
Noter fra infomøde den 20. april 2017 

Tilstede: 

Inge Sørensen - Konst. teknik- og miljødirektør 

Jan Erik Kjær - kommunens rådgiver på Ishøj Fællesantenne (afgående) 

Torben Rune - kommunens rådgiver på Ishøj Fællesantenne (Netplan) (tilgående)  

Kenneth Christensen - Direktør i Kabelplus - ny koncessionshaver 

Henrik Lind - Direktør i Kabelplus - ny koncessionshaver 

Signe Juel Rasmussen - Projektkoordinator 

 

Spørgsmål 

Der blev stillet mange og forskellige spørgsmål både undervejs i præsentationen og efterfølgende. Primært gik 

spørgsmålene på det indhold, som bliver tilbudt i den fremtidige aftale med Kabelplus samt på det forløb, som 

er gået forud for udvælgelsen af Kabelplus. 

Der var en del kritik af forløbet, og der bliver fra bestyrelserne givet udtræk for, at de ikke føler sig inddraget i 

processen. Det tager kommunen selvfølgelig til efterretning, og vil være opmærksom på dette fremadrettet. 

Derudover blev det kommenteret, at det tidligere har været meldt ud, at der allerede fra 1. juni ville være 

muligt at vælge flere leverandører. Inge Sørensen pointerede, at hvis dette er meldt ud, er der tale om en fejl. 

Det har hele tiden været kendt, at øvrige indholdsleverandører ikke kunne findes, før koncessionshaver var på 

plads. Der blev refereret til tidsplanen under oplægget til mødet for bestyrelserne i januar. Signe Rasmussen 

har fulgt op på denne, og der var i denne tale om, at selve udbuddet ville forløbe fra marts til juni, men altså 

ikke, at det ville være muligt at vælge blandt de øvrige leverandører fra 1. juni. I tidsplanen er også anført en 

implementeringsperiode for indholdsleverandørerne, som løber fra 1. juni til et ikke fast angivet tidspunkt i 

efteråret. Tidsplanen for udbuddet er skredet med en måned og forventes først færdigt i begyndelsen af juli. 

Men dette har ikke haft betydning for, at indholdsleverandørerne ikke er mulige at vælge fra 1. juni, da det 

aldrig har været en mulighed. 

Det blev desuden pointeret, at udtrædelsesvilkårene for Ishøj Fællesantenne gør, at foreningerne ikke kan 

melde sig ud til 1. juni 2017. Til dette blev der svaret, at der er nogle udtrædelsesvilkår i vedtægterne på Ishøj 

Fællesantenne, og det er kommunens forventning, at disse følges.  

Spørgsmål til kommunen: 

Er der tilsyn på driftsikkerhed? 



Ja.  

Der blev spurgt til det prioriteringsskema, som blev udfyldt ved mødet i januar - hvordan blev resultatet blevet 

af denne? 

Der er ikke lavet nogen opgørelse af svarene fra mødet i januar, da dette ikke var en egentlig 

undersøgelse, men derimod en måde at modtage input fra bestyrelserne til, hvilke punkter, der skulle 

være på den liste, som blev brugt i høringen i februar. Svarene fra mødet i januar er ikke 

sammenlignelige, da ikke to lister er ens, fordi deltagerne havde mulighed for at tilføje de punkter, som 

de syntes manglede. Der foreligger dog et resultat fra selve den høring, der blev gennemført i februar. 

Denne gøres tilgængelig for bestyrelserne. Det blev også anmærket, at høringen ikke var en høring 

vedr. prioriterede krav til koncessionshaver, men altså til de øvrige indholdsleverandører, som kommer 

på i efteråret. 

Kan I garantere, at der bliver offentliggjort 1. september hvem der bliver indholdsleverandør? 

Kommunen kan ikke garantere, at det bliver præcis 1. September, men der arbejdes på, at det bliver 

offentliggjort i begyndelsen af september – så snart det er politisk godkendt. 

Er der hjælp til dem, der ikke selv kan finde ud af at sætte sit nye modem til? 

Det er meget simpelt at sætte et nyt modem til, og de fleste vil kunne finde ud af det. Kommunen 

arbejder også på at inddrage hjemmeplejen, ældresagen, ældrerådet og øvrige aktører, der kan hjælpe. 

Derudover blev der opfordret til, at man hjælper hinanden. Kommunen tager også gerne mod ideer til, 

hvem der kan hjælpe. 

Hvad sker der på Ishøj Fællesantenne, hvis en stor del af foreningerne vælger at melde sig ud?  

Dette kan vi ikke svare præcis på, vi håber selvfølgelig, at det ikke bliver aktuelt. 

 

Spørgsmål til Kabelplus: 

Hvor længe er opsigelsesvarslet til Kabelplus? 

har man almindeligt tv abonnement er der 3 mdr. opsigelse. Har man modem og/eller tv-boks er der 

fra oprettelsen 6 mdr. binding. Herefter er der 3. mdr. opsigelse.   

Skal ejendomskontorer ligesom privatkunder betale service fee, hvis de kun skal have bredbånd og ikke skal 

have tv?  

Ja. tidligere har ejendomskontoret skulle betale for grundpakke, nu skal de ikke betale for 

grundpakken, men skal fortsat betale servicefee. 



Når de øvrige underleverandører kobles på, så sender de via internet. Kan man så modtage fra dem uden at 

skulle have en boks? 

Skal man have tv fra en anden leverandør end Kabelplus, skal man have den valgte leverandørs boks. 

Det er via internettet man modtager tv fra de øvrige leverandører. 

Man kan læse på Kabelplus’ hjemmeside, at mellempakken falder bort i en måned – hvorfor gør den det? 

Fordi vi ikke har adgang til de oplysninger vi har brug for, for at kunne undgå dette.  

Hvilke servicemål er aftalt? Altså hvor hurtigt kommer I ud, hvis der er tekniske problemer? 

Ved manglende signal er der en responstid på 4 timer. Ved mindre ting eksempelvic flimmer på 

skærmen er der en responstid på 4 dage.  

Hvordan foregår teknisk service? I dag er det danske Kabeltv, hvem er det fremadrettet? 

Alle henvendelser skal ske til Kabelplus – enten telefonisk eller i butikken. 

Bliver der hastighedsgaranti på internet døgnet rundt? 

Ja 

Hvad har ligget til grund for valg af kanaler 

Kabelplus har prioriteret (sammen med kommunen), at der ikke skulle være betalingskanaler i 

grundpakken. Derudover har de fokuseret på, at der skal være bredde i kanalerne. Kabelplus arbejder 

også for, at bryde med pakke-tanken og i stedet arbejde for bedre forhold på enkeltvalgskanaler. 

Når vedligeholdelse af kabelnet går ud til første stikdåse omfatter det så også de områder, som er 

hovednetstilslutning (altså dem der ejer deres eget net på grunden/området/ejendommen?  

Ja. Det er en del af kontrakten med Ishøj Fællesantenne, at også hovednetstilslutninger vedligeholdes 

og opdateres. 

Tilbyder Kabelplus også webmail som YouSee? 

Ja 

Hvordan sikrer I at e-mails ikke går tabt? 

Vi har to muligheder - den ene kræver, at den udbyder, der er i dag er med på den. Hvis ikke dette er 

tilfældet, så skal man selv kopiere sine mails.  

Kan man beholde sit fastnet telefonnummer? 

Ja 



Hvor kan jeg se hvad pakkerne indeholder? 

På www.kabelplus.dk. Derudover sender Kabelplus to brochurer ud inden den 1. Juni, og man kan 

møde op i butikken fra den 30. April. 

Skal jeg have nyt modem? 

Ja 

Hvornår åbner Kabelplus deres butik? 

Søndag d. 30. april 

Kan I lave en pakke, der svarer til den vi har i dag, og hvad vil prisen så være? 

Kabelplus svarede: det er noteret, at dette er et ønske, og at der generelt er et ønske om flere 

tv-kanaler. De vil undersøge mulighederne. 

Hvor er radioen blevet af? 

FM radio ophører de fleste steder i landet indenfor nærmeste fremtid. Da Kabelplus ifølge kontrakten 

skal lave en stor opgradering af Ishøj Fællesantenne, skal de inddrage den del af ’båndet’, som der i dag 

sendes radiokanaler ud på. Derfor forsvinder disse. Radio kan stadig hentes via DAB, eller en 

stueantenne.  

De kanaler I kan lægge ind, er det på foreningsniveau eller skal alle blive enige? 

Den tidligere lovgivning på dette område er ændret, og der er derfor ikke længere krav om afstemning. 

Men vi er interesseret i at levere det bedste produkt til jer, så hvis der er behov for afstemning, så 

finder vi ud af det. 
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