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aF jakoB Frederiksen

DIREKTØR
FIBERBy 

giv beboerne billigere 
& bedre internet

Mange bliver overraskede, når 
de opdager, at deres forening 
ikke selv ejer internetkablerne 

i ejendommen - de kabler, som forsyner 
hele ejendommen med internet. Men det 
er faktisk ofte tilfældet, at internetkablerne 
ejes af et forsyningsselskab som f.eks. 
yousee/TDC. Det betyder i mange tilfælde 
højere internetpriser for beboerne. 
Heldigvis er det noget, som foreningen 
selv kan ændre på ved at tage ejerskab 
over ejendommens internetkabler. En 
mulighed som et stigende antal boligfor-
eninger benytter sig af.

Mange tror, at de laveste internetpriser 
fås, hvis man vælger et af de nye, alterna-
tive internetfirmaer som f.eks. Fastspeed 
eller Hiper. Det, som ofte overrasker, er, at 
de alternative internetfirmaer skal betale 
en fast månedlig leje til det forsynings-
selskab (f.eks. youSeee/TDC), som ejer 

Beboerne kan spare flere tusinde kroner om året og samtidig få bedre internet 
- men kun hvis foreningen selv ejer kablerne til internet i ejendommen.

ADVERTORIAL

“ foreningen kan sagtens 
tage sagen i egen hånd 
og installere et netværk 
med nye stik i 
lejlighederne.”
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internetkablerne i ejendommen. Disse 
lejeudgifter for kablerne øger omkostnin-
gerne for internetproduktet, der dermed 
bliver dyrere for foreningen og beboerne. 
Ejer foreningen i stedet selv kablerne i 
ejendommen, kan det fordyrende mellem-
led fjernes, og beboerne kan spare tu-
sindvis af kroner på internet hvert år samt 
opnå den kvalitet og valgfrihed, de ønsker. 
Leverandøren kan nemlig udskiftes, hvis 
ikke priser og produkt er gode nok.   

Hvordan tager foreningen ejerskab 
over netværket i ejendommen?
Det kan være vanskeligt for foreningen 
at få et internetfirma til at opgive ejer-
skabet til netværket i ejendommen, fordi 
de ikke vil opgive deres indtjening på at 
udleje internetkablerne. Alligevel kan 
foreningen sagtens tage sagen i egen 
hånd. De kan nemlig installere et net-
værk til internet med nye stik i boligerne, 
som fint kan fungere sideløbende med et 
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1.  Beslut hvilken type netværk (Fiber-
LAN eller FTTH), som passer til jeres 
ejendom. FiberLAN matcher normalt 
etagebyggeri, mens FTTH normalt 
matcher parcel-/rækkehuse.

2.  Undersøg priser og vilkår hos de 
forskellige internetudbydere, der 
tilbyder FiberLAN eller FTTH til 
boligforeninger. Spørg omkring og 
undersøg anmeldelserne af de for-
skellige udbydere på Trustpilot. 

3.  Overvej om beboernes behov for 
internethastigheder og -priser er 
ensartede eller mere individuelle. 
Har alle beboere brug for en høj 
hastighed, eller foretrækker nogle 
lavere hastigheder og dermed  

lavere priser? Derefter kan I lave et 
overslag over den gennemsnitlige 
besparelse, som beboerne opnår.  
Se også regneeksemplerne.

4.  Ud fra den gennemsnitlige bespa-
relse pr. beboer kan I beregne, hvor 
hurtigt etableringen af netværket 
er tjent ind. Regn med at etablerin-
gen af netværket koster ca. 3.500 
kr. pr. lejlighed for FiberLAN og ca. 
7.000 kr. for FTTH.

5.  Når I er parate, indhenter I nemt 
et konkret tilbud fra en eller flere 
leverandører, hvorefter I kan over-
veje, hvilket tilbud der bedst mat-
cher foreningens krav til kvalitet, 
pris og serviceniveau. 

Guide:  SåDaN fåR i ET NETVæRK oG VælGER uDbyDER

allerede eksisterende netværk til inter-
net og tv. Har ejendommen to netværk, 
giver det blot beboerne større valgfri-
hed: Med det nye netværk kan beboerne 
vælge bedre og billigere internet i tillæg 
til de muligheder for tv og internet, som 
det eksisterende netværk giver. 

Hvilket netværk skal foreningen vælge? 
Når man i dag installerer netværk til inter-
net i en ejendom, er det altid baseret på 
fibernetværk. Der findes to typer af fibernet-
værk: Fiber-To-The-Home (forkortet FTTH) 
og FiberLAN. 

FiberLAN-netværk anbefales ofte til etage-
ejendomme. Det skyldes, at FiberLAN koster 
omkring det halve at etablere sammenlignet 
med FTTH-netværk, og uden at kvaliteten 
bliver ringere. Et FiberLAN-netværk giver sam-
tidig adgang til et bredt udvalg af internetleve-
randører, som foreningen kan vælge imellem. 
Det gør det nemt for foreningen at skifte leve-
randør, hvis der er utilfredshed med prisen, 
kvaliteten eller servicen hos leverandøren.

Har man til gengæld en forening, hvor 
bygningerne ligger spredt, er et FTTH-
netværk et godt valg. Det skyldes, at denne 

“Det er en god 
forretning for 

foreningen selv at eje 
kabler til internet i 

ejendommen.”
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faKTaboKS
Når ejendommes netværk til in-
ternet og tv er ejet af en udbyder 
som f.eks Yousee/TDC, er det ofte 
en fordel for foreningen at etablere 
sit eget netværk. På den måde kan 
beboerne vælge billigt internet og 
samtidig have mulighederne for tv 
og internet i det “gamle” netværk.

type af kabler er velegnede til uden-
dørs installation og til større afstande. 
FTTH-netværk er derfor især velegnet 
til parcelhuse og rækkehuse, som ligger 
med afstand til hinanden. 

Selvom et FTTH-netværk er smart til 
denne konstellation af ejendomme, er 
det vigtigt at være opmærksom på priser. 
Et FTTH-netværk er typisk dyrere at 
installere end et FiberLAN. Derfor tilbyder 
nogle udbydere “gratis” etablering, 
hvilket kan være fristende at tage imod, 
men det ender ofte med, at internetprisen 
fordobles for beboerne. Tænkt derfor 

godt over, hvilket internet der passer 
bedst både funktions- og prismæssigt til 
netop din type af forening.  
Læs mere på www.fiberby.dk

 




