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Orientering til generalforsamlingen vedrørende Fibernet i Skoven. 

 

Undertegnede deltog den 29 januar i Lejre Kommunes ”Informationsmøde om 

bedre mobil- og bredbåndsdækning”. 

 

Inviteret til mødet var 4 forskellige udbydere, TDC, YouSee, Ostednettet og Comflex. 

TDC er i gang med en bredbåndsstrategi, hvor man vil udrulle gratis fiber til udvalgte 

husstande. 

 

Mødet startede med en kort orientering af Lejre Kommunes bredbåndskoordinator, 

Carsten Torrild, som kort opridsede betingelserne for at søge tilskud til projekter 

gennem regeringens bredbåndspulje. Puljens størrelse er endnu ikke fastsat, men 

der forventes ikke mindre end 100 mio. kroner til uddeling til projekter. 

Enhver samling af huse (eksempler på 2 huse) kan søge om tilskud til anlæggelse af 

bredbåndsforbindelse. Kravene er at der er konstateret dårlig bredbåndsforbindelse 

og at projektet er beliggende i landzone. 

Idet Skoven er beliggende i byzone, er det ikke sandsynligt at der kan tildeles midler 

fra regeringens bredbåndspulje. 

 

En alternativ mulighed er at henvende sig til private udbydere af fiber bredbånd. 

 

Her tog først TDC’s repræsentant ordet. TDC har vedtaget en bredbåndsstrategi, 

som skal udrulle gratis bredbåndsinstallationer, hvor andre selskaber endnu ikke har 

tilbudt sig. Når husstanden så er tilsluttet bredbånd, står det frit om man vil tegne 

abonnement hos en vilkårlig udbyder. Man er således ikke tvunget til at vælge at få 

sit bredbånd gennem TDC, ligesom man også, uden beregning, helt kan udelade at 

tilslutte sig bredbånd. 

TDC har indtil videre kørt to pilotprojekter; Sundbyvester på Amager og i Hvidovre. 

Det er ikke sandsynligt at Skoven eller Osted bliver næste projekt, men man kan 

spørge. 

 

Næste repræsentant for de kommercielle interesser var fra YouSee, som jo er ejet af 

TDC. Det kan forekomme underligt at de to selskaber ”konkurrerer” om kunderne, 

man en fiberforbindelse gennem YouSee, bliver jo leveret af TDC og dermed ”spiller” 

TDC ”på flere heste”. 

 

 

 



Bilag 2: Beretning fra udvalg. 

2 
 

 

Igen er det op til den enkelte forening eller projekt at bede YouSee om et tilbud, 

som så sandsynligvis vil kræve en form for tilsagn om tilslutning. 

Egenbetaling vil sandsynligvis komme på tale (størrelsesorden på 4000 – 5000 

kroner per tilslutning, hvilket er samme niveau som egenbetaling ved projekter 

støttet af regeringens bredbåndspulje). 

 

YouSee nævnte at som et bedre alternativ til det ringe kobber-bårne bredbånd 

mange slås med, så har YouSee lanceret Hybrid Bredbånd, som kombinerer kobber 

med mobil bredbånd. Læs mere her https://yousee.dk/bredbaand/hybrid-

bredbaand.aspx. 

 

En tredje mulighed er at koble sig på Osted Nettet, som er fast trådløst bredbånd. 

Se priser på http://www.ostednettet.dk/priser/ 

 

Den fjerde og sidste kommercielle udbyder er firmaet Comflex, som hjælper med 

ansøgning om støttekroner til et konkret projekt, leverer infrastruktur (fiberkabler, 

husstands tilslutning, router) samt internet og TV-abonnementer. 

Dette vurderes ikke relevant, da konceptet er baseret på tilsagn om offentlige 

støttekroner. 

 

Senest har der i dagspressen været omtalt et kommende 5G netværk, som vil kunne 

levere hurtigere og mere pålideligt trådløst (mobilt) bredbånd. Af nogen ses 5G som 

et relevant alternativ til bredbånd (dog ikke erstatning for fiber net). 

 

Den korte konklusion er at vi i Skoven 

- Ikke kan gøre os forhåbning om støttekroner fra regeringens bredbåndspulje 

- Skal anmode om tilbud fra private udbydere, som f.eks. YouSee. Her vil der 

være en form for egenbetaling, ligesom der må påregnes binding til YouSee 

- Hvis vi ikke når til enighed om fælles løsning, må vende os til private (enkelt 

abonnement) løsninger, hvor mulighederne kunne være Hybrid Bredbånd fra 

YouSee, Osted Nettet, 5G (fremtidig) eller andre mobilbredbåndsløsninger 

 

 

 

Bøgens Kvarter, 20/02/2019 

Peter Thygesen 
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