
26.02.2020 

(UDKAST) 

 

Ishøj Fællesantenne: Det nuværende set-up 

Ishøj Kommune ejer Ishøj Fællesantenne (IFA), men det er en ekstern leverandør, der driver det. På 

baggrund af et EU-udbud indgik kommunen og Konsortiet Ishøj Fællesantenne (Kabelplus) den 22. marts 

2017 kontrakt om drift, vedligeholdelse og support af anlægget. Kontrakten med Kabelplus ophører den 31. 

maj 2021. Jf. kontrakten har Kabelplus i deres egenskab som koncessionshaver eksklusiv brugsret til 

anlægget.  

IFA’s koncessionshaver er ansvarlig for at udføre al drift og vedligehold af IFA. Driften af IFA sker på 

baggrund af vedtægter for Ishøj Fællesantenne, som er besluttet af Ishøj Byråd (vedlagt).  

IFA’s medlemmer er kunder hos koncessionshaver, og aftaler om levering og betaling af internet indgås 

mellem koncessionshaver og det enkelte medlem. Aftaler om levering og betaling af TV indgås mellem IFA 

og det enkelte medlem, men drift og administration af tv-leverancen varetages af koncessionshaver på 

vegne af IFA. Koncessionshaver varetager desuden al kontakt og kommunikation med abonnenter, samt 

alle opgaver i forhold til offentlige myndigheder.  

Nuværende koncessionshaver betaler 2.012.000 kr. til Ishøj Kommune pr. år for rettighederne til at operere 

på IFA og til dækning af kommunens administrationsomkostninger i forbindelse med kontrakten.  

IFA har pr. 1. januar 2020 ca. 7000 medlemmer. Heraf er ca. 3.000 individuelt tilsluttede, og ca. 4.000 er 

hovednetstilsluttede. Det er gratis at være medlem af Ishøj Fællesantenne, og medlemmerne betaler kun 

for de produkter, de vælger at købe hos koncessionshaver. Pr. 1. januar 2020 aftog 5.194 ud af IFA’s 6.918 

medlemmer et produkt fra koncessionshaver.  

IFA’s medlemmer kan opsige deres medlemskab af IFA skriftligt med 2 måneders varsel til en 1. januar.  

Ishøj Kommunes tv-kanal, TV Ishøj, har i dag mulighed for at sende TV digitalt på én kanal via IFA.  

 

Forskel på Individuelt tilsluttede medlemmer og hovedsnetstilsluttede medlemmer 

IFA’s medlemmer er tilsluttet fællesantennen på én af følgende to måder: 

- Individuel tilslutning: IFA ejer installationen frem til første forbrugssted (enten første stikdåse eller 

tilslutningsdåse for en lokal forstærker). Den øvrige installation i boligen er ejerens ejendom.  

- Hovednetstilslutning: IFA ejer installationen frem til ejendommens/foreningens skel. Resten af 

installationen ejer ejendommen/foreningen (eller den han har bemyndiget til det). 

Forskellen på at være individuelt- eller hovednetstilsluttet er, om en forening ejer sit eget anlæg, eller om 

kommunen ejer anlægget frem til første stik i husstanden.  

Hovednetstilsluttede foreninger kan til en hver tid vælge at melde sig ud af fællesantennen samlet og koble 

deres eget anlæg på en forbindelse fra en anden udbyder. Medlemmer af IFA, der er individuelt tilsluttede, 

kan ligeledes opsige deres medlemskab, men de kan kun opsige medlemskabet for deres egen husstand. 



Når individuelle medlemmer melder sig ud af IFA, vil IFA fortsætte med at eje de eksisterende kabler frem 

til første forbrugssted.   

Vedligehold /renovering 

Ansvar for renovering (forstås som større og mere gennemgående arbejde med udskiftning af dele på et 

antenneanlæg) af anlægget og finansiering heraf tilfalder som udgangspunkt anlægsejer. Dvs. at 

hovednetstilsluttede foreninger selv har ansvaret for at udføre og finansiere det nødvendige 

renoveringsarbejde på deres eget anlæg. IFA har ansvaret for at udføre og finansiere renoveringsarbejde 

for de individuelt tilsluttede foreninger og medlemmer.  

Ansvar for vedligehold (forstås som den løbende drift samt at sørge for, at et antenneanlæg holdes i god 

stand) af anlægget og finansiering heraf tilfalder som udgangspunkt koncessionshaver af IFA, både ved 

både individuelle tilslutninger og ved hovednetstilslutninger. 

 

Brugerindflydelse 

Ishøj Fællesantenne har i dag tilknyttet et brugerråd som er et rådgivende organ, der rådgiver byrådet om 

behov og ønsker hos brugerne af Ishøj Fællesantenne. 

Brugerrådet har til formål at styrke dialogen mellem byrådet og brugerne om, hvad der sker med Ishøj 

Fællesantenne, og hvorfor det sker.  

Brugerrådet bliver taget med på råd, når der træffes beslutninger om fællesantennen, ligesom rådet 

løbende inddrages ifm. dialog og samarbejde med koncessionshaver, aftaler med indholdsleverandører, 

opgradering og renovering af antennenettet samt håndtering af problemer påpeget af brugerne.  

Brugerrådet består af 11 medlemmer, der på frivillig basis repræsenterer Ishøj Fællesantennes 

medlemmer. Rådets medlemmer er valgt af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er 

medlem af Ishøj Fællesantenne.  

 
Forsyning til Ishøj Kommunes institutioner 

En stor del af Ishøj Kommunes institutioner forsynes i dag med tv og internet t via Ishøj Fællesantennes 
kabler. Oversigt over institutioner og adresser ses i vedlagte liste.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6918 Medlemmer af Ishøj Fællesantenne 

        

Hovednetstilsluttede  4064 Individuelt tilsluttede 2854 

Aab 55 1747 Landsbylaug 768 

Kab (baldershus + baldershave) 40 Grf. De gule rækkehuse 123 

Pab (musvitten) 14 Grf. Jægerbuen 187 

Grf. Bredekærparken 69 Grf. Jægergården 16 

Grf. Strandgårdsparken 507 Grf. Ishøj strand 51 

Grf. Vildtbaneparken 138 Grf. Jægerkroen 67 

Grf. Bredekærs vænge 94 Grf. Liljevænget 16 

Grf. Traneparken 19 Grf. Lille strandvej 27 

Ejf. Ishøj centrum 498 Grf. Pilegården 159 

Ejf. Gildbroterrasserne 334 Grf. Pileskovens 65 

Ejf. Åparken  94 Grf. Skovvej 17 

Abf. Centerparken 129 Grf. Søvangens 87 

Ejf. Tranebærhaven 132 Grf. Tranedalen 13 

Etageboliger, ishøj boulevard 11-65 45 Grf. Tranegilde strandvej 151 

Etageboliger, jægerbuen 18-26 29 Grf. Trekanten 23 

  
Grf. Vibeholms vænge 136 

  
Grf. Strandlunden 175 

    Grf ørenkærsvænge / ørnekærsgård 29 

    Grf. Ørnekærgård 62 

    Parcelhuse uden grundejerforening 857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internetforsyning til Ishøj Komunes institutioner 

 

Kommunale insitutioner forsynet via IFA 
 Hastighed 

Baldersbækvej 6 - Matrielgården 1 GB 

Ishøj Boulevard 2 - Kærbo 1 GB 

Køgevej 220 - Torsbo 1 GB 

Lokesvej 28 1 GB 

Ishøj Søndergade 13 - Ishøjgård 1 GB 

Ishøj Bygade 74 - Ishøj Skole 1 GB 

Vibeholms Vænge 129 - Vibeholmsskoen 1 GB 

Bøgelunden 1-5 1 GB 

Ishøj Søvej 200 - Strandgårdsskolen 10 GB 

Østergården 50-56 1 GB 

Ishøj Søvej 1 - Kufferten-social 1 GB 

Strandgården 17 - Femkanten 1 GB 

Ågården 17 - Piletræet 1 GB 

Vejledalen 132 1 GB 

Tranegilde Strandvej 9 1 GB 

Vejlebrovej 45 - Brohuset 10 GB 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Kommunale institutioner forsynet af eget net 
 Hastighed 

Ishøj Østergade 28 - Kultur Cafe  

Nørregade 13 - Borgerservice  

Ishøj Store Torv 1 - Bibliotek  

Ishøj Store Torv 14 - Svømmehal  

Industrivangen 34 - Varmeværk  

Kløvervænget 72 og 84 - Kløvereng  

  

Kløvervænget 51 - Kirkebækskolen  

Vejledalen 7 - Ishøj Ungdomsskole  

Vejledalen 17 - Ishøj Idræts og f..  

Vejledalen 17 - Ung på vej  

Vejledalen 9 - Musik/kulturhus  

Vejledalen 1 - Vejlebroskolen  

Velebrovej 184 - Trækronernes V…  

Ishøj Store Torv 20 - Rådhuset  

Bredekærsvæng 159  

Landlyststien 19-21  

Skovvej 52  

Vejlebrovej 132  

Gildbrovej 39 - Gildbroskolen  

Gildbrovej 37b - Gildbro SFO  

Gildbrovej 35-37 a  

Gildbrovej 33b - Ørnebo  

Gildbrovej 33a - Ørnebo  

8. sal - SkoleIT  

Serverrum 8. sal  

 

 

 

 

 


