
 

ÅBNING AF NYBORGNET FOR ANDRE 
INTERNETUDBYDERE – EVENTUEL REDUCERING AF 
PRISERNE PÅ INTERNETLEVERANCER. 

På den ordinære generalforsamling den 6.2.2020 blev bestyrelsen pålagt at tage kontakt til 
YouSee og undersøge 2 ting: 

1) Mulighed for en reducering af priserne på internetleverancerne. 

2) Åbning af nettet for andre internetudbydere. 

Bestyrelsen er nu færdige med at undersøge de to ting der blev besluttet på Generalforsamling. 
 
1) 
Der er ikke sket nogen reducering af prisen på internet, men netop nu er YouSee i gang med at give 
eksisterende kunder højere hastigheder til samme pris – de enkelte medlemmer vil modtage besked fra 
YouSee. 
 
2) 
Der bliver desværre ikke nogen åbning af nettet for andre internetudbydere, da vi som foreningen ikke vil 
modtage information om eventuelle skift af internetudbyder. Et sådant administrationssystem findes ikke i 
øjeblikket. 
 
Åbner Nyborgnet op for andre internetudbyder vil det betyde: 
 

 Manglende kontingenter og Fee 
 Manglende indtægter til løbende vedligeholdelse af anlægget. 

 
Herunder er korrespondance modtaget fra YouSee og TDCnet 
 
Kommentar vedr. forretningsgange på BB only  
 
YouSee understøtter alle YouSee produkter i vores systemer og forretningsgange på TV & Bredbånd, 
herunder også på Bredbånd only. YouSee må dog ikke understøtte andre leverandører eks. Fastspeed eller 
øvrige TDC Net Wholesale kunder via vores løsninger. Vi har vandtætte skotter mellem YouSee og TDC Net 
Wholesale og deres kunder, hvilket forhindrer os i at dele fx disse informationer med hinanden.  
 
TDC Net Wholesale udsender en såkaldt ”whitelist” med digitalt filtersatte adresser til deres kunder eks. 
Fastspeed og har ingen automatisk løsning som aktivt angiver nye bredbånd only kunder.  
 
Q&A  

 Fastspeed har til en eller flere kunder kommunikeret, at YouSee servicerer, og sørger for at holde 
foreningen orienteret omkring hvem der har Bredbånd: Gør YouSee dette? 

o Nej det gør YouSee ikke 



 Er det ikke korrekt, at der kun kommer bekræftelse til foreningen (fra YouSee), hvis en kunde vælger 
en Bredbånd uden tv-løsning fra YouSee, eller på foranledning at bestyrelsesmedlem som bestiller 
en konkret adresse, skal registrenes med digitalt filter? 

o Jo, det er korrekt.  
 Hvis foreningen har service hos YouSee - kun ved vores egne kunder 
 Hvis foreningen ikke har service hos YouSee - kun hvis foreningen har bestilt digitalt 

filter 
 Er det ikke korrekt, at der ikke kommer bekræftelse til foreningen (fra YouSee), hvis et medlem 

vælger en Bredbåndsløsning og samtidig har et tv-signal på adressen. Det sker hverken, hvis 
kunden har BB fra YouSee eller fra en 3. part BB-udbyder?  

o Jo, der kommer intet på det, da det ikke er en BB only og der derfor ikke er hjemmel for at 
vise foreningen at beboeren køber BB (de har allerede fået besked om Tv-delen) 

 Er det ikke korrekt, at der ikke kommer bekræftelse til foreningen (fra YouSee), hvis et medlem 
opsiger Bredbånd fra en 3. part BB-udbyder? 

o Der kommer intet i dette tilfælde, vi får ikke besked, så vi kan ikke sende noget videre 
 Er der forskellige procedurer for foreninger som er selvomkobler, eller hvor YouSee servicerer? 

o Ja, hvis YouSee servicerer, kan en kunde bestille BB uden, at foreningen er inde over 
(bestilles det via YouSee så giver vi besked)  
Hvis foreningen har anden service partner, så kan der kun bestilles BB hvis der allerede er 
en Tv pakke eller digitalt filter registreret på adressen (kan kun bestilles af foreningen så de 
vil altid vide om der er en kunde) - Dog kan vi ikke tage højde for en kunde der flytter ud og 
ikke afmelder hos foreningen, så vil den nye beboer kunne bestille uden at vi giver 
foreningen besked 

 
YouSee A/S 
Sletvej 30, C-210 
8310 Tranbjerg J 

 
 

 
Der findes ikke et system som giver Jer besked om hvor mange aktive Bredbånds kunder der er. Der findes 
heller ikke et system som giver Jer besked om at et medlem skifter fra YouSee bredbånd til eks. Fastspeed. 
 
Det betyder at såfremt et medlem allerede er aktivt og er registeret enten med en tv-pakke eller et digitalt 
filter, så kan de frit hoppe fra internet udbyder til internetudbyder, UDEN I får noget at vide. 
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Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen og vil der fra TDCnet komme et administrationssystem der kan 
håndtere de manglende oplysninger, er Bestyrelsen klar til at åbne op for andre internetudbydere – 
samtidig vil vi forsøge at lave en aftale med TDCnet om, at de skal betale for at benytte Nyborgnets coax. 


