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GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN "KILDESØ" 
 

Bestyrelsens beretning for året 2013  

 
Bestyrelsen har afholdt i alt 4 ordinære bestyrelsesmøder, og vi har valgt at fremhæve 
følgende fra sæsonen, der er gået:    
 
 
Grønne områder 
 
Efter stormen 28. oktober: 

        

 
Stormen i oktober tog godt fat i træerne omkring søen i Kildesø 1. Indtil flere træer blev revet 
omkuld, og en masse grene knækkede af. Allerede dagen efter var vores gartner på pletten og 
i gang med at rydde op, så der blev hurtigt ryddeligt og fremkommeligt igen. Men der skulle 
som bekendt ikke gå lang tid, inden den var gal igen.   
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Efter stormen 5. december:  

 
Den 5. december slog Bodil så til og rev yderligere nogle træer omkuld, og denne gang kunne 
Kildesø 2 også være med. Gartneren fik dog igen hurtigt ryddet det værste. Udover at vi har 
mistet nogle træer, har vi også været nødt til at grave dybere end budgetteret. Det betyder i 
praksis, at der ikke er likviditet til at betale årets første regninger fra driftskontoen, så her må 
der trækkes fra vejfonden DRIFT og eventuelt fra snefonden. Bestyrelsen anbefaler derfor, at 
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der tilføres yderligere kapital, således at vi ikke står i den samme situation igen til næste år. 
Derudover har bestyrelsen konsulteret vores gartner for at få ham til at vurdere hvilke træer, 
der kunne være i fare for at vælte ved en lignende storm. Han har inspiceret træerne, men det 
er dog ikke muligt for ham at forudsige hvilke træer, der er i farezonen. Vi har fået en pris på 
fældning, der ligger mellem kr. 3.125-6.250,-. Hertil kommer optagning af stød (rod) samt 
bortskaffelse på mellem kr. 3.000-5.000,-. I gennemsnit koster det altså i omegnen af kr. 
8.000,- at fjerne et træ inklusive rod. Beløbene er inklusive moms. Et par grundejere har i 
denne sammenhæng, i meget klare vendinger, gjort bestyrelsen bekendt med, at det vil være 
uansvarligt ikke at bortskaffe visse af træerne. Bestyrelsen har den holdning, at 
generalforsamlingen må beslutte i hvor stort omfang, fældning af parkens træer skal 
iværksættes, da der udover eventuelle risici også skal tages hensyn til omkostninger og 
træernes funktion som en del af parkens udtryk.  
 
Med hensyn til det økonomiske har bestyrelsen udarbejdet forskellige løsninger, der fremgår af 
budgetforslagene på dette link:  
 
Beskæring og andre arbejder: 
Der er i årets løb beskåret i henhold til plejeplanen (se hjemmesiden) plus et par ekstra 
mindre arbejder.     
 
Påbud om beskæring langs Ring Syd: 
I forbindelse med kommunens evige søgen efter hvor det er muligt at vælte udgifter over på 
individuelle grundejere, er man senest ophørt med at trimme bevoksningen ud mod Ring Syd. 
Vi modtog, uden at man forlods havde gjort grundejerforeningen opmærksom på, at man ikke 
længere forestod dette arbejde, et påbud om at beskære langs Ring Syd. Det var så endnu en 
udgift, vi ikke havde budgetteret med.  
 
Kommunen har opsagt aftalen med DONG om drift af gadelamper: 
Som om det ikke var nok, har kommunen 
opsagt aftalen med DONG om vedligehold og 
drift af belysningen i hele Egdal kommune. 
Kommunen køber de fleste lamper tilbage og 
vil herefter selv så for vedligehold og drift i 
samarbejde med en leverandør, der kan 
byde ind på opgaven. Som nævnt er det ikke 
alle lamper kommunen tilbagekøber, og 
herunder hører 22 af de lamper, der står 
rundt om søen, se skitsen hvor de er 
markeret med gult. Grundejerforeningen er 
blevet tilbudt at tilbagekøbe de 22 lamper af 
DONG for en pris af kr. 50.580,- inkl. moms. 
Hertil kommer så efter al sandsynlighed en 
ukendt pris for at ændre ledningsføringen 
således, at lamperne kan tages ud af de 
sløjfer, der eksisterer i dag og forbindes til 
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 776,600       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 776,600       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 0 -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 15,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 706,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,910          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 3950 3850
heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100


heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Kontingent pr. parcel: 4900 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 100,-  til dækning af YOUSEE


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 796,475       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 796,475       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 20,000          -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 15,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 726,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,785          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 4075 3850


heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100
heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Kontingent pr. parcel: 5025 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 225,-  til dækning af YOUSEE samt ekstern kasserer assistance


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 808,400       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 808,400       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 0 -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 47,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 738,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,710          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 3950 3850
heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100


heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Ekstraordinært til stormsikring 200


Kontingent pr. parcel: 5100 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 100,-  til dækning af YOUSEE


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013


Ekstraordinært kr. 200,- for  stormsikring fremadrettet
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 828,275       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 828,275       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 20,000          -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 47,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 758,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,585          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 4075 3850
heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100


heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Ekstraordinært til stormsikring 200


Kontingent pr. parcel: 5225 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 225,-  til dækning af YOUSEE samt ekstern kasserer assistance


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013


Ekstraordinært kr. 200,- for stormsikring fremadrettet
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vores egen måler i det gamle antenneskur. I det tilfælde vi ikke vil tilbagekøbe lamperne, 
fjerner DONG de 22 lamper uden beregning. Da lamperne ikke belyser andet end grusstierne, 
vil der efter al sandsynlighed ikke være noget krav fra kommunen om at bevare belysningen, 
så det vil være op til generalforsamlingen at beslutte, om de 22 lamper fortsat skal være en 
del af foreningens belysning. Vi har indtil udgangen af 2015 til at træffe et valg. Bestyrelsen 
anbefaler, at vi ikke træffer beslutningen ved dette års generalforsamling, men venter til den 
ordinære generalforsamling i 2015. Vi har endvidere spurgt kommunen, om vi eventuelt kunne 
komme ind under deres kommende aftale og forsætte på samme vilkår og afregne med 
kommunen i stedet for DONG, men det blev afvist af kommunen.  
 
Tømning af affaldsbeholdere: 
Sidste år stoppede kommunen med at tømme de fire affaldsbeholdere omkring Kildesø I. Vores 
gartner har derfor i indeværende år stået for tømning og udskiftning af poser. Det beløber sig 
til kr. 500,- per gang, og på årsbasis løber det op i omegnen af kr. 8-10.000,-. Det er ikke et 
uanseeligt beløb, men vi må jo nok regne med, at det er kommet for at blive.  
 
Bænken: 
Så er der endelig kommet nye lægter på 
bænken i den sydlige ende ved Kildesø I. En 
forespørgsel hos et privat firma i Ballerup endte 
med en pris på i omegnen af kr. 6000,-, så det 
droppede vi og indkøbte i stedet noget 
imprægneret fyrretræ hos FOG for små kr. 
400,-. Efter lidt bearbejdning endte det som på 
billedet, og så må det holde så længe det kan.   
 
 
 
 
 
 
 
Veje 
 
Vedligeholdelse: 
Udover en enkelt rist er der ikke udført vedligeholdelsesarbejde på vejene. Der er, som 
tidligere nævnt, store tværgående revner i mange af vejene, og det er kun et spørgsmål om 
tid, hvornår frosten får fat, og asfalten bliver eroderet væk. Vi har tidligere indhentet tilbud på 
forsegling af revnerne, og det er en overkommelig pris. I forhold til den uopsagte 
overenskomst (se herunder), vi har med kommunen, burde det være noget, som den skulle 
tage sig af, men de vil med al sandsynlighed undskylde sig med, at det ikke kan indeholdes i 
vejbudgettet og derfor vil blive nedprioriteret.       
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Overenskomst med kommunen: 
Som beskrevet i sidste års beretning har grundejerforeningen en uopsagt overenskomst med 
kommunen vedrørende vedligehold af fællesveje. Kommunen har endnu ikke opsagt 
overenskomsten. Vi startede en dialog med kommunen, der dog ”døde” efter noget tid. 
Bestyrelsen besluttede ikke at rykke kommunen yderligere i indeværende år, men at vente til 
2014. Dialogen kan ses her:  
 
Glatførebekæmpelse af stier: 
Vi havde for et par år siden tilbudt, at de grundejere, hvis grund grænser op til en eller flere 
stier, kunne afhente salt til at glatførebekæmpe disse stier. Interessen var dog meget 
begrænset, så vi stoppede ordningen, og det sidste salt blev afhentet i begyndelsen af 2013 af 
de 2 grundejere, der benyttede sig af tilbuddet. Man skal være opmærksom på, at grænser 
ens grund op til en sti, har man muligvis pligt til at holde stien vinterfarbar: 
 
I ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” hedder det: 

Kapitel 3 

Private fællesveje og stier i byer og bymæssige bebyggelser 

§ 7. I byer og bymæssige bebyggelser påhviler det inden for områder, der fastsættes af 

kommunalbestyrelsen, efter forhandling med politiet, ejerne af ejendomme, der grænser til en privat 

fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat 

føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien) i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet begrænse eller helt ophæve grundejernes 

forpligtelser i henhold til stk. 1, såfremt det skønnes forsvarligt under hensyn til færdslens ringe omfang. 

Stk. 3. Om de i henhold til stk. 1 og 2 trufne beslutninger skal der ske kundgørelse i et eller flere af de 

blade, som har almindelig udbredelse i kommunen.  

 

Se også: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133243#K3 
 
 
På kommunens hjemmeside er det formuleret således: 
 

Grundejers forpligtelser vedrørende sne og is 
Når vintervejret ruller sig ud, og det bliver frost og sne, er du forpligtet til at rydde sne og 
salte på fortovet ud for din ejendom. Desuden skal du rydde en eventuel sti, der fører op til din 
ejendom. Så kan postbuddet og skraldemanden udføre sit arbejde uden at komme galt af sted. 

Se også: http://www.egedalkommune.dk/borger/bolig,-byggeri-og-plan/ejerbolig/grundejers-
vedligeholdelsespligter/sne-og-is    
 




Dialog med kommunen vedrørende veje og uopsagte overenskomst. 
 
Læses nedefra og op. 
 
 
__________________ DIALOG SLUT – FIK ALDRIG NOGET SVAR _____________________ 
 
Hej Anette, 
 
Fik aldrig noget svar på nedenstående spørgsmål vedrørende vores veje. 
 
Hilsen 
Jens  
 
From: JMU (Jens Aage Munk)  
Sent: 2. februar 2013 10:30 
To: 'Anette Lindehøj' 
Subject: RE: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36. 
 
Hej Anette, 
 
Ja, at riget fattes penge i disse tider, er vist ikke nogen hemmelighed, men så er det jo 
heldigt, at vi allerede har fået repareret omtalte vejrist . Det var nu også mere de mange 
revner i asfalten, vi er interesserede i at få en snak om (jeg ved ikke om du så teksten 
længere nede i mailen). De er efterhånden flere steder så dybe og brede, at yderligere 
underminering p.g.a. saltning og frost kunne gå hen at ødelægge asfalten for alvor. Jeg vil 
mene, at en sagkyndig vil anbefale, at revnerne forsegles snarest muligt. Var det ikke muligt 
at få en snak med en af jeres vejsagkyndige, så vi kunne få en vurdering af problemet? 
 
Med venlig hilsen 
Jens Munk 
       
 
From: Anette Lindehøj [mailto:Anette.Lindehoj@egekom.dk]  
Sent: 1. februar 2013 10:43 
To: JMU (Jens Aage Munk) 
Subject: SV: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36. 
 


Til Jens Aage Munk 
  
Du kan se vinterregulativet på kommunens hjemmeside. 
  
http://www.egedalkommune.dk/borger/veje-og-trafik/veje-og-stier/kommunal-snerydning  
  
Kommunen kan ikke betale for arbejder vedr. vedligeholdelse, der ikke er igangsat af os selv. 
  
Du må præcisere, hvor på området der er defekt asfalt omkring en vejrist, så vil vi se på problemet. 
Jeg skal i den anledning oplyse, at kommunen desværre ikke har så mange midler til 
vedligeholdelse af de små boligveje, så der vil ske en prioritering. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Anette Lindehøj 
Sagsbehandler, Center for Teknik og Miljø 
 
Ølstykke Rådhus 







Rådhus Allé 1 
3650 Ølstykke 
Direkte Telefon: 7259 7314 
E-mail: Anette.Lindehoj@egekom.dk  
 


  
 
Fra: JMU (Jens Aage Munk) [mailto:jmu@novonordisk.com]  
Sendt: 31. januar 2013 18:02 
Til: Anette Lindehøj 
Emne: RE: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36. 
  
Hej Anette, 
  
Tak for hurtigt svar! 
  
Nu kender jeg ikke vintervejklasse D, men tager dit svar til efterretning. 
  
Tilbage stå jo så vedligeholdelsen af vejene, som vi har spenderet nogle, dog begrænsede, 
udgifter på. Vi har tidligere gjort opmærksom på en defekt asfalt omkring en vejrist, men er 
blevet afvist med henvisning til ”privat fællevej”: 
  


 
From: Ole Albøge Jakobsen (Materialegården) [mailto:O.Jakobsen@egekom.dk]  
Sent: 28. juni 2011 09:58 
To: JMU (Jens Aage Munk) 
Subject: SV: Anmeldelse af defekt asfalt omkring kloakrist - rykker 


Hej Jens Munk bragesvej er en privatvej så i står selv for vedligehold omkring riste 
Venlig hilsen 
  
Ole Jakobsen 
Souschef 
Materielgården, Stenløse afd. 
7259 9801 
2324 8995 
  
  
Jeg går ud fra, at overenskomsten er gældende i ovenstående tilfælde hvorfor afvisningen vel 
er uretmæssig.     
  
Noget helt andet er den generelle tilstand af vores veje, hvor der efterhånden er store revner i 
asfalten på tværs af mange af dem. Det må vel, så vidt jeg læser overenskomsten, være 
kommunens ansvar? 
  
Med venlig hilsen 
Jens Munk 
  
  
From: Anette Lindehøj [mailto:Anette.Lindehoj@egekom.dk]  
Sent: 31. januar 2013 16:55 
To: JMU (Jens Aage Munk) 
Subject: SV: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36. 
  
Til Jens Aage Munk 
  







Ifølge overenskomsten skal kommunen rydde sne og glatførebekæmpe på boligveje i Kildesø jf. 
gældende regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier – se side 3 i 
overenskomsten. 
  
Ifølge snerydningsregulativet rydder kommunen ikke sne eller glatførebekæmper på mindre 
boligveje, der hører under vintervejklasse D og disse veje ryddes kun undtagelsesvis.  
  
Egedal Kommune dækker ikke udgifterne som grundejerforeningen har haft. 
  
Overenskomsten giver ikke mulighed for at grundejerforeningen selv kan vedligeholde, hvorefter 
kommunen dækker udgifterne. 
  
  
 
Med venlig hilsen 
 
Anette Lindehøj 
Sagsbehandler, Center for Teknik og Miljø 
 
Ølstykke Rådhus 
Rådhus Allé 1 
3650 Ølstykke 
Direkte Telefon: 7259 7314 
E-mail: Anette.Lindehoj@egekom.dk  
 


  
Fra: JMU (Jens Aage Munk) [mailto:jmu@novonordisk.com]  
Sendt: 31. januar 2013 16:00 
Til: Anette Lindehøj 
Emne: RE: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36. 
  
Hej Anette, 
  
Bedre sent end aldrig  
  
Det stemmer meget godt overens med vores opfattelse og forventning. Det næste spørgsmål 
der jo så melder sig, er hvad med den tid der er gået, hvor vi har haft anseelige udgifter til 
snerydning og saltning, som jo i følge kontrakten hører under kommunens ansvarsområde? 
Det vil vi meget gerne høre jeres holdning til. 
  
Med venlig hilsen 
Jens Munk 
  
From: Anette Lindehøj [mailto:Anette.Lindehoj@egekom.dk]  
Sent: 31. januar 2013 14:41 
To: JMU (Jens Aage Munk) 
Subject: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36. 
  
Til Jens Aage Munk 
  
Undskyld den sene besvarelse. 
  
  
Vi har fundet overenskomsten og kan ikke se at de er opsagt. 
Vi har sendt overenskomsten til Materielgården til videre behandling. 
Kommunen agter at opsige overenskomsten inden for nærmeste fremtid. 
  







 
Med venlig hilsen 
 
Anette Lindehøj 
Sagsbehandler, Center for Teknik og Miljø 
 
Ølstykke Rådhus 
Rådhus Allé 1 
3650 Ølstykke 
Direkte Telefon: 7259 7314 
E-mail: Anette.Lindehoj@egekom.dk  
 


  
 
Hej Jens Aage Munk,  
 
Jeg ser på sagen og vender tilbage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ingela Karlsson 
Centerchef 
 
Ølstykke Rådhus 
Rådhus Allé 1 
3650 Ølstykke 
Direkte Telefon: 7259 7300 
Mobilnummer: 4122 9696 
E-mail: Ingela.Karlsson@egekom.dk  
 


  
Fra: JMU (Jens Aage Munk) [mailto:jmu@novonordisk.com]  
Sendt: 28. januar 2013 19:35 
Til: UVS - UdviklingsTeam (Fællespostkasse) 
Emne: FW: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36 - Hvad er status? - 2nd 
rykker 
 
Til rette vedkommende, 
 
Jeg har nu gentagne gange forsøget at få Lone Aarø i tale vedrørende nedenstående forhold, 
men uden held. Jeg håber at denne henvendelse lander det rigtige sted, da det ikke er muligt, 
ud fra kommunens hjemmeside, at finde mailadresse på relevant kontaktperson. Jeg 
forventer, at der reageres snarest med en forklaring på hvorfor der ikke reageres på mine 
henvendelser og med eventuel henvisning til anden sagsbehandler.   
 
Med venlig hilsen 
Jens Munk 
Formand for Grundejerforeningen Kildesø 
 
From: JMU (Jens Aage Munk)  
Sent: 13. januar 2013 10:51 
To: 'lone.aaroe@egekom.dk' 
Subject: Grundejerforeningen Kildesø - Overenskomst vedrørende lokalplan 36 - Hvad er status? - 2nd 
rykker 
 
Hej Lone, 
 
Da du ikke har reageret på nedenstående to henvendelser, prøver jeg en tredje gang.  







 
I forbindelse med vejvedligehold eksisterer der en overenskomst fra oktober 1991, hvori 
kommunen påtager sig ansvaret for vedligehold og snerydning af de asfalterede veje. Denne 
kontrakt er, så vidt vi ved i grundejerforeningen, aldrig opsagt i forbindelse med senere 
overdragelse af vejvedligehold til grundejerforeningen. Kontrakten kan opsiges med et års 
varsel. Grundejerforeningens generalforsamling har derfor bedt bestyrelsen om at redegøre for 
dette forhold. Da næste ordinære generalforsamling er nært forestående, haster det nu med at 
høre kommunens holdning til ovenstående, således at generalforsamlingen kan orienteres. Jeg 
forventer, at du kan svare inden for 14 dage. Hører jeg ikke fra dig inden for denne periode, 
ser jeg mig nødsaget til at gå videre med sagen ved anden instans. 
 
Overenskomsten er mærket:  
J.nr. 72-4-7-49 
GF/lr 1308AB02/F2 
 
Med venlig hilsen 
Jens Munk 
Formand Grundejerforeningen Kildesø  
 
 
From: JMU (Jens Aage Munk)  
Sent: 8. oktober 2012 08:11 
To: lone.aaroe@egekom.dk 
Subject: FW: Overenskomst vedrørende lokalplan 36 - Hvad er status? 
 
Hej Lone, 
 
Nu er det efterhånden noget tid siden at jeg fremsendte ovenstående. Har du haft tid til at 
kikke på sagen? 
 
Mvh 
Jens Munk 
Formand Grundejerforeningen Kildesø  
 
From: jmu@novonordisk.com  
Sent: 29. august 2012 10:50 
To: 'lone.aaroe@egekom.dk' 
Subject: Overenskomst vedrørende lokalplan 36 
 
Hej Lone, 
 
Hermed kopi af overenskomsten. 
 
Der er i øvrigt et tillæg til Lokalplan 51, som jeg ikke lige omtalte. Det er dog ikke 
underskrevet af kommunen. 
 
 
Mvh 
Jens Munk 
_____________________________ DIALOG START _________________________________ 
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File Attachment
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Om ”fører op til” har samme juridiske betydning som ”grænser op til”, som nævnt i loven, kan 
man nok stille spørgsmålstegn ved, men det er nok tvivlsomt, om politiet har dispenseret for 
glatførebekæmpelse på vores stier på grund af ringe trafik, så det anbefales, at 
glatførebekæmpe på stierne. Spørg kommunen, hvis I er i tvivl. 
       
 
Grundejer- og antenneforeningen Kildesø samler affald 
2013 var der kun få, der deltog i den årlige affaldsindsamling. Det skyldes muligvis, at det kun 
var annonceret på hjemmesiden, men det er den måde, det vil blive annonceret på fremover. 
Der blev dog gået til den og indsamlet affald fra det meste af området. Vi tilmelder foreningen 
til Naturfredningsforeningens arrangement igen i år med start fra den gamle legeplads. Der er 
forfriskninger til deltagerne. Skulle deltagerantallet skuffe, er det nok sidste gang, vi deltager.   
 
 
Snerydning 
I skrivende stund har det været småt med sne og is, så vi kan muligvis nå at indhente noget 
af det tab, foreningen har haft på oprydning efter stormene. Det kan derfor være, at de 
foreslåede budgetter kan justeres en smule, når vi når frem til generalforsamlingen   
 
 
Manglende kontingentindbetalinger 
Der er ingen restancer, og al betaling fra tidligere inkassosager er overført fra advokat til 
foreningen. 
 
 
Overholdelse af Lokalplanen 
Sagen om ulovlig hegning er stadig ikke afsluttet, men enten har kommunen dispenseret, eller 
hegnet er lovliggjort, nedtaget eller der forelå en tidligere dispensation. En grundejer har 
overhørt påbuddet, og kommunen overvejer nu at politianmelde pågældende. 
Orienteringsskrivelse fra kommunen kan ses her:  
 
 
Økonomi 
 
Nyt regnskabssystem: 
I år har kassereren for alvor brugt det nye regnskabssystem, som blev beskrevet i sidste års 
beretning, og det fungerer yderst tilfredsstillende. Foreningen har oprettet en erhversaftale 
med Danske Bank for at sikre, at klubbens vedtægt, § 23: ”På kontoen kan kun hæves af 
kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden” overholdes. 
Erhversaftalen har indbygget elektronisk godkendelse, således at formanden elektronisk skal 
godkende alle betalinger og overførsler, før de effektueres. Dette har indtil videre fungeret 
meget tilfredsstillende, og alle regninger er betalt til tiden.  
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From: "Jens Engelking" <Jens.Engelking@egekom.dk>


Subject: 12/9453 - Hegning i strid med § 9.3 i lokalplan 36 for boligområde Kildesø


Date: Wed, December 18, 2013 10:15


To: "kildesoe@kildesoe.dk" <kildesoe@kildesoe.dk>,"'nhstvalby@hotmail.com'"
<nhstvalby@hotmail.com>


Grundejerforeningen Kildesø
v/ Niels Hansen
Gefionsvej 2
3650 Ølstykke


 


Til orientering.
Som en konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse den 29. november 2011 (NMK-33-
00887)  i sag vedrørende hegning på Ægirsvej 3, tog Egedal Kommune efterfølgende skridt til at
lovliggøre de hegn, som var i strid med bestemmelserne indenfor den gældende lokalplan 36 for
boligområde Kildesø.


11 grundejere blev med brev, den 1. februar 2013 varslet påbud angående deres hegning mod stier
og veje, som kommunen måtte betragte som værende opsat i strid med § 9.3 i den gældende
lokalplan 36 for boligområde Kildesø, da kommunen ikke kunne finde dokumentation for, at der
havde været ansøgt om tilladelse til opsætningen.


Afgørelse
I forbindelse med den tidsmæssige vurdering i denne sag om lovliggørelse af de 11 hegn inden for
lokalplanens område, som er opsat i strid med bestemmelserne i den gældende lokalplan 36, finder
Egedal Kommune ikke, at kunne bringe lokalplanens § 9.3 i anvendelse overfor 7 af de 11 opsatte
hegn, grundet det meget lange tidsforløb der er gået fra hegnene i sin tid blev etableret til det
ulovlige forhold blev påtalt – mellem 16 og 25 år.


Kommunen har ud fra et forvaltningsretligt indrettelsessynspunkt, jf. nedenstående afsnit om
lovgivningen, besluttet at give dispensation, til at 7 af de 11 påtalte hegn kunne bibeholdes, og
der er derfor givet dispensation til disse 7 grundejere.


Herudover har,


En grundejer kunne påvise at hans hegning var blevet godkendt af Ølstykke Kommune i


1991,


En grundejer fjernede i forbindelse med ejerskifte i 2012 det påtalte hegn, men erstattet det


samtidigt med et ulovligt trådhegn i skel mod vejen. Efter påtale fra kommunen blev


trådhegnet bragt i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen.


En grundejer valgte efter påbud fra kommunen, helt at nedtage sit hegn.


En grundejer har valgt at overhøre kommunens henvendelser, her overvejer kommunen at


foretage en politianmeldelse af grundejeren.


Lovgivningen
Kommunen er efter planlovens § 51 forpligtiget til, at foranledige ulovlige forhold lovliggjort. Pligten
til at søge lovliggørelse gælder uanset om der er indgivet klage fra naboer m.v. og uanset at der
kan være gået lang tid, siden den ulovlige (lokalplanstridige) indretning blev etableret. 
Dog kan kommunens ret til at forlange fysisk lovliggørelse fortabes, når der er gået en hvis,
længere tid.  Der kan ikke fastsættes en generel tidsgrænse for hvornår retten til, at forlange
fysisk lovliggørelse ophører, men praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet opererer normalt med et
tidsforløb på 15 til 25 år. Dette afhænger af en konkret vurdering. I vurderingen indgår bl.a.
karakteren af den ulovlige indretning samt en afvejning af den almene interesse i lovliggørelse
overfor hensynet til ejeren/brugeren af den ulovlige indretning.


Praksis hviler på et efter forvaltningsretten almindeligt indrettelsessynspunkt, hvorefter en
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ejer/bruger normalt, når der er gået meget lang tid, vil have indrettet sig i tillid til at bestående
indretninger på grunden, som ikke er blevet påtalt fra nogen side, anses for lovlige. Ofte kan der
være sket et eller flere ejerskifter, og det er derfor svært at afgøre om ejeren i sin tid havde grund
til at tro, at byggeriet var lovligt.


Fremtidige forhold
Dispensationer til bevaring af eksisterende hegning, som er givet i denne sag, omfatter kun en
tilladelse til at de nuværende og bestående hegn kan blive stående. De pågældende grundejere er
gjort opmærksomme på, at etablering af nye hegn, vil kræve at bestemmelserne i lokalplanens §
9.3 overholdes, og at der skal søges om dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen ved rejsning
af nye hegn. Grundejerne er samtidig gjort opmærksomme på, at eventuelle ansøgninger om
etablering af ny hegning, måske ikke kan imødekommes.


Klagevejledning efter planloven
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, 4 uger
fra dags dato.


En tilladelse efter planloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.


 


Forhold, der kan påklages:


Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Du kan således ikke klage over skøn, som kommunen har
udøvet. Derimod kan Du klage, hvis Du mener, at regler er fortolket forkert eller ikke er overholdt.
Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til, om klagen kan behandles.


 


Klagemyndighed:


Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke
senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.


 


Afgørelser truffet af Egedal Kommune sendes til:
Egedal Kommune, Plan, Kultur og Erhverv, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse eller på e-mail til
cpk@egekom.dk .


 


Klagefrist:
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har
været offentligt bekendtgjort regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.


 


Gebyr:
Vejledning om gebyrordning og klageregler kan findes på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk


 


Opsættende virkning: 
Afgørelsen skal efterleves, selvom den påklages. Klagen har kun opsættende virkning hvis Natur-
og Miljøklagenævnet bestemmer det.


 


Evt. domstolsprøvelse:



http://www.kildesoe.dk/webmail/images/blank.png

http://www.nmkn.dk/
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Hvis kommunens eller klagemyndighedens afgørelse ønskes indbragt for domstolen, skal det ske
senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.


 


 


 
Med venlig hilsen
 


Jens Engelking
Arkitekt
 
Ølstykke Rådhus
Rådhus Allé 1
3650 Ølstykke
Direkte Telefon: 7259 7213
E-mail: Jens.Engelking@egekom.dk
 


Rådhustorvet 2
3660 Stenløse
Telefon: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk
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Revideret regnskab og budget for 2014 og 2015:              
Desværre kommer vi ud af året med et underskud, da der ikke har været budgetteret med 
oprydning efter de to kraftige storme, vi har haft. Bestyrelsen besluttede at prioritere 
oprydning frem for overholdelse af budget, da der ellers ville have været noget 
ufremkommeligt omkring søen og især skolestien. Som tidligere nævnt betyder det, at 
likviditeten er i bund, og at vi ikke af driften kan betale de regninger, der ligger i perioden 
frem til, at kontingentindbetalingerne begynder at indgå, hvis kontingentbetalingen falder 
meget sent. Deadline for kontingentbetaling vil derfor være 1. april. Indtil kontingenter 
begynder at indløbe, vil vi supplere fra vejfonden DRIFT og evt. snefonden for at betale de 
første regninger på året.      
 
Bestyrelsens forslag til budgetter for 2014 (forslag 3 er bestyrelsens anbefaling):     
Bestyrelsens forslag til budget for 2015:   
 
På grund af usikkerheden vedrørende kasserervalg, se Kasserer post herunder, er der 
udarbejdet 2 forskellige budgetter for 2014. Endvidere er hvert af disse udarbejdet med eller 
uden ekstra bidrag til forebyggende træfældning (stormsikring). Budgettet for 2015 viser 
konsekvensen ved tilbagekøb af lamper ved søen.  
  
Revideret regnskab for 2013: 
 
Betaling af kontingent 
Der var lidt opstartsvanskeligheder sidste år med opkrævning via vores nye bogholderisystem. 
Det var ikke så meget systemet der svigtede, men der var et par tilfælde af dobbeltbetaling og 
en del der betalte til det gamle kontonummer til vores tidligere bankforbindelse. Kassereren vil 
derfor bede om, at man benytter den betalingsanvisning, der følger med opkrævningen. Man 
kan også med fordel tilmelde sig til betalingsservice, så undgås alle misforståelser.      
 
 
 
Henvendelse fra vores nabo grundejerforening 
Grundejerforeningen Balders Have henvendte sig sidst i juni måned med forslag om at åbne 
passagen ind til Hjaltesvej. Det er et tema vi tidligere har haft til diskussion og sidste gang 
afviste bestyrelsen forslaget. Vi har denne gang åbnet mulighed for at de kan formulere et 
forslag til bestyrelsen, som vi så har lovet at fremlægge til afstemning på dette års 
generalforsamling. I skrivende stund har vi dog ikke hørt fra dem. Se deres henvendelse og 
bestyrelsens svar ved at klikke på dette link: 
 
 
Kasserer post 
Vores nuværende kasserer genopstiller ikke, da han ikke kan afse den fornødne tid grundet et 
stigende arbejdspres og hensyn til familien. Nu er kasserer posten som regel ikke den 
nemmeste at få afsat, og det kræver tilmed et vist kendskab til bogføring og 
regnskabsaflæggelse. Bestyrelsen kan ikke for nærværende pege på en kandidat, så vi har 
undersøgt, hvad det koster at få et privat firma til at forestå den løbende bogføring, betaling af 




Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden  1/1 - 31/12 2014 samt 1/1 - 31/12 2015


 


 Budget 


2015 


Budget 


2014


(forslag 3) 


 Resultat 


2013 


 Budget 


2013 


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 792,500    808,400    681,200      681,200     


Rente indtægter -                 -                 226              1,500          


Indtægter i alt 792,500    808,400    681,426      682,700     


UDGIFTER


Hjemmeside 300            300            205              1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,650         3,450         4,643           3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,500         3,250         3,075           4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000         6,000         6,000           6,000          


Generalforsamling 300            500            -               600             


Diverse udgifter 3,000         3,000         -               3,600          


Forsikringer 16,830      16,500      15,529        19,000       


Ekstern assistance -                   -                   -               10,000        


Copy-dan 53,000      52,000      49,033        42,000       


Kabel TV 195,300    186,000    172,364      165,000     


Drift af antenneanlæg 5,600         5,600         5,097           5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,460      23,000      21,963        23,000       


Græsslåning, affald, Kontrakt 186,600    183,000    173,150      167,000     


Plejeplan Grønne områder. 149,979    137,540    148,774      155,000     


Andet Grønt -                 47,000      61,335        10,000       


Tilbagekøb af Lamper, park 65,580      - - -


Hensættelse til Vejfond 15,900      15,900      15,900        15,900       


Hensættelse til snefond 55,650      55,650      55,650        55,650       


Udgifter i alt 784,649    738,690    732,718      686,650     


DRIFTRESULTAT 7,852         69,710      -51,291       


Antal grundejere 159 159 159


Heraf til drift 4150 3950 3850
Heraf til Vejfonden pr. parcel 100 100 100
Heraf til Snefond pr. parcel 350 350 350


Ekstra ordinært tilbagekøb af lamper, park 400


Ekstra ordinært stormskade 500


Ekstraordinært til stormsikring 200


Kontingent pr. parcel: 5000 5100 4300


Beskrivelse af budget 2014.:


Kontingentstigning på kr. 100,-  til dækning af YOUSEE. 


Ekstraordinært kr. 500,- for stormskader for år 2013


Ekstraordinært kr. 200,- for  + stormsikring fremadrettet


Beskrivelse af budget 2015.:


Kontingentstigning på kr. 200,-  5% pristalsregulering i forhold til 2013 drift


Ekstraordinært indskud på kr. 400,- til tilbagekøb og tilslutning af lamper
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 776,600       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 776,600       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 0 -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 15,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 706,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,910          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 3950 3850
heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100


heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Kontingent pr. parcel: 4900 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 100,-  til dækning af YOUSEE


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 796,475       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 796,475       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 20,000          -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 15,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 726,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,785          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 4075 3850


heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100
heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Kontingent pr. parcel: 5025 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 225,-  til dækning af YOUSEE samt ekstern kasserer assistance


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013


Grundejerforeningsbudget_2014 forslag nr 2 YOUSEE & eksternt bogholderi & storm Side 1 af 1
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 808,400       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 808,400       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 0 -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 47,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 738,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,710          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 3950 3850
heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100


heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Ekstraordinært til stormsikring 200


Kontingent pr. parcel: 5100 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 100,-  til dækning af YOUSEE


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013


Ekstraordinært kr. 200,- for  stormsikring fremadrettet


Grundejerforeningsbudget_2014 forslag nr 3 YOUSEE & storm + sikring Side 1 af 1
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Grundejerforeningen Kildesø


Budget for perioden 1/1 - 31/12 2014


 


Budget 2014 Resultat 2013 Budget 2013


INDTÆGTER


Medlemskontingenter 828,275       681,200          681,200       


Rente indtægter 0 226 1,500          


Indtægter i alt 828,275       681,426          682,700       


UDGIFTER


Hjemmeside 300               205                  1,000          


Kontorhold omk. incl gebyr bank. 3,450            4,643               3,400          


ForeningLet regnskabsprogram 3,250            3,075               4,000          


Bestyrelsesmøder 6,000            6,000               6,000          


Generalforsamling 500               -                   600              


Diverse udgifter 3,000            -                   3,600          


Forsikringer 16,500          15,529            19,000         


Ekstern assistance 20,000          -                   10,000         


Copy-dan 52,000          49,033            42,000         


Kabel TV 186,000       172,364          165,000       


Drift af antenneanlæg 5,600            5,097               5,500          


Drift af belysningsanlæg 23,000          21,963            23,000         


Græsslåning, affald, Kontrakt 183,000       173,150          167,000       


Plejeplan Grønne områder. 137,540       148,774          155,000       


Andet Grønt 47,000          61,335            10,000         


Hensættelse til Vejfond 15,900          15,900            15,900         


Hensættelse til snefond 55,650          55,650            55,650         


Udgifter i alt 758,690       732,718          686,650       


DRIFTRESULTAT 69,585          -51,291           


Antal grundejere 159 159


heraf til drift 4075 3850
heraf til Vejfonden pr. parcel: 100 100


heraf til Snefond pr. parcel 350 350


Ekstra ordinært stormskade 500


Ekstraordinært til stormsikring 200


Kontingent pr. parcel: 5225 4300


Beskrivelse af budget.:


Kontingentstigning på kr. 225,-  til dækning af YOUSEE samt ekstern kasserer assistance


Ekstraordinært kr. 500,- til dækning af stormskader for år 2013


Ekstraordinært kr. 200,- for stormsikring fremadrettet


Grundejerforeningsbudget_2014 forslag nr 4 YOUSEE & eksternt bogholderi & storm + sikring Side 1 af 1
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regninger, kontingentopkrævning samt regnskabsaflæggelse, og det vil koste i omegnen af kr. 
20.000,-. Ifølge foreningens vedtægter skal der vælges en kasserer, så det undgår vi ikke, 
men det bliver en væsentligt mindre kompliceret opgave med en ekstern bogholder tilknyttet. 
Vi har fundet frem til en bogholder i Nivå, der i øvrigt kender og bruger ForeningLet. Det 
fremgår af budgetforslag 2 & 4 (se foregående links), hvad det kommer til at betyde 
kontingentmæssigt.    
Bestyrelsen håber naturligvis, at der blandt medlemmerne findes en kandidat med de fornødne 
kompetencer, så vi undgår den ekstra udgift. Så er du interesseret, så hold dig endelig ikke 
tilbage, men send en mail til enten formand eller kasserer via vores hjemmeside.      
 
 
Antenneanlæg 
Vores antenne net har kørt rimeligt stabilt. Grundejere, som havde fejl på stikledningen, har 
fået den fornødne hjælp fra vores antenneansvarlige. 
 
Der sker en hel del på TV området, og der kommer hele tiden nye tilbud og muligheder. 
Spørgsmålet er, om det ikke snart vil være det mest fordelagtige at nedlægge 
antenneforeningsdelen i grundejerforeningen, således at den enkelte grundejer frit kan vælge 
mellem de mange tilbud. I 2014 ophæves lokalplanklausulen vedrørende tvungen tilslutning til 
et fælles antenneanlæg, så grundejerforeningen kunne jo overveje at sælge anlægget til en 
interesseret køber, som så selv må stå for at indgå aftaler med den enkelte grundejer. Indtil 
videre afventer vi kommunens udspil, da der stadig vil være visse klausuler, som kommunen 
kan vælge at fastholde i lokalplanen.  Bestyrelsen vil derfor i 2014 sondere terrænet, således 
at et forslag til en afvikling eller videreførelse vil kunne være klar ved næste 
generalforsamling.        
 
Rapport vedrørende tilslutningspligt til antenneanlæg kan ses her: 
       
 
 
Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 
 
 
 
 
 
 
 
Formand: Jens Munk, Gefionsvej 9 
Kasserer: Niels Hansen, Gefionsvej 2 
Sekretær: Carsten Langhoff Hansen, Runevej 4   
Grønne områder: John Martinussen, Runevej 7 
Antenneanliggender: Jan Leo Nielsen, Jættevej 5  




Notat   


Tværgående planlægning 
J.nr. NST–103-00044 
Ref. PeA 
Den 14. december 2011 
 


 


 
 
 
 
Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner 
mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg for modtagelse og distribution af tv- og radio-
signaler.  
 
Indholdsfortegnelse: 
 
1.  Indstilling 
2.  Baggrund 
3.  Gældende regler efter planloven 
4.  Overvejelser om lovændringer 
5.  Historisk tilbageblik 
6.  Lokalplaner 
7.  Servitutstiftende deklarationer 
8.  Øvrige regler og kontrakter 
9.  Antal fællesantenneforeninger 
10. Forsyningssikkerhed 
11. Konkurrenceforhold 
12. Vurdering af visse konsekvenser af ændring af planloven 
  
 
1. Indstilling 
 
På baggrund af spørgsmål stillet i Folketinget i 2009 om muligheden for større frihed for borgerne 
med hensyn til valg af TV- og IT-leverancer samt den daværende regerings medieaftale fra maj 
2010 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe i Naturstyrel-
sens regi, der kunne fremlægge forslag til ændringer i planloven for så vidt angår ophævelse af 
bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i gældende lokalplaner mv. med en pas-
sende overgangsordning. Arbejdsgruppen afholdt sit sidste møde den 8. november 2011. 
 
De i Naturstyrelsens arbejdsgruppe deltagende statslige myndigheder, der deltog i et møde i styrel-
sen den 1. september 2011, indstiller til involverede ministre, at miljøministeren udarbejder forslag 
til ændring i planloven med henblik på fremsættelse af lovforslag. Forslaget til ny lovbestemmelse 
kan formuleres således, jfr. nærmere herom i kapitel 4: 
 


Ny § 15 b i planloven: 
 
For ejendomme, der som ny bebyggelse enten i lokalplaner, jf. § 15, stk. 2, nr. 11 og 
nr. 13 eller ved tilsvarende deklaration, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtalebe-
rettiget efter deklarationen, er pålagt tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modta-
gelse og distribution af tv- og radiosignaler, gælder, at lokalplanens eller deklaratio-
nens bestemmelser om tilslutningspligt ikke har virkning 3 år efter lovændringens ikraft-
træden. 
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2. Baggrund 
 
I eftersommeren 2009 blev der i Folketinget stillet spørgsmål til et par ministre om regler for tilslut-
ningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv-programmer. På den baggrund 
inviterede IT- og Telestyrelsen til et tværministerielt samarbejde for nærmere at se på gældende 
regler vedrørende hindringer for det frie valg af tv- og bredbåndstjenester. Arbejdsgruppen holdt sit 
første møde den 8. oktober 2009 med deltagelse af repræsentanter fra Kulturministeriet, Økonomi- 
og Erhvervsministeriet, Konkurrencestyrelsen, Socialministeriet, By- og Landskabsstyrelsen og IT- 
og Telestyrelsen. 
 
 
Den daværende regering (VK), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 26. maj 2010 en 
Mediepolitisk aftale for 2011-2014. Aftalen indeholdt et afsnit 7, som handler om mere valgfrihed for 
danske tv-seere, herunder en beslutning om ændring og ophævelse af reglerne i planloven (lokal-
planer) om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. 
 
Afsnit 7 indeholdt bl.a. følgende formuleringer: 
 


• Mange danske tv-seere er via lokalplaner mv. bundet til en bestemt tv-leverandør og får på 
den måde ikke i tilstrækkelig grad glæde af det stadigt stigende antal leverandører og mu-
ligheden for at vælge mellem tilbud, der varierer i pris og indhold. 


 
• Med henblik på at fjerne forhindringerne for det frie valg af leverandør af tv-programmer og 


dermed øge konkurrence på dette område er det hensigten at afskaffe de gældende krav i 
lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Det vil ske gennem en ændring 
af planloven. Mulighederne i planloven for varetagelse af arkitektoniske hensyn opretholdes, 
da der kan være behov for en vis regulering af paraboler og udvendige antenner. 


 
• Nyordningen indebærer, at der ikke fremover i lokalplaner kan fastsættes regler om tilslut-


ningspligt til fællesantenneanlæg. Som udgangspunkt skal det gøres muligt for de enkelte 
husstande at frigøre sig fra gældende krav om tilslutningspligt, idet det dog gennem etable-
ring af overgangsordninger mv. skal sikres, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke 
kommer i økonomisk klemme heraf. 


 
Miljøministeren fremsatte 3. februar 2011 (L 128) forslag til lov om ændring af planloven, så kom-
munerne fremover ikke længere i lokalplaner kan pålægge tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. 
Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 424 af 10. maj 2011, og er trådt i kraft den 1. september 
2011. 
 
Den tværministerielle arbejdsgruppe besluttede i september 2010 bl.a., at By- og Landskabsstyrel-
sen skulle være tovholder for en arbejdsgruppe, der skulle se på spørgsmål i forhold til planlovens 
regler for gældende lokalplaner med tilslutningspligt. Herunder skulle arbejdsgruppen se på en o-
vergangsordning for husstande til at kunne frigøre sig for tilslutningspligt til eksisterende fællesan-
tenneanlæg, der drives af antenne- eller grundejerforeninger. 
 
Europa-Kommissionen har den 22. februar og 27. juni 2011 sendt forespørgsler til Danmark vedrø-
rende planlovens om regler om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i forhold til visse bestemmel-
ser i EU-traktaten og i ”Commission Directive 2002/77 on Competition in the Markets for Electronic 
Communications Networks and Services”.  
 
By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) inviterede i november 2010 til deltagelse i en ar-
bejdsgruppe om ophævelse af tilslutningspligten i gældende lokalplaner. Gruppen holdt sit 1. møde 
i december 2010 med deltagelse af repræsentanter fra KL, Forenede Danske Antenneanlæg 
(FDA), Branchen Forbruger-Elektronik (BFE), Dansk Energi (elselskaber mv.), Parcelhusejernes 
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Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark/Grundejernes Landsorganisation, Boligselskabernes 
Landsforening, Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  
Gruppen holdt i alt 4 møder i tidsrummet december 2010 til marts 2011. Et afsluttende møde af-
holdtes den 8. november 2011, og herefter har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelt, at 
man udtræder af arbejdsgruppen. 
 
 
3. Regler efter planloven vedr. tilslutningspligt i lokalplaner, der var gældende før ikrafttræ-
den den 1. september 2011 af lov nr. 424 af 10. maj 2011 - og derfor fortsat gælder efter eksi-
sterende lokalplaner 
 
Fra lovens § 15, stk. 2 om lokalplaner: 
 
Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 
 
nr. 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede om-
råde som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, 
nr. 13) oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervsområder, områder for 
fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret 
og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg,   
 
Fra lovens § 19: 
 
§ 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan --, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen, -- 
 
Fra lovens § 20: 
 
§ 20. Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunal-
bestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: 


1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 
2) naboerne -- 
3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende for-


eninger --  
 
Naturstyrelsens kommentarer til lovbestemmelserne: 
 
Hovedbestemmelserne i § 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 går nogenlunde uændret tilbage til vedtagel-
sen af kommuneplanloven i 1970´erne, og muliggjorde tilslutningspligt til lokale fællesantennean-
læg til TV-/radiomodtagelse.  
 
Det var en mulighed for kommunerne til i lokalplaner at fastlægge tilslutningspligt, mens der ikke for 
kommunerne forelå pligt hertil. Efter ikrafttræden den 1. september 2011 af lov om ændring af plan-
loven (lov nr. 424 af 10/5 2011) vil kommunerne ikke herefter i nye lokalplaner kunne fastsætte be-
stemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. 
 
Tilslutningspligten opstod som en måde at sikre forbrugerne forsyning med TV-kanaler ud over de 
få kanaler, der kunne modtages ved luftbåren transmission (tag- eller stueantenner mv.) på en for 
forbrugerne relativt billig måde, hvortil kom hensynet til at undgå skæmmende antenne-/parabol-
anlæg i boligområderne. 
 
Vigtigt er det at bemærke to forhold, 1) at bestemmelserne kun angår tilslutningspligt for nye be-
byggelser, respektive nye boligområder mv., altså bebyggelser / områder, der først tages i brug 
efter vedtagelsen af en lokalplan, og 2) at bestemmelserne ikke kan pålægge de pågældende 
grundejere/ brugere en aftagepligt, hvilket indebærer, at brugerne ikke kan pålægges betalinger til 
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egentligt forbrug af ydelser, bortset fra eventuelle tilslutningsbidrag, årlige basisgebyrer og lignen-
de. 
 
En lokalplanbestemmelse om tilslutningspligt gælder for allerede tilsluttede, indtil kommunalbesty-
relsen via dispensation efter § 19 måtte beslutte at ophæve pligten for den enkelte tilsluttede, i hvil-
ken forbindelse kommunen under sagsbehandlingen af dispensationsansøgningen må have pligt til 
at høre det pågældende fællesanlæg (antenneforening / grundejerforening) om dets holdning til 
dispensationen. Såfremt der måtte fremkomme ønsker om dispensation fra en større andel af de 
tilsluttede brugere, da vil det være oplagt, at kommunen indleder en egentlig forhandling med fæl-
lesanlægget om dets fortsatte forsyningspligt og eksistens – eller evt. ophør med et endeligt øko-
nomisk opgør mellem interessenterne. 
 
 
4. Overvejelser om lovgivningsmæssige ændringer 
 
Naturstyrelsens arbejdsgruppe har været enige om, at sigtet vil være ubetinget ophævelse af lov-
hjemlede regler (lokalplaner) om tilslutningspligt efter en vis tidsfrist, ligesom der var enighed om 
behovet for visse overgangsregler (adgang til udmeldelse på vilkår mv.), hvis tidsfristen blev relativt 
lang. Herudover har gruppen i enighed peget på, at ophævelsesregler ligeledes bør gælde i forhold 
til tilsvarende deklarationsbestemmelser (”byggeservitutter”) med kommunerne som eneste påtale-
berettiget.   
 
Som opfølgning på arbejdsgruppens møde 25. marts 2011 udarbejdede Naturstyrelsen et 1. udkast 
til afrapportering fra arbejdsgruppen, og udkastet udsendte 15. april 2011 i høring hos arbejdsgrup-
pens medlemmer.  
 
Den 1. september 2011 afholdtes møde i Naturstyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra Kul-
turministeriet, IT- og Telestyrelsen og Naturstyrelsen til drøftelse af det videre arbejde med at for-
mulere en model for ophøret af tilslutningspligt i gældende lokalplaner mv. og om arbejdets videre 
forløb. 
 
De i Naturstyrelsens arbejdsgruppe deltagende statslige myndigheder indstiller på den baggrund til 
involverede ministre, at miljøministeren udarbejder forslag til ændring i planloven med henblik på 
fremsættelse af lovforslag. Forslaget til ny lovbestemmelse kan formuleres således: 
 


Ny § 15 b i planloven: 
 
For ejendomme, der som ny bebyggelse enten i lokalplaner, jf. § 15, stk. 2, nr. 11 og 
nr. 13 eller ved tilsvarende deklaration, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtalebe-
rettiget efter deklarationen, er pålagt tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modta-
gelse og distribution af tv- og radiosignaler, gælder, at lokalplanens eller deklaratio-
nens bestemmelser om tilslutningspligt ikke har virkning 3 år efter lovændringens ikraft-
træden. 


 
De 3 år er forslået som et rimeligt og ”robust” kompromis mellem hensynet til afvikling af evt. aktuel 
restgæld i eksisterende antenne- og grundejerforeninger og hensynet til medlemmernes (forbru-
gernes) mulighed for tidsmæssigt overskueligt at kunne frigøre sig fra medlems- og betalingsfor-
pligtelser til foreningerne. Hertil kommer, at en entydig frist giver klarhed og derfor er kommunikér-
bar for involverede parter.  
  
Såfremt ovenstående forslag til lovændring ikke ønskes fremmet, men en længere ophørsfrist på fx 
5 år i stedet ønskes, vil der være behov for i supplerende regler efter planloven at fastsætte be-
stemmelser om, at ejendomme (husejere) kan udtræde og frigøre sig fra tilslutningspligten før de 5 
år på nærmere angivne vilkår. 
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Det skal bemærkes, at det under arbejdsgruppens arbejde er bekræftet af repræsentanter for sel-
skaberne (de kommercielle distributører), at de ikke håndhæver den efter lokalplaner mv. pålagte 
tilslutningspligt overfor tilsluttede forbrugere i de tilfælde, hvor selskaberne fuldt ud har overtaget 
kabel- eller fællesantenneanlæggene fra antenneforeningerne og herefter står som ejer af anlæg-
gene og som umiddelbar driftsherre og leverandør af ydelserne (tv, radio og evt. bredbånd).  
 
Det skal herudover bemærkes, at indtil udløbet af de 3 år, som er nævnt i forslaget til ny lov-
bestemmelse, vil forbrugerne efter de almindeligt gældende regler i planloven have mulighed for at 
ansøge kommunerne om dispensation fra tilslutningspligten, jfr. ovenfor i kap. 3. Hvis kommunen 
meddeler dispensation, vil forbrugeren herefter ikke længere være omfattet af tilslutningspligten.    
 
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at bestemmelserne om tilslutningspligt efter lokalplaner 
ikke pålægger de pågældende grundejere/ brugere en aftagepligt, hvilket indebærer, at brugerne 
ikke kan pålægges betalinger til egentligt forbrug af ydelser (”pakker mv.”), men at tilslutningsplig-
ten kun indebærer betalinger af eventuelle tilslutningsbidrag og årlige basis- og driftsgebyrer og 
lignende, jfr. ovenfor i kap. 3. 
 
 
5. Historisk tilbageblik 
 
Igennem 1960'erne og 70´erne, oprettedes mange antenneforeninger i takt med, at flere og flere fik 
fjernsyn – dels som private fællesantenneanlæg og –foreninger, dels som kommunale fællesanlæg 
med tilhørende foreningsdannelse (bynet). Som service overfor borgerne søgte man at få et bedre 
signal fra henholdsvis svenske og tyske tv-stationer. Især i Hovedstadsområdet og det sydlige Dan-
mark oprettedes antenneforeninger. I Østdanmark var det muligt at se svenske kanaler og i et om-
råde syd for en linje fra Horsens til Ringsted var det muligt at se tyske kanaler. Men antennefor-
eninger i resten af Danmark var ikke ualmindelige.  
 
Disse foreninger finansierede selv at fremføre TV- signalet til de tilsluttede husstande. De områder 
der blev tilsluttet dengang, var typisk udbyggede boligområder, almene boligforeninger og grund-
ejerforeninger. En del af de oprindelige antenneforeninger er i dag nedlagt. 
 
 
6. Lokalplaner 
 
Muligheden for tilslutningspligt efter kommuneplanloven (lokalplaner) fra 1977 opstod oprindeligt 
som en måde at sikre forbrugerne forsyning med tv-kanaler ud over de få kanaler, der kunne mod-
tages ved luftbåren transmission. Samtidig ønskede kommuner, udstykkere / entreprenører, grund-
ejerforeninger og andre aktører typisk også at sikre, at et givet område ikke blev skæmmet af talri-
ge og store tagantenner og senere hen af paraboler.  
 
Siden tilslutningspligten opstod, og især igennem de sidste årti, er både udbuddet af tv og antallet 
af modtagesystemer vokset markant. Det er i dag muligt at modtage et bredt udbud af tv-kanaler 
via luftbåren transmission, fiber, kabel-TV, bredbånd og på mobiltelefoner. 
 
Mulighederne for at modtage et bredt udvalg af tv-kanaler og samtidig sikre varetagelsen af æsteti-
ske og arkitektoniske hensyn er således markant forandrede. 
 
Siden (kommune-)planlovens ikrafttrædelse i midten af 1970´erne er der vedtaget ca. 30.000 lokal-
planer. Der er via det GIS-baserede Plan-DK system med søgning på ordet ”fælles antenne” regi-
streret ca. 1100 lokalplaner, svarende til ca. 3 - 4 % af samtlige lokalplaner. Disse lokalplaner dæk-
ker bredt over såvel parcelhusområder som områder for lejeboliger. Det absolutte flertal af disse 
lokalplaner findes i byzone og fordeler sig forholdsmæssigt jævnt i forhold til by størrelser. Der er 
dog en tilsyneladende overvægt i trekantsområdet og i hovedstadsområdet – altså i syd- og østlige 
dele af landet. 
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Det er overvejende sandsynligt, at de registrerede lokalplaner indeholder bestemmelser om etable-
ring af fællesantenneanlæg med tilslutningspligt. Der er dog eksempler på, at lokalplaner alene 
indeholder bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg, uden krav om tilslutningspligt. Den 
gennemførte registrering er behæftet med en række usikkerheder og det kan derfor ikke udelukkes, 
at der dels er flere lokalplaner, dels at ikke alle indeholder en tilslutningspligt, men blot en oriente-
ring om tilstedeværelsen af et fællesantenneanlæg. Registreringen er derfor af en indikativ karak-
ter. 
 
Under udvalgsarbejdet er der foretaget en gennemgang af 10 tilfældigt valgte lokalplaner med be-
stemmelser om tilslutningspligt, hvilket giver et broget billede af den fortsatte tilstedeværelse og 
håndhævelse af tilslutningspligten. Blandt andet var 4 af de 10 antenneforeninger nedlagt med 
kommunens accept. 2 antenneforeninger håndhævede ikke tilslutningspligten, hvilket vil sige, at 
husejeren kan melde sig ud, uden at foreningen vil forsøge at få kommunen til at håndhæve tilslut-
ningspligten. Yderligere var der eksempler på, at nettet og tv-forsyningen fuldt ud er overtaget af 
kommercielle distributører. 
 
Naturstyrelsen vurderer skønsmæssigt, at de samlede antal ejendomme, der er omfattet af planlo-
vens regler i lokalplaner om tilslutningspligt højst udgør i størrelsesordenen 50.000 – 100.000 ejen-
domme for hele landet. Det antal ejendomme, for hvilke tilslutningspligten fortsat opretholdes og 
håndhæves af foreninger og kommuner, er sandsynligvis mærkbart mindre, jfr. gennemgangen af 
10 tilfældige planer, der er omtalt ovenfor. 
 
  
7. Servitutstiftende deklarationer 
 
En række fællesantenneanlæg er blevet etableret med baggrund i en servitutstiftende deklaration 
med kommunalbestyrelsen som eneste påtaleberettiget. Det vil typisk være en bestemmelse i en 
deklaration – eller som tillæg til denne, som er udarbejdet i forbindelse med oprettelse af en grund-
ejerforening for et nyt boligområde (”byggeservitutter”) 
 
Det er ikke muligt via de offentlige registre eller via den digitale tingbog at klarlægge antallet af de-
klarationer med bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg med tilslutningspligt. 
 
Efter kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977, der gav mulighed for i lokalplaner for nye bebyggel-
ser / områder at foreskrive tilslutningspligt til fællesanlæg, herunder til fællesantenneanlæg med 
tilhørende medlemspligt i antenne- eller grundejerforeninger, blev behovet for i deklarationer at på-
lægge tilslutningspligt stærkt begrænset, hvorfor det må antages, at antallet af sådanne deklaratio-
ner gradvist er blevet stærkt reduceret op gennem 1980´erne.     
 
 
8. Øvrige regler og kontrakter. 
 
Den enkelte husstand kan være omfattet af en tilslutningspligt uden baggrund i et pålæg i en lokal-
plan eller en tinglyst deklaration. Betaling til et fællesantenneanlæg kan være et vilkår, der påhviler  
ejeren af en ejerlejlighed eller en andel i en andelsforening som følge af en beslutning i ejerforenin-
gen eller i andelsforeningen. I disse tilfælde opstår eventuelle pligter ikke i kraft af lov, men som en 
konsekvens af retten til i foreningsregi at indgå aftaler, der vedrører medlemmerne. 
 
Det er op til den enkelte ejerforening og andelsboligforening at træffe beslutninger om ejendom-
mens signalforsyning og forsyning med elektroniske kommunikationstjenester. Sådanne beslutnin-
ger træffes i henhold til de foreningsretlige regler, der følger af ejerlejlighedsloven og andelsbolig-
foreningsloven samt andre foreningsretlige regler og grundsætninger.  
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Beslutningerne vil – afhængig af udformningen af den enkelte forenings vedtægter – kunne være 
bindende for alle ejere og andelshavere, hvorved medlemmerne ikke individuelt kan frasige sig for-
pligtelsen til at betale for den eksisterende signalforsyning for at vælge en anden udbyder. Her vil 
den enkelte husstand dog kunne gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlingen og vil der-
for have medbestemmelse i forhold til hvilke tjenester og hvilken udbyder, der vælges.  
 
Betaling til et fællesantenneanlæg kan endelig være et vilkår i en lejekontrakt i såvel den almene 
som den private boligudlejningssektor. Boligudlejningssektoren herunder lejelovgivningens regler 
for evt. pligtige betalinger til fælles antenneanlæg for ejendommen / ejendommene behandles ikke i 
denne rapport. 
 
 
9. Antal fællesantenneforeninger 
 
Der er en usikkerhed omkring det eksakte antal fællesantenneforeninger i Danmark. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der i 2009 var ca. 4400 fællesantenneforeninger 
opgjort på baggrund af registreringer hos CopyDan.  
 
Forenede Danske Antenneanlæg skønner, at der er ca. 6.000 foreninger, der er oprettede på bag-
grund af lokalplaner, deklarationer, privatretslige aftaler mv. Branchen ForbrugerElektronik har op-
lyst, at man ved årlige undersøgelser forestået af TNS Gallup har fundet, at lidt over 1/5 af alle 
husstande har oplyst, at man er omfattet af en tilslutningspligt til fællesanlæg. Det fremgår ikke af 
undersøgelsen, i hvilket omfang pligten hidrører fra lokalplanbestemmelser eller fra andre love / 
regler, ligesom der ikke er taget højde for, at husstande måske med urette har svaret, at man er 
omfattet af en tilslutningspligt, selv om det ikke er tilfældet.   
 
 
10. Forsyningssikkerhed 
 
Kulturministeriet har oplyst, at stort set alle borgere har mulighed for at modtage digitalt fjernsyn via 
egen tagantenne, dog med lokale undtagelser. Broadcast Service Danmark (nu Terracom) skøn-
ner, at mellem 30 og 50 procent kan modtage digitalt tv via en stueantenne.  
 
Det er på den baggrund Kulturministeriets opfattelse, at stort set alle husstande, som er omfattet af 
de relevante bestemmelser i planloven eller i tinglyste deklarationer, under forudsætning af tilfreds-
stillende antenneforhold fortsat vil kunne se digitalt fjernsyn, selvom de pågældende bestemmelser 
ophæves eller der meddeles dispensation fra bestemmelserne.  
 
 
11. Konkurrencesituationen 
 
TV kan i dag leveres via mange forskellige platforme.  
 
Bestemmelserne i planloven kan i visse sammenhænge være en barriere for udbydere af alternati-
ve platforme at komme ind på markedet. Reglerne om tilslutningspligt kan derfor hæmme udrulnin-
gen af en ny og mere individ-orienteret infrastruktur.  
 
For husstande med et ønske om en individuel signalforsyning medfører en tilslutningspligt til et fæl-
lesantenneanlæg derfor en meromkostning, da husstanden fortsat vil være forpligtet til også at be-
tale til basisudgifterne ved driften af fællesantenneanlægget. 
 
Derimod er spørgsmålet om valg af leverandør inden for rammerne af en fællesantenneforening et 
spørgsmål om en konkurrence imellem forskellige leverandører om at levere en ydelse, som sikrer 
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individuel fleksibilitet og pris-billighed, altså snarere et spørgsmål om indhold i kontrakter end om 
karakteren af infrastrukturen.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der anslået fandtes ca. 4.400 antenneforeninger 
i Danmark i 2009. Fordelingen af antenneforeningerne efter størrelse fremgår af denne tabel:  
 


Antal tilslut-
ninger  


2-300 301-1000 1.001- 4.000 >4001 


Antal anten-
neforeninger 


3975 272 110 35 


Andel af til-
slutninger 


25 pct. 16 pct. 21 pct. 38 pct. 


 
Tabel 1. Antal antenneforeninger fordelt efter størrelse 
Der er set bort fra anlæg, der er ejet af kommercielle aktører. Kilde: CopyDan 
Der er endvidere i tabellen set bort fra små anlæg med antal tilsluttede husstande på under ca. 200 tilsluttede. 
  
 
Nogle foreninger står for hele driften selv, mens andre har udpeget en kommerciel distributør til at 
stå for administrationen og / eller sammensætningen af tv-pakkerne. Atter andre foreninger har 
taget skridtet fuldt ud og har solgt selve kabelanlægget til kommercielle distributører, der herefter 
bliver umiddelbar driftsherre og leverandør af tv og radio (og evt. bredbånd) uden fortsat håndhæ-
velse af tilslutningspligt efter lokalplaner.   
 
Der foreligger ikke tal for hvor mange foreninger, der har valgt at lade en kommerciel distributør stå 
for leveringen af TV-, radio- og bredbåndsydelser. 
 
Antenneforeningernes økonomiske forhold er utvivlsomt meget forskelligt bl.a. afhængig af størrel-
se, afholdte investeringer og restgæld i den forbindelse. Som nævnt lige ovenfor er der endvidere 
foreninger, der – helt eller delvis – har afstået anlæg og drift til kommercielle distributører, der har 
påtaget sig at finansiere de nødvendige investeringer til anlæg og opgraderinger.       
 
Det er under arbejdsgruppens arbejde oplyst, at antenneforeningernes økonomiske forhold – fx 
restgæld i forbindelse med investeringer/opgraderinger i forhold til medlemsantallet – varierer bety-
deligt, typisk dog således at restgæld i forhold til medlemsantal er beskeden i små foreninger. Og 
det vil typisk også være i sådanne foreninger, at grundejere (husstande) er omfattet af regler om 
tilslutningspligt efter lokalplaner eller tilsvarende deklarationer. 
  
Tilslutningspligt efter lokalplaner til antenneforeningerne vedrører alene betaling, der skal dække 
omkostninger til drift og vedligeholdelse af selve anlægget. Omkostningerne hertil beløber sig an-
slået til ca. 400-800 kr. pr. husstand årligt, svarende til 33 – 66 kr. månedligt.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger, at antenneforeningerne – afhængig af størrelse – 
kan ses som en modvægt og et prisbilligt alternativ til de kommercielle distributører. En ophævelse 
af reglerne om tilslutningspligt vil i dette perspektiv kunne resultere i en svækkelse af antennefor-
eningernes indkøbsstyrke og dermed - på sigt - at antenneforeningerne ikke vil kunne opretholde 
grundlaget for deres lave priser. 
 
På den anden side giver reglerne om tilslutningspligt konkurrencemæssige ulemper, idet forbruger-
ne er afskåret fra et frit leverandørvalg, og herudover indebærer det forhold, at husstanden har pligt 
til at betale tilslutningsafgift til en antenneforening, at husstanden har et mindre økonomisk incita-
ment til at skifte til andre distributører.  
 
Reglerne om tilslutningspligt kan således være medvirkende til at begrænse tv-distributørernes, 
bredbåndsdistributørernes og øvrige relevante aktørers adgang til den enkelte husstand og kan 
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dermed komme til at udgøre et problem i forhold til at fremme konkurrencen på tv-
distributionsmarkedet.  
 
Det er under arbejdsgruppens arbejde bekræftet af repræsentanter for selskaberne (de kommerci-
elle distributører), at de ikke håndhæver den efter lokalplaner mv. pålagte tilslutningspligt overfor 
tilsluttede forbrugere i de tilfælde, hvor selskaberne fuldt ud har overtaget kabel- eller fællesanten-
neanlæggene fra antenneforeningerne og herefter står som ejer af anlæggene og som umiddelbar 
driftsherre og leverandør af ydelserne (tv, radio og evt. bredbånd).        
 
 
12. Vurdering af konsekvenser af ændring af planloven 
 
- Konsekvenser for forbrugere og foreninger 
Konsekvensen af de foreslåede ændringer af planloven medfører for den enkelte forbruger af TV- 
og radiotjenester en fritagelse for tilslutningspligten efter en vis frist (overgangsordning). 
 
Konsekvensen for eksisterende antenneforeninger kan på sigt blive enten en nedlæggelse af fæl-
lesantenneforeninger eller en fortsættelse, såfremt den enkelte antenneforening kan formulere sit 
produkt på en sådan måde, at det i konkurrence med det frie markedsvalg kan fremtræde som et 
attraktivt alternativ. 
 
- Konsekvenser af visuel og arkitektonisk karakter 
En fjernelse af fællesantenneanlæg vil i dag ikke nødvendigvis resultere i en generende mængde 
af antenner og paraboler. Kommunerne vil via lokalplanlægning fortsat kunne formulere bestem-
melser, som kan medvirke til at sikre visuelle og arkitektoniske kvaliteter, eksempelvis ved at stille 
krav til en max størrelse og højde over terræn for parabolantenner eller forbud mod eller krav til 
tagantenner. Endvidere er de tekniske løsninger i dag for signalmodtagelse væsentlig flere, end da 
planlovbestemmelser blev formuleret i 1970´erne. 
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