
Tekst fra slides TEMA-møde 20. februar 2018 – Den nye TV-lovgivning.  

 

Overordnet 

 Den enkelte forbruger er i centrum for lovgivningen, og skal kunne fritages fra en kollektiv aftale om modtagelse af tv-forsyning.  

 Ansvaret for at fritage forbrugeren er placeret på ejeren af fællesantenneanlægget. 

 Afdelingen kan fortsat vælge én distributør til levering af tv-programmer, programpakker og bredbånd. Lovændring giver ikke en 

individuel ret til selv at vælge tv-distributør. 

 

Ikrafttræden 

 Loven trådte i kraft den 1. juli 2016. Er der før denne dato indgået aftale om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. 

hindrer husstande i at blive fritaget, får bestemmelserne først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter:  

 Aftalens udløb eller  

 Udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, 

hvor aftalen tidligst kan opsiges fra 

 Sløjfeanlæg: For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven anvendelse den 1. januar 2018 

 

Betaling for anlæggets etablering, drift, administration mv.   

 Husstande skal kunne fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning. 

 Fritagelse skal ske med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler 

 Alle husstande kan pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg, samt rimelige 

administrationsomkostninger 

 Ejere af fællesantenneanlæg må ikke opstille vilkår m.v., der forhindrer husstande i at fritages fra fælles tv-forsyning gennem 

kobling mellem modtagelse af programforsyning og modtagelse af andre tjenester eller på anden vis 

 



Betaling til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlægget. 

 Bekendtgørelsens §§ 3 -6. 

 Både ift. privatejede og kommercielt ejede anlæg kan husstande, som ikke er med i tv-delen, pålægges at betale til etablering, 

forbedring og drift (ikke programforsyning) af antenneanlægget  

 Både ift. de privatejede og kommercielt ejede fællesantenneanlæg kan 

husstandene forpligtes til at betale for administration af anlægget (maks. 100 kr. om året (2015) 

 Det er fortsat også muligt at opkræve kollektivt for nyetablering af anlæg, forbedringer, ombygning, service og strømforbrug mv.  

 

Håndtering af framelding 

Hvad kan afmeldes 

 Afdelingens TV-leverance (den tv-pakke afdelingen har besluttet) 

Hvad kan ikke frameldes 

 Kollektiv internet 

Hvordan framelder man sig 

 Skriv til VIBOs administration – vibo@vibo.dk  eller med brev og oplys at man vil framelde  

 Vi sender skema med betingelser til underskrift. Herunder om mulighed for at fortryde 

 Det er gratis at framelde 

 Gentilkobling kr. 700 – 1.000 

 

 

Den fysiske afkobling 

Individuelle aftaler 

 YouSee håndterer afmelding og afkoblinger 

mailto:vibo@vibo.dk


Kollektive aftaler 

 VIBO håndterer udmeldinger 

 YouSee håndterer afkoblinger 

Sløjfeanlæg – der ikke er ombyggede (men er bestilt (afd. 104/111/175) 

 Ikke mulighed for dispensation 

 Afkobling ved at plomberer antennestik   

 

YouSee er forpligtet til at lade andre benytte deres net til data 

 www.tjekditnet.dk  

http://www.tjekditnet.dk/


 

 

 


