
BESKRIVELSE AF SÆLGERS NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE BEHOV I FORBINDELSE MED TV- OG 

INTERNETFORSYNING

Bilaget vedrører pkt. 5 i Aktivoverdragelsesaftalen.

I forbindelse med salg af Ishøj Fællesantenne beholder Ishøj Kommune ejerskabet af de lyslederpar i Ishøj 

Fællesantennes fiberkabler, som kommunen i dag anvender til eget brug. Ejerskab af Ishøj Fællesantennes 

vil derved blive delt mellem Ishøj Kommune og en ny ejer af Ishøj Fællesantenne. 

Rammer for det delte ejerskab mellem Ishøj Kommune og en ny ejer af Ishøj Fællesantenne er beskrevet i 
pkt. 5 i Aktivoverdragelsesaften.

Hvordan det fungerer i dag

Ishøj Kommune bruger i dag Ishøj Fællesantennes fiber- infrastruktur til at levere internet, fagsystemer som 

SBSYS og KMD samt services som telefoni til 23 af kommunens lokaliteter. Datakommunikationen 

tilhørende Ishøj Kommune og datakommunikationen tilhørende Ishøj Fællesantenne ligger derved i samme 

kabler. Når kommunen anvender IFA’s fiberkabler i dag, foregår det ved, at trafikken i fiberkablerne deles i 

to. Ishøj Kommunes It-infrastruktur og Ishøj Fællesantennes IT-infrastruktur benytter samme fiberkabler, 

men er fysisk adskilt i forskellige lysledere i kablerne. 

Fællesantennes fibernet består af forskellige typer kabler, der kan have fra 6-48 lyslederpar. Heraf bruger 

Ishøj Kommune generelt 2 lyslederpar i hvert fiberkabel for at kunne sikre infrastrukturen til de kommunale 

lokaliteter. Dermed bruger kommunen op til 33 procent af fiberkablernes kapacitet og ofte mindre. Ishøj 

Kommune råder altså over minimum 2 lyslederpar i alle Ishøj Fællesantennes fiberkabler, som det kun er 

kommunen, der bruger. Det betyder, at selvom Ishøj Fællesantenne og Ishøj Kommune bruger det samme 

fiberkabel til at levere internet og tv til både borgere og kommunale lokaliteter, så har leverancerne altid 

kørt i separate lyslederpar. I Ishøj Kommunes lyslederpar er således ikke anden trafik end kommunens egne 

leverancer. 

Dokumentation

Der udarbejdes dokumentation for, hvordan Ishøj Kommunes IT-infrastruktur er koblet sammen med Ishøj 

Fællesantennes fiber-infrastruktur. 

Dokumentationen udleveres til de ansøgere, der bliver prækvalificeret. 

Dokumentationen forventes som minimum at indeholde:

 Geografisk placering af hvor Ishøj Kommunes lysledere er splidset på Ishøj Fællesantennes fiber-
kabler

 Splidsningsskema der angiver, hvilke lysledere i Ishøj Fællesantennes fiber-kabler der er koblet 
sammen med hvilke lysledere i Ishøj Kommunes fiber-kabler. 


