollektiv Grundpakke, men jeg ønsker ekstra kanaler, 

hvordan opgraderer jeg så min TV-pakke, hvad koster det i gebyr og hvem betaler jeg 
til? Du skal opgradere ved at henvende dig direkte hos YouSee, og du betaler for de ekstra 
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TV-kanaler direkte til YouSee. Hvis du senere vil nedgradere til en kollektiv Grundpakke, gør du 
også dette hos YouSee. Ved opgradering er der ikke noget gebyr. Ønsker man senere at 
nedgradere til Grundpakken igen koster det et gebyr på 399 kr. (2017-priser) 

 
● Hvis det med flertal besluttes at indføre en kollektiv Grundpakke, men jeg slet ikke 

ønsker at være med i denne, hvad gør jeg så, og koster det noget? En sådan proces skal 
sættes op, aftales med YouSee, og kommunikeres ud til ejerforeningens ejere og beboere. Der 
vil ikke være gebyr for frakobling. Der vil være et gebyr på 599 kr. for tilkobling igen 
(2017-priser). 

 
● Kan vi være sikre på de oplyste priser? De oplyste priser på kollektive aftaler indeholder en 

rabat, under forudsætning af at alle er tilmeldt. Hvis mere end 10% framelder sig, forbeholder 
YouSee sig ret til at genforhandle priserne. Alle abonnementspriser er 2017-priser, 
2018-priserne kendes ikke før sidst i 2017. 

 
● Hvorfor overhovedet lave en kollektiv aftale? Med en kollektiv aftale bør vi, trods alt, være 

sikret en billigere løsning, end man kan opnå som enkeltperson med en individuel aftale. Se 
besparelsen i 2017-priser under “Omkostninger” 

 
● Hvad er bindingsperiode og opsigelsesvarsel? Ved en ny aftale hvor ejerforeningen selv 

betaler for etablering af nye TV-kabler vil der være en 24 mdrs. bindingsperiode til en ny 
kollektiv Grundpakke fra YouSee. Opsigelsesvarslet for den kollektive Grundpakke vil for 
foreningen være 12 måneder til et kvartalsskifte. Dog vil det enkelte medlem kunne blive 
frakoblet med et varsel på løbende måned + 1 måned. Ved individuelle aftaler er 
bindingsperioden på 6 mdr. og opsigelsesvarslet på løbende måned + 1 måned. 

 
● Er det muligt, i stedet for at etablere et nyt stikledningsanlæg, at beholde det 

nuværende sløjfeanlæg, sende ukrypteret grundpakke til alle i anlægget, og at man 
derudover individuelt kan tilkøbe yderligere TV-kanaler og -pakker, som det kræver et 
programkort og et TV-modul at se. Hvis nogle beboere ønsker at framelde sig den 
kollektive grundpakke, kan signalet i den pågældende lejlighed vel plomberes? Svar fra 
YouSee: “Tidligere har dette være en løsning vi har tilbudt. Men nu siger loven at vi ikke må. 
Ifølge rettighedshaverne er det ikke tilladt at plombere stikket. Kablet skal klippes og trækkes 
udenom boligen. Dette skal dokumenteres. ” 

8 



TV-signal fra YouSee Modul-skab

Fig. B

NY TV-KABLING
Stiklednignsanlæg
Parallelforbundet

Fig. A

EKSISTERENDE TV-KABLING
Sløjfeanlæg
Serieforbundet

TV-signal fra YouSee Modul-skab

Fig. C

NY TV-KABLING
Stiklednignsanlæg
Parallelforbundet
+
NY INTERNET-KABLING
Fiberkabel
Parallelforbundet

TV-signal fra YouSee Internet-signalModul-skab



Fig. D

EKSEMPEL PÅ STIKDÅSE

Én samlet stikdåse til hhv. 
TV-kabel og internet-kabel (fiber)

Internet
(fiber)

Kabel-TV Kabel-radio
(det kabel-bårede FM-radiosignal
er for nyligt blevet slukket af YouSee)



Vælg en af de faste tv-pakker med nogle af vores mest populære kanaler

Start med Grundpakken og dere� er frit vælge blandt alle de andre kanaler, uanset om du vil have 
en enkelt eller 50 kanaler oveni Grundpakken

Se tv på en ny måde

YouSee tv-boks kræver tv fra YouSee eller din forening samt internetadgang. Ingen binding. Alle priser er v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning eller 9,75 kr./regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr./md.). 
YouSee Tv fås ikke overalt, og tv-pakkerne med de valgfrie tv-kanaler tilbydes ikke i enkelte antenne-/boligforeninger.

Læs mere om kanalerne på yousee.dk. Indtast din adresse for at se din forenings priser eller kontakt din forening.

Med  en YouSee tv-boks kan du se 
din tv-pakke. Du kan også pause en 
udsendelse, hvis du bliver forstyrret. 
Starte forfra, hvis du får tændt for sent. 
Gå tilbage i tiden og fi nde det, du ikke 
nåede at se. Og du kan optage, så du 
kan gemme det bedste for altid. 

Første måned

0,-
Here� er fra 30 kr./md.*
*For kunder i antenne-/boligforeninger uden særlig a� ale: 99 kr./md.

Forsendelse 0 kr. ved køb i butik - ellers 99 kr.

Det er nemt!
Uanset hvilken 
tv-pakke du vælger 
har du mulighed for 
at tilkøbe tv-boksen. 
Og så er du klar til at 
se tv på din måde.

Vælger du 10, 20 eller 36 kanaler på toppen af Grundpakken – så får du mere for mindre

10 Valgfrie tv-kanaler
180 kr./md. (18 kr. pr. kanal)
(ekskl. Grundpakke)

20 Valgfrie tv-kanaler
230 kr./md. (11,50 kr. pr. kanal)
(ekskl. Grundpakke)

36 Valgfrie tv-kanaler
280 kr./md. (7,20 kr. pr. kanal)
(ekskl. Grundpakke)

Fuldpakke
Den største af de faste 
tv-pakker giver dig alle 
kanalerne fra Grund- og 
Mellempakken. Og endnu 
mere sport, dokumentar og 
børne-tv! Også uden kort 
og boks. 

61 tv-kanaler (heraf 47 i HD)

Mellempakke
Her får du 10 kanaler oven i 
Grundpakken. Du behøver 
hverken kort eller boks.

35 tv-kanaler (heraf 29 i HD)

DR1, DR2 og DR3 Synstolkning følger automatisk med.

Grundpakke

25 tv-kanaler (heraf 20 i HD)

Godt at vide
Vælger du dine kanaler selv, behøver 
du enten en YouSee tv-boks eller 
kort og kortlæser til 299 kr. Første
kort medfølger uden beregning. 
Du skal bruge en boks eller kortlæ-
ser til hvert tv, hvor du ønsker at se 
dine valgfrie tv-kanaler.

Vores mest populære kanaler

40 kr./md. 40 kr./md. 30 kr./md. 30 kr./md. 40 kr./md. 10 kr./md. 30 kr./md. 20 kr./md. 40 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md. 40 kr./md. 40 kr./md. 40 kr./md. 30 kr./md. 40 kr./md. 50 kr./md. 30 kr./md. 50 kr./md. 20 kr./md.

Underholdning Sport Børn

20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 30 kr./md. 10 kr./md. 40 kr./md. 30 kr./md. 10 kr./md. 30 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md.
Dokumentar Nyheder

20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md.

10 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md.

20 kr./md.

Internationalt

20 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 40 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md.

10 kr./md. 20 kr./md. 40 kr./md. 20 kr./md. 10 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 20 kr./md. 40 kr./md. 10 kr./md. 30 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md.

99 kr./md.
Ingen fi lmelsker kan leve uden 
C More – her er tusindvis af timers 
underholdning i verdensklasse. Har 
du YouSee Bredbånd, får du C More 
med i abonnementet. Ingen binding.

69 kr./md.
Elsker du gode serier? Så abonnér 
på HBO Nordic, der er sprængfyldt 
med anmelder roste serier. Med en 
YouSee tv-boks kan du se dem, når 
du vil – også på din store tv-skærm. 
Ingen binding.






