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Afgørelse vedr. klage over manglende imødekommelse af 

anmodning om fritagelse for tilslutning til og betaling for 

fælles programforsyning i fællesantenneanlæg 

 

 

Sendt pr. mail til , administrator  samt bestyrelsen 

for ejerforeningen . 

 

 

Afgørelse 

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at  anmodning af 29. december 

2017 om fritagelse for tilslutning og betaling for fælles programforsyning i 

fællesanlægget hos  (CVR nr. ) på det oplyste 

grundlag, er sket i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om 

fritagelse for og tilslutning til betaling for fælles programforsyning i 

fællesantenneanlæg (bekendtgørelse nr. 685 af 8. juni 2016).  

 

 skal derfor fritages for tilslutning til og betaling for  

 fællesanlæg med virkning fra februar 2018. Uberettigede 

opkrævninger af betaling vedr. s fællesantenneanlæg skal 

tilbagebetales af foreningen til . 

 

Sagsfremstilling 

Klager , er ejer af , som er en lejlighed i  

  Ejerforeningen har CVR nr.  og administreres 

ifølge www.cvr.dk af advokatfirmaet . Ejerforeningen får 

leveret tv gennem et sløjfeanlæg. 

 

Den 29. december 2017 har  anmodet om opsigelse af sin tv-

pakke med hurtigst muligt virkning. Dette skete ved, at hun sendte en mail 

til ejerforeningens administrator  fra advokatfirmaet  

 og med kopi til ejerforeningens bestyrelse (CC).   

 

Senere samme dag modtager  et mailsvar fra et 

bestyrelsesmedlem. Han takker for henvendelsen og oplyser, at han er 

bekendt med ændringen. Derudover oplyser han, at der er modtaget brev fra 

YouSee den 22. december 2017 med forslag til en løsning på at fravælge 

YouSees signal, og at den tekniske løsning er på vej til foreningens anlæg. 

Dette forventes at være muligt fra ca. den 1. april 2018. Denne mail er 

ligeledes sendt til ejerforeningens bestyrelse og med kopi til ejendommens 

administrator (CC).  

 

  

http://www.cvr.dk/
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Den 2. maj 2018 klager  til Slots- og Kulturstyrelsen over 

manglende imødekommelse af hendes anmodning om, at blive fritaget for 

tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i 

fællesantenneanlægget. Samme dag sender  en rykker til 

foreningens administrator. 

 

Den 31. maj 2018 sender Slots- og Kulturstyrelsen en høring til foreningens 

administrator med kopi til klager og ejerforeningens bestyrelse i kopi (CC). I 

høringen oplyser styrelsen om baggrunden for høringen, og anmoder om 

eventuelle bemærkninger hertil. 

 

Administratoren besvarer høringen den 1. juni 2018 og oplyser blandt andet, 

at  mail fra 29. december 2017 ikke er registreret, hvorfor den 

nødvendige henvendelse til YouSee ikke har kunnet finde sted. 

Administratoren oplyser, at der efter  rykker den 2. maj 2018 

straks er sket henvendelse til YouSee med henblik på at imødekomme 

anmodningen fra . Endelig oplyser administratoren, at  

 vil blive friholdt betaling for tv-pakken til foreningen i det omfang 

foreningen fritages.  

 

I en supplerende høring fra Slots- og Kulturstyrelsen sendt den 11. juni 2018 

spørger styrelsen blandt andet, om administratorens oplysning om, at  

 vil blive friholdt betaling for tv-pakken også skal forstås som, at  

 vil få tilbagebetalt, hvad hun har betalt for tv-pakken fra februar 

2018 og frem.  

 

Den 22. juni 2018 svarer administratoren blandt andet, at han som nævnt i 

en tidligere høring ikke er bekendt med  anmodning af 29. 

december 2017 og bemærker, at denne er sendt i juleferieperioden. Endvidere 

bemærkes, at  ikke har rykket for svar før i maj 2018. Det 

bekræftes ikke, om  vil få tilbagebetalt, hvad hun har betalt for 

tv-pakken fra februar 2018 og frem. 

Begrundelse for afgørelsen 

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser vedrørende 

overholdelse af § 6 a, stk. 1-6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt §§ 

1-6 i bekendtgørelse om fritagelse for og tilslutning til betaling for fælles 

programforsyning i fællesantenneanlæg (bekendtgørelse nr. 685 af 8. juni 

2016 – herefter bekendtgørelsen), hvis forholdet ikke kan indbringes for andet 

administrativt klageorgan, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1. 

 

Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at ejerforeninger mv. skal sikre, at 

husstande efter anmodning fritages for tilslutning til og betaling for fælles 

programforsyning i fællesantenneanlæg. Det følger af stk. 2, at anmodningen 

om fritagelse skal ske skriftligt til den ejerforening, som har forpligtiget 

hustanden til at indgå i og/eller betale til den fælles programforsyning.  
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Hvis der er indgået aftale mellem ejerforeningen og programudbyderen 

herom, skal anmodning om fritagelse ske direkte til programudbyderen. 

 

Ud fra det i sagen oplyste, og på det foreliggende grundlag, er det Slots- og 

Kulturstyrelsens vurdering, at  anmodning af 29. december 

2017 om fritagelse for tilslutning og betaling for fælles programforsyning i 

fællesanlægget hos , sendt til både foreningens 

administrator og bestyrelse, opfylder formkravene for en anmodning om 

fritagelse og at foreningen derfor skal imødekomme denne anmodning. 

 

Baggrund for lovgivningen 

Folketinget vedtog i maj 2016, et forslag til lov om ændring af lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed samt lov om leje og lov om almene boliger. Loven trådte i 

kraft den 1. juli 2016, og for de såkaldte ”sløjfeanlæg”, hvor det ikke 

umiddelbart var muligt at frakoble enkelthusstande, trådte loven i kraft den 

1. januar 2018.  

 

Lovændringen betød, at husstande fik ret til at framelde sig fælles 

programforsyning i den ejendom, de bor i, jf. bekendtgørelsens § 1.  

 

Husstande kan derfor ikke forpligtes til at betale for eksempelvis en 

grundpakke over huslejen eller kontingentet til ejerforeningen e.l. Herved 

står husstandene friere i forhold til evt. at vælge en anden tv-distributør, der 

kan tilbyde et andet programindhold, der bedre matcher deres tv-ønsker. 

 

Husstande kan dog fortsat forpligtes til at betale til faste omkostninger 

forbundet med etablering, forbedring og drift af det fællesantenneanlæg e.l., 

der fremfører programmerne, jf. bekendtgørelsens § 3. Det afhænger af den 

nærmere karakter af anlægget. 

 

Klagevejledning 

Det følger af bekendtgørelsens § 7, stk. 7, at Slots- og Kulturstyrelsens 

afgørelser i medfør af stk. 1 ikke kan indbringes for anden administrativ 

myndighed. 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Frank-Nielsen 

Fuldmægtig, cand. jur. 
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