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TDC Group består i dag af to selvstændige enheder

TDC NET designer, bygger og drifter 
Danmarks bedste digitale 

infrastruktur, herunder fastnet-
teknologi og mobil infrastruktur til 

alle kunder

Udvikler og markedsfører fremtidens 
TV, bredbånd, netværk, telefoni og 

underholdningstjenester

Infrastruktur Services
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Den store fibermaskine
TDC udvælger store områder med ringe bredbåndsinfrastruktur, og graver flere tusinde husstande ad gangen.
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TDC NET bygger 
ny forsyning og 

tilkobler den 
enkelte husstand 

til fibernettet

Når husstanden er 
tilsluttet TDC NET Fiber, 

kan man købe et 
abonnement hos en 
serviceudbyder efter 

eget valg

Serviceudbyderen 
lejer adgang til 
fibernettet af 

TDC NET
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Fordelene ved TDC NET Fiber
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• TDC NET Fiber er gratis at få etableret og installeret, i en tidsbegrænset periode.

• Etablering er ikke købsbetinget, og det er 100% op til husstanden om og hvornår man vil 
købe et TV- eller bredbåndsabonnement.

• TDC NET Fiber er 100% åbent og udbyderuafhængigt. Det vil sige, at man helt frit kan 
vælge hvem, man vil have sit internet og TV-abonnement hos.

• TDC NET har Danmarks bredeste vifte af serviceudbydere, hvor man kan bestille sine 
tjenester igennem, hvilket betyder størst mulig valgfrihed for borgeren.

• Langt højere hastigheder og ingen forsinkelse eller trafik. 
Op til 1.000mbit i dag, og endnu højere i fremtiden. 

• Fremtidssikring af din bolig til dig selv eller fremtidige beboere.
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Det praktiske – Etableringen
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● Fiberen føres ind via endegavlene. Der placeres fordeler skab udvendigt på grundejerforenings matrikel.  

● Fiberen føres ind via de eksisterende kabelkanaler 

● Fiberen splidses igennem og der sker opsætning af indvendig fiberstik (KAP stik)

● Der skal være mulighed for strømtilslutning til fiberstikket, men er ikke et krav ved installationen (TDC NET opsætter ikke strøm)

● Placering af fiberstik (KAP stik) aftales med den tekniker man får besøg af. 

● Placering af fiberstikket skal ske op til 3 meter fra indføringspunktet. Dette afstemmes med tekniker. 

● Der ydes ikke ekstra arbejde mod egenbetaling. Ønsker man placering af fiberstikket på en anderledes måde, så skal man ikke 
tilmelde sig nu, men vente til et senere tidspunkt. Her skal man være opmærksom på, at det vil kræve bestilling af et fiberprodukt 
sammen med etableringen samt egenbetaling. Det er dog muligt at blive afmeldt helt frem til efter teknikerbesøget. 

● Når entreprenøren skal udføre etableringsarbejdet (ikke opsætning af fiberstik) så vil de tage hele rækker af gangen. Det betyder 
at entreprenøren ved udførelse, skal have adgang til alle haver i pågældende række. Dette vil ske via advisering så man kan være
hjemme, eller ved skriftlig tilladelse til at de må bruge haveindgangen (enten via låge eller ved en stige over hækken) 
formaliteterne omkring advisering/tilladelse vil ske på et senere tidspunkt, når entreprenøren kender den eksakte tidsplan.
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Føringsveje og fordelerskabe
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Føringsveje privat matrikel
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Afvigelser fra standardvilkår og betingelser
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”Anlæg via gravning/skydning”
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● Vi skal hverken grave eller skyde på privat matrikel, da vi bruger de eksisterende 
kabelkanaler. Der skal dog være plads til at teknikeren kan udføre det nødvendige 
arbejde ved facaden og ligeledes indvendigt når denne installation skal ske på et 
senere tidspunkt. 

● TDC NET skal have uhindret adgang når der skal foretages etableringsarbejde i 
forbindelse med fremføringen via kabelkanaler. Dette aftales på et senere tidspunkt, 
enten via advisering så man kan være hjemme, eller via skriftlig tilladelse hvis ikke man 
kan være hjemme. 
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Udvendig boks/Jordmuffe
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● Vi gør ikke brug af løsningen med udvendig boks, og derfor er jordmuffen ikke relevant. 
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”Reetablering”
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● Da vi ikke skal grave/skyde er dette punkt ikke relevant. TDC NET vil selvfølgelig retablere der hvor det er 
nødvendigt i forbindelse med fremføring fra grundejerforenings areal til husgavlene.  
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”Indvendig installation” 
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● Der er tre muligheder for placering af fiberstikket. 

● 1. splidsning igennem der hvor kabelkanaler løber. Dette kræver et fremkommeligt tommerør med 
træksnor (Skal være på plads inden besøget af tekniker) TDC NET laver ikke dette.

● 2. fiberen trækkes ned af murvæggen ved det store vinduesparti i stuen mod haven til ønsket 
placering, splidses igennem og opsætning af fiberstik indvendigt. Fiberen dækkes af med 12mm rør

● 3. fiberen trækkes ned af murvæggen ved det lille vinduesparti i stuen mod haven til ønsket 
placering, splidses igennem og opsætning af fiberstik indvendigt. Fiberen dækkes af med 12mm rør
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Ejendomsret og ansvar for TDC NETs installationer
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● Selvom der køre flere fiberledninger på tværs af matriklerne, så vil ansvaret for eventuelle skader, 
tillægges matriklen hvorpå skaden måtte forekomme.  
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Status på tilmeldinger
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● Med 12 dage tilbage af vores kampagne, har Grundejerforeningen på nuværende tidspunkt en tilmeldingsprocent på 73% -
svarende til 191/260
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Udbydere på TDC NET Fiber
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