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Nyhedsbrev 2 
Maj 2020 

 

Velkommen til dette maj nyhedsbrev 

COVID-19 situationen har lagt begrænsninger, også på BRIFA’s virke. 

Vi har måttet aflyse infomøder om TDC NET’s fibertilbud, og alle 

vore møder holdes nu elektronisk. Arbejdet ligger på ingen måde stille, 

så vi vil derfor gerne give en status på Kommunens afhændelse af IFA.  

 

Status for afhændelse af IFA 

Ishøj Kommune er ved at gøre klar til salg af Ishøj Fællesantenne. Der 

er afholdt såkaldte ”dialogmøder” med de mulige købere, som har 

meldt sig. Beslutter kommunen at sælge (og det regner vi med, at den 

gør) bliver det en realitet fra 1. juni 2021. 

Kabelplus har meldt sig som mulig køber, men kort før dialogmødet 

sendte Kabelplus et forslag, om at låne en privat antenneforening 

pengene til at gennemføre købet. Kabelplus foreslog, at brugerrådet 

skulle tage initiativ til at stifte en sådan forening. 

På brugerrådets møde 26. marts 2020 besluttede et stort flertal af 

medlemmer, at brugerrådet ikke ville arbejde videre med forslaget. 

Der er mange årsager til denne vigtige beslutning. Her er de vigtigste, 

men først lidt baggrund: 

Ishøj Byråd etablerede brugerrådet i 2018 med det formål at rådgive 

om processen mod at omdanne Ishøj Fællesantenne til en eller flere 

brugerejede antenneforening(er). Brugerrådet skulle også rådgive om 

den aktuelle og fremtidige drift af fællesantennen og om samarbejdet 

med Kabelplus som koncessionshaver. 

HVEM ER VI?  

Brugerrådet for Ishøj 

Fællesantenne, BRIFA, blev 

etableret 28. august 2018, 

med det formål at, være 

rådgivende overfor byrådet i 

anliggender der vedrører 

brugerne, deres ønsker/krav til 

den daglige drift af Ishøj 

Fællesantenne. Endvidere, 

hvis mulighederne taler herfor, 

at udarbejde grundlaget for 

etablering af en brugerejet 

antenneforening.  

Ishøj Fællesantenne ejes af 

Ishøj Kommune. 

Ishøj Byråd er ”antennens” 

bestyrelse. 

Kabelplus er af kommunen 

valgt til at drive ”antennen”. 
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 Det var planen at Ishøj Fællesantenne skulle overdrages vederlagsfrit, så kommunen ikke skulle tjene på 

overdragelsen. En vederlagsfri overdragelse ville også understøtte økonomien. 

 Hen over sommeren 2019 arbejdede brugerrådet med planerne for en overdragelse, og der var igangsat en 

god dialog med kommunen med afsæt i disse planer. 

 Til vores store overraskelse viste det sig i efteråret 2019, at Ishøj Kommune ikke havde taget højde for, at en 

kommune slet ikke må udbyde internetforsyning men kun TV, da man etablerede brugerrådet. Lovgivningen 

medfører, at internetforsyningen skal overdrages/sælges på markedsmæssige vilkår. 

 Dermed var det oprindelige grundlag for brugerrådets arbejde væk. Vi besluttede at meddele kommunen, at 

”det kunne man godt have undersøgt grundigt på forhånd”, men omvendt at understøtte kommunens 

afhændelse af fællesantennen bedst muligt til gavn for de borgere, der modtager TV og internet fra 

fællesantennen. 

 Efter en række undersøgelser stod det hurtigt klart, at den eneste realistiske mulighed for at en 

antenneforening kan købe fællesantennen er, at en udbyder af antenne og internetydelser låner foreningen 

pengene. Konklusionen var, at hvem skulle dog gøre det, når man lige så godt selv kunne købe? 

 Hvor gerne brugerrådet end ville, stod det således klart, at vores ønske om at danne en antenneforening, ikke 

var realistisk. Vi har vurderet, at en vederlagsfri overdragelse fra Ishøj Kommune burde være gennemført 

for mange år siden, da kommunen valgte at overlade driften til en ekstern koncessionshaver. 

 

Hvorfor sagde vi så ”nej tak” til Kabelplus’ forslag? 

 Kabelplus er ikke udbyder af TV. Rettighederne til at distribuere TV tilhører i dag Ishøj Kommune. Mange 

vil sikkert huske, at der i efteråret 2018 kørte en sag, hvor en række af de udbydere, der har TV-

rettighederne, truede med at afbryde signalet til Ishøj Fællesantenne. En gentagelse af en sådan sag vil vi 

undgå. En antenneforening, som er stiftet på initiativ af Kabelplus og finansieret af Kabelplus, ville med stor 

sandsynlighed løbe ind i tilsvarende problemer, og det står efter ”balladen” om TV-rettighederne i efteråret 

2018 klart, at Kabelplus ikke kan få rettigheder til at transmittere TV. Ishøj Kommune vil formentlig også 

stille krav om, at en køber af fællesantenne har rettigheder til at sende TV. 

 Det er naturligt, at Kabelplus forsøger at ”forsvare sin investering” i Ishøj ved at byde på fællesantennen. Da 

man ikke selv kan erhverve rettighederne til TV, er man nødt til at byde via en ”stråmand”, som så skulle 

være en ”antenneforening”, som man selv betaler for. Brugerrådets flertal tror ikke på den konstruktion, da 

den ikke vil sikre en reel uafhængig ledelse. 

 

Ishøj Fællesantenne er i dag ikke en forening. Fællesantennen er et kommunalt tilbud, med TV, internet og IP-

telefoni, som borgerne kan vælge at melde sig til eller lade være. 

Kabelplus har meldt ud, at deres ønske om at stifte en antenneforening sker i konkurrence med det fibernet, som 

TDC NET i øjeblikket tilbyder at etablere i Ishøj. Det er vigtigt at slå fast, at salget af fællesantenne ikke har 

noget at gøre med udrulningen af fiber. Fællesantennens net og fibernettet er parallelle net uden forbindelse med 

hinanden. 

Ishøj Kommunes forventede salg af fællesantennen var kommet, uanset TDC NETs tilbud om gratis udrulning 

af fiber, og Ishøj Kommune skal ikke beslutte sig for TDC NET tilbuddet. Det kommer, hvis tilstrækkeligt 

mange viser interesse for at tilslutter sig. 
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TDC NET’s tilbud om gratis udrulning af Fiber 

BRIFA følger dette projekt tæt, for at fremme udrulningen af fiber. 

Siden januar har vi haft flere møder med TDC NET, for at få bragt 

information ud til Ishøjs borgere. COVID-19 situationen har desværre 

forhindret at ellers planlagte informationsmøder og borgermøde, har 

måttet aflyses. 

I stedet udsendes der p.t. information til de enkelte husstande, med en 

opfordring til at tilkendegive om man ønsker en gratis etablering af 

fiber til egen ejendom. Der er ikke krav om at man tilslutter sige 

leverancer via fiberen. 

BRIFA holder løbende statusmøder med TDC NET. 

 

Ny priser på internet fra Kabelplus 

Fra 1. april 2020, er der kommet ny priser, og ændret hastigheder på 

internet abonnementerne. Grundet COVID-19 udestår udlevering af 

modemer til GIGA hastigheder. 

 

Møder med Kabelplus 

Brugerrådet afholder fra tid til anden møder med Kabelplus. 

Her følger vi generelt op på den aktuelle drift situation, med fokus på 

e-mail, stabilitet på tv og internet. 

 
Kommunikation med BRIFA 

Har I ønsker eller andet relevant input til brugerrådets arbejde, så opfordres 

I hermed til at skrive til os på adressen: faellesantenne@ishoj.dk 

 

På gensyn 

Vi forventer at udsende nyhedsbrev igen, om en måneds tid. 

 

 

KONTAKT TIL OS  

Har du spørgsmål til os, eller 

har du en god ide, så kan vi 

kontaktes på mail: 

 

faellesantenne@ishoj.dk 

 

Du kan følge vores arbejde 

på denne hjemmeside: 

 

http://www.ishoj.dk/ishoej-

faellesantennes-brugerraad 

 

Her kan du se kommissoriet 

vi arbejder ud fra, og de 

referater vi udgiver. 

Vi bestræber os på at svare 

hurtigt, og holde 

hjemmesiden opdateret. 

 

Kontakt til Ishøj 

Kommune 

http://www.ishoj.dk/ 

På denne hjemmeside er der 

flere steder relaterede 

oplysninger, om Ishøj 

fællesantenne: 

http://www.ishoj.dk/kategori/n

yheder 

http://www.ishoj.dk/kategori/b

olig-og-byggeri 

http://www.ishoj.dk/dagsorden

er-og-referater 
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