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Grundejerforeningen har den 6. januar 2010 tilskrevet Ishøj Kommune som det fremgår af vedlagte 

kopi med bilag. Det kan oplyses, at der endnu ikke er modtaget et svar på vores henvendelse, 

endsige modtaget en kvittering. 
  
Vi har ved tidligere lejligheder overfor såvel dig, formanden for Teknik- og Miljø Bent Skov, samt 

kommunens tekniske direktør Ole Horskær Madsen oplyst, at Ishøj Kommune har svært ved at leve 

op til reglerne om god forvaltningsskik, jf. Offentlighedslovens grundsyn herpå.  Ifølge god 

forvaltningsskik er det som minimum et krav, at den offentlige forvaltning reagerer på en borgers 

eller en gruppe af borgeres henvendelse indenfor rimelig tid. 
  
Som dokumentation for vor påstand, skal vi henvise til dine skrivelser til grundejerforeningen den 

25. marts 2005 og 23. april 2009 i sager, hvor forvaltningsreglerne ikke er blevet efterlevet. 
  
Såfremt denne henvendelse mod forventning ikke besvares indenfor rimelig tid, vil 

grundejerforeningen rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand med anmodning om at denne 

gennemgår Ishøj Kommunes forvaltningspraksis i relation til borgerhenvendelser. 
  
Som supplement til vor skrivelse af 6. januar 2010 skal bemærkes, at det er konstateret, at Ishøj 

Kommune med godkendelse af Ishøj Byråd den 3. marts 2009 har ændret vedtægterne for Ishøj 

Fællesantenne. 
Den væsentligste ændring er en ny paragraf (§ 9) vedr. ”Overdragelse af rettigheder”. 
Med denne ændring af vedtægterne har Ishøj Kommune kunnet gennemføre en koncessionsaftale 

med A+ og i den forbindelse overdraget alle nødvendige data om kunderne til koncessionshaveren. 
  



Ifølge samme vedtægters § 5, stk. 5.5 fremgår bl.a., at alle ejere, hvis ejendomme ikke i medfør af 

tinglyst servitut er pligtige til at være tilsluttet et fællesantenneanlæg, kan opsige abonnementet 

skriftligt med 2 måneders varsel til en 1. januar. 
  
Af tinglyst deklaration fra 1972 på ejendomme i grundejerforeningens område fremgår, at der på 

boligparcellerne ikke må etableres synlige udvendige antenner, og der skal etableres et 

fællesantenneanlæg for hele deklarationsområdet. Grundejerforeningens område blev en del af Ishøj 

Fællesantennes 1. etape, der blev etableret fra 1. januar 1978, 
  
Grundejerforeningen opfatter det således, at foreningens medlemmer, med de nugældende 

vedtægter, kan frasige sig alle programmer, med undtagelse af de programmer, der er samlet i den 

såkaldte ”grundpakke”, jf. § 4, stk. 4.2.  
Ønsker et medlem af grundejerforeningen at skifte grundpakke til udvidet pakke eller omvendt, kan 

dette ske den 1/12, 1/3, 1/6 og 1/9 med virkning fra den efterfølgende første. 
  
Den 22. december 2009 modtager foreningens medlemmer en skrivelse fra YouSee (vedlagt), der 

oplyser, at YouSee er tv-leverandør fra 1. januar 2010. Det fremgår ikke af skrivelsen på hvilke 

betingelser (priser, programpakker etc.) man modtager tv-signal fra YouSee. Det eneste konkrete i 

skrivelsen er, at man vil modtage en regning i uge 2/2010. Med de nugældende vedtægter for Ishøj 

Fællesantenne er man på dette tidspunkt frataget mulighederne for at skifte programpakke pr. 1. 

januar 2010. 
  
Ultimo februar 2010 modtager foreningens medlemmer en skrivelse fra Dansk Kabel TV, dateret 

den 22. februar 2010 (vedlagt) om nye tv-pakker, priser etc. fra 1. april 2010 ligesom det af 

skrivelsen fremgår, hvad prisændringen udgør for 1. kvartal 2010, dette uanset ingen tidligere er 

blevet oplyst om priser pr. 1. januar 2010. 
Der er endnu ikke sendt opkrævninger ud til medlemmerne af grundejerforeningen for 1. kvartal 

2010. Denne skulle ifølge YouSee modtages i uge 2/2010.  
Skrivelsen giver i øvrigt kun mulighed for at beslutte sit programvalg pr. 1. april 2010 indenfor 2 

arbejdsdage. 
  
Det er foreningens opfattelse, at Ishøj Kommune ikke har sikret borgernes rettigheder mv. 

tilstrækkeligt i forbindelse med den indgåede koncessionsaftale med A+. Dine gentagne 

forsikringer i pressen og på lokal TV om et bedre TV-udbud med mange små programpakker, der 

kan sammensættes efter eget valg, holder ikke stik. 
  
Vi ser frem til din besvarelse og i den forbindelse specifikt om medlemmerne af 

grundejerforeningen er stavnsbundet til Ishøj Fællesantenneanlæg. Der skal erindres om, at du 

officielt har givet udtryk for, at hvis man ikke kan forlige sig med de nye vilkår, kan man blot 

melde fra. 
  
Den 23. april 2009 meddeler du skriftligt grundejerforeningen, på en forespørgsel om paraboler i 

relation til tinglyst deklaration, at Byrådet ikke kan forhindre opsætning af antenner, herunder 

paraboler, men kan regulere opsætningen af dem.  I henhold til menneskerettighedskonventionens 

artikel 10  om ytringsfrihed, som er gjort til dansk ret den 1. juli 1992, har borgeren ret til 

nedtagning af radio- og TV-signaler. Med den afgørelse underkendes vores tinglyste deklaration 

om, at der ikke må etableres synlige udvendige antenner. Tilsvarende bør således også gælde eget 



valg af TV-leverandør, idet artikel 10 omfatter frihed til at have sin egen mening, samt frihed til at 

kommunikere og modtage information og ideer. 
  
Afslutningsvis vil det være interessant at få oplyst, hvordan Ishøj Kommune følger op på 

koncessionshaverens håndtering af opgaven. Specielt om Ishøjs borgere får den service mv., som 

har været en forudsætning for at indgå nævnte aftale.  Afhængig af dit svar, kan det ikke udelukkes, 

at grundejerforeningen vil begære aktindsigt i koncessionsaftalen med A+, dette set i lyset af en 

eventuel henvendelse til Folketingets Ombudsmand. 
  

Med venlig hilsen 
  
  
  

Viggo Petersen 
(formand) 

 


