
Samtykkeerklæring om tilslutning til ny infrastruktur for TV 

og internet 

 
Formål og baggrund:  

For at kunne gennemføre en generalforsamlingsbeslutning om etablering af en ny 

infrastruktur for distribution af bedre TV og internet i Husejerforeningen Arbejdernes 

Byggeforening, Amager kvarter (”H. ABA”), vil der skulle udføres en række 

entreprisearbejder på og i jeres ejendom (matrikel) (bl.a. træk af kabler og opsætning af 

samlingsbokse og andet nødvendigt udstyr). 

Formålet med etableringen af en ny infrastruktur for TV og internet er bl.a., at de beboere 

og medlemmer i H. ABA, som ønsker det, kan få adgang til mere moderne og 

fremtidssikker distribution af TV og internet, som på sigt forventes at blive billigere end de 

fleste nuværende alternative løsninger. Etableringen af infrastrukturen udgør samtidig en 

værdiforøgende investering for de ejendomme, som tilsluttes den nye infrastruktur.  

For at muliggøre ovenstående, bedes I venligst udfylde og underskrive nedenstående 

samtykkeerklæring på vegne af jeres matrikel, således at H. ABA i samarbejde med den 

udvalgte leverandør kan planlægge og iværksætte etableringen af infrastrukturen i 

foreningen, herunder på og i jeres ejendom (matrikel). 

Samtykket er alene begrænset til entreprisearbejder, som vil være påkrævet for at etablere 

infrastrukturen (som skal etableres i overensstemmelse med en konkret 

generalforsamlingsbeslutning), og for at hver ejendom, som ønsker det, kan blive tilsluttet til 

den nye infrastruktur. 

Samtykket underskrives på vegne af og gælder for hele matriklen og gælder indtil de 

fornødne entreprisearbejder er udført, medmindre samtykket skriftligt tilbagekaldes overfor 

H. ABA’s bestyrelse forinden.   

Beboere, som ikke ønsker, at deres ejendom bliver tilsluttet infrastrukturen, bedes ligeledes 

underskrive nedenstående samtykkeerklæring, således at der gives samtykke til, at der i 

nødvendigt omfang kan føres kabler gennem alle kældre, fælles opgange og på alle 

bygninger til ejendomme, som ønsker at blive tilsluttet. 

Samtykkeerklæringen findes på næste side.   

 

 

 

 

 

 

 



SAMTYKKEERKLÆRING 

Undertegnede ejere eller forvaltere (”Vi”) af nedenstående matrikel (”Matriklen”) giver 

hermed på egne og eventuelle medbeboeres vegne samtykke til, at den eller de 

ejendomme på Matriklen, som måtte ønske det, tilsluttes en ny infrastruktur for distribution 

af bedre TV- og internet, som (i overensstemmelse med en konkret 

generalforsamlingsbeslutning i H. ABA) etableres af en af H. ABA udvalgt leverandør 

(”Leverandøren”).  

Vi er således indforstået med, at der som led i etableringen af – samt evt. tilslutningen til - 

den nye infrastruktur skal udføres en række entreprisearbejder på vores Matrikel, som bl.a. 

vil medføre, at der indføres et tilslutningspunkt/udtag ind i den eller de ejendomme (som 

ønsker at blive tilsluttet) på Matriklen, at der i den forbindelse vil blive trukket kabler på 

Matriklen (primært i grunden ind til bygningen, i og gennem kældre, på bygningens ydermur 

og i opgange), at der opsættes samlingsbokse og andet nødvendigt udstyr (primært i 

kældre), og at der udføres øvrig rimeligt arbejde, som er nødvendigt for 

etableringen/tilslutningerne. 

Vi er endvidere indforstået med, at Leverandøren og dennes håndværkere i nødvendigt 

omfang skal have adgang til ejendommene på Matriklen for at kunne fuldføre ovenstående 

opgaver.  

 

Matrikelnummer:_________________________ 
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