
Dato: 4.marts 2018 

1 
 

FORSLAG NY KABLING AF 
INTERNET OG KABEL-TV 
 

Oplæg til generalforsamlingen 2018 H ABA på opfordring 
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Formål: Bedre og billigere mulighed for internetforbindelse og kabel-TV. 
Det blev besluttet, at Husejerforeningen ABA (HABA) kommer med et endeligt oplæg til 

generalforsamlingen 2018. Dette oplæg vil HABA være ejer af kablingen til Internet og kabel-TV. Kabel TV 

og Internet skal begge indgå i oplægget. Det blev besluttet på ekstraordinær generalforsamling 22. nov. 

2017. Vores vurdering er, at denne konstruktion skaber et robust sammenhæng med anden infrastruktur i 

kvarteret eksempelvis vand, kloak, fjernvarme, el o.a.  

Dette er oplægget til generalforsamlingen 2018 om nyt Internet og kabel-tv for kvarteret, der kombinerer 

god kvalitet med billigere løsning. HABA ejer kabel til Internet og TV. Derudover skal vi forbrugere have en 

leverandør af ”indhold”, hvor indhold her er både Internet og TV. Der skal stemmes om følgende: 
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A. Afstemning: HABA ønsker selv at ejer infrastrukturen, dvs. kablerne til Internet og TV  

B. Afstemning om finansieringsmodel: Vi finansierer selv infrastrukturen 

Læs også afsnit Følgende skal besluttes på generalforsamlingen ved afstemning 

Ord og begreber 
Husstand, samtlige personer på samme postadresse og i samme bolig.  

Situationen mht. økonomi og kvalitet 
Inden vi beslutter ejerskab af kabler og finansieringsmodel, gives der i Bilag A – leverandør sammenligning 

– priser en oversigt af prismodeller mellem to forskellige leverandører. Den første af de to leverandører 

YouSee, servicerer i dag med TV til formodentlig den overvejende del af os. Derfor er de valgt som 

repræsentativ for den nuværende situation. Den anden leverandør er Sundbynet, som er en potentiel 

leverandør af både Internet og TV.  

Vi skal beslutte om investering i kabler er fornuftigt og rentabelt! Vi skal ikke begive os udi dette, hvis det 

hverken bliver billigere eller får bedre kvalitet end det vi har i dag. Se bilag for priser mellem de to valgte 

leverandører: Bilag A – leverandør sammenligning – priser. 

På ekstraordinær generalforsamling d. 22. november 2017, redegjorde vi for formål, behov og 

udviklingstendenser, løsningsmodeller samt oversigt af nogle potentielle leverandører1. Her genopfrisket et 

par pointer. Nyt Internetkabling giver os både en tidssvarende, effektiv og stabil netværksforbindelse. Og 

generalforsamlingen bad os medtage kabel-TV i løsningen. Når vi selv vil eje kablerne, får vi fremadrettet 

betydelig større indflydelse på valget af leverandør. 

En ny fælles løsning kan således byde på en række fordele for foreningens medlemmer, herunder både i 

forhold til pris og kvalitet, samt danne grundlag for etablering af en moderne og fremtidssikker 

infrastruktur for TV og Internet distribution for kvarteret.  

Alt taler for at vi kan reducere den månedlig prisen på TV og Internet ift. YouSee priser. Kvalitet på Internet 

’hastighed’, dvs. båndbredde, bliver betydelig bedre og fremtidssikret mere end 20 år frem. Forskellen i pris 

er markant billigere for Sundbynet ift. YouSee for TV på grund-/mellempakker samt Internet. I bilagets 

sammenligning er YouSee 3,7 gange dyrere end Sundbynet og man betaler kr. 399 mere per måned. Med 

investeringen på kr. 6.000 for kabler er det tilbage betalt på ca. 15 måneder. Anvender du kun TV, er din 

investering ofte tjent hjem efter ca. 3 år. Glem ikke at din bolig bliver en lille smule mere attraktiv ved et 

salg. 

Har du en anden leverandør af TV eller Internet, kan du selv sammenligne priser og kvalitet med det i Bilag 

A – leverandør sammenligning – priser. 

                                                           
1 http://www.husejerforeningen-aba.dk/?page_id=24  

http://www.husejerforeningen-aba.dk/?page_id=24


Dato: 4.marts 2018 

3 
 

Finansiering 
HABA kan principielt ikke tage låne i fl. Vedtægterne. Derfor skal vi beslutte hvor pengene kommer fra, hvis 

vi skal kunne indfri muligheden for at få billigere og bedre TV og Internet.  

a. Kan vi finde nogen der vil finansiere infrastrukturen for os? 

b. Vil vi selv finansiere infrastrukturen, ved at betale for ud ca. 6.000,- per husstand? 

Det vurderes at der er en meget ringe mulighed for tilskud for finansiering fra bredbåndspuljen.  

Ekstern finansiering af infrastrukturen 
Det er besnærende at finde en med en stor pengepung, eller som vil tage den økonomiske investering for 

os, hvorefter vi afbetaler efterfølgende. Juridisk giver det dog os et ekstra arbejde, som udfordrer projektet 

medhensyn til partnerens troværdighed, og hvis en konkurs, tvist eller lignende skulle opstå kan vores 

reelle ejerskab af infrastrukturen komme i tvivl. Det vil være særdeles uheldigt. Vi kender af naturlige 

grunde ikke konsekvenserne, men frygter at dette vil blive særdeles bøvlet. Vi har derfor valgt ikke at gøre 

brug af en model med eksterne finansiering. 

Egen finansiering 
Der er brug for et økonomisk robust grundlag for konstruktionen, og at vores ejerskab ikke betvivles. Her 

foreslås en meget simple model. Vi fra første dag af selv ejer kablerne. Det simple i det er, at vi betaler et 

tilmeldingsgebyr på den faktiske investering på ca. kr. 6.000,- ved begyndelse af kablingen til TV og 

Internet. Det indebærer dog følgende ulemper. Man skal betale for en vare inden den er modtaget. Man 

skal dermed have tiltro til at dem som står for projektet kan håndtere det troværdigt, økonomisk og kun 

betaler den udførende leverandør for etablering af kabler, som reelt er gennemført og kvalitetstjekket.  

Det er denne egen finansieringsmodel som er til beslutning og afstemning. 

Konkrete dialog med Sundbynet 
 
Dette er under behandling med Sundbynet og underleverandør! 

Nærmere status gives på generalforsamlingen.  
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Følgende skal besluttes på generalforsamlingen ved afstemning 
Hvem er ansvarlig for Kabel TV og Internet infrastruktur? Husejerforeningen ABA, eller en selvstændig ejet 

Kabel TV og Internet forening? 

A. Afstemning: HABA ønsker selv at ejer infrastrukturen, dvs. kablerne til Internet og TV  

a. Det indebærer, at vi kan vælge den indholdsleverandør som er billigst mht. Internet og TV.  

b. Vi kan eksempelvis vælge en indholdsleverandør for en periode af eksempelvis 5 år med eventuel 

forlængelse, når pris og kvalitet er i overensstemmelse med vores krav og forventninger.  

c. Vi kan vælge en leverandør til support af infrastrukturens vedligehold. Denne kan eventuelt være den 

samme som indholdsleverandør.  

d. Hvis afstemningsresultatet bliver 1/3 NEJ eller større se efterfølgende afsnit: Konsekvens hvis 

oplægget ikke vedtages af generalforsamlingen 

 

Principielt: Husejerforeningen ABA må ikke låne eller have gæld i fl. vedtægterne 

B. Afstemning om finansieringsmodel: Vil vi selv finansiere infrastrukturen, ved at betale for ud ca. 6.000,- 

per husstand. 

a. Hvis det vedtages gennemføres aftalegrundlag for den valgte finansieringsmodel  

Konsekvens hvis oplægget ikke vedtages af generalforsamlingen  
Hvis dette oplæg ikke vedtages af generalforsamlingen, kan der alternativt konstrueres en separat 

organisation, dvs. Kabel TV og Internet-forening, der ejer infrastrukturen for Husejerforeningen ABA. Denne 

konstruktion kan ejes af en selvstændig Kabel TV og Internet forening. Ved en selvstændig ejet Kabel TV og 

Internet forening arbejdes der med en konstruktion, som er medlemsejet der ikke kan ejes af en 

kommerciel virksomhed. Denne forening bør være non-for-profit, medlemsejet selvstændig Kabel TV og 

Internet forening, som hermed overtage opgaven. Det er ikke HABA der driver denne opgave, hvorfor man 

(medlemmer) selv må iværksætte dette initiativ. 
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Bilag A – leverandør sammenligning – priser (data af dato: 04-03-2018) 

I dag - kabel-TV: YouSee 
Pakke type Betingelser  Pris per md 

Grundpakke Kanaler: 26 faste tv-kanaler kr. 289  

Grundpakke + 10 pt Kanaler: fx 36 tv-kanaler kr. 469 

Grundpakke +20 pt Kanaler: fx 46 faste tv-kanaler kr. 519 

Grundpakke +36 pt Kanaler: fx 72 tv-kanaler kr. 569 

Tv-kanaler = 1 point og Streamingtjenester = 3-6 point 

Nyt - kabel-TV: Sundbynet 
Pakke type Betingelser  Pris per md 

Grundpakke Kanaler: 21 (HD: 11) kr. 59  

Mellempakke Kanaler: 33 (HD: 21) kr. 175 

Fuldpakke Kanaler: 63 (HD: 38) kr. 305 

Sportspakke Kanaler: 71 (HD: 46) kr. 429 

Bemærk at YouSee kabel-tv ikke nedtages, hvorfor man fortsat kan fortsætte med sit YouSee abonnement. 

 

I dag – Internet: YouSee  
Kapacitet   Betingelser  Pris per md 

  50/10 Mbit/s Min. hastighed 35/5 Mbit/s kr. 269 

100/20 Mbit/s Alle hastigheder leveres ikke overalt. Kr. 299 

Bemærk, at TDC kun garanterer at kunne levere 35/5 Mbit/s, selvom man betaler for 50/10 Mbit/s 

Nyt – internet: Sundbynet 
Kapacitet   Betingelser  Pris per md 

100/100 Mbit/s Min. hastighed 100/100 Mbit/s kr. 100 

250/250 Mbit/s Min. hastighed 250/250 Mbit/s kr. 200 

Bemærk, at leverandør garanterer fuld levering af båndbredde. 

 

Sammenligningseksempel på Internet og TV (grundpakke) 

YouSee  Pris per md 

Grundpakke Kanaler: 26 faste tv-kanaler 289  

  50/10 Mbit/s Kvalitet kan ikke garanteres fuld ud! 269 

 YouSee i alt  558 

Sundbynet   

Grundpakke Kanaler: 21 (HD: 11) 59  

100/100 Mbit/s Kvalitet kan garanteres! 100 

 Sundbynet i alt  159 

 

I denne sammenligning er YouSee 3,7 gange dyrere end Sundbynet og man betaler kr. 399 mere per 

måned. Med en investering per husstand på kr. 6.000 for kabler er det tilbage betalt på ca. 15 måneder.   


