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Hvad får jeg for tilslutningsafgiften?  
Stikledningen er indeholdt i tilslutningsafgiften medmindre andet er oplyst.  
I tilslutningsafgiften er inkluderet op til 25 m kabel. Installationen omfatter levering og montering af stikled-
ningskabel samt første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt. Tilslutningen udføres af Glenten eller Glen-
tens serviceleverandør.  
 
Nedgravning  
Du skal selv grave stikledningskablet ned på din egen grund.  
Kablet skal nedgraves i min. 45 cm dybde og 20 cm over kablet lægges et orange markeringsbånd med påtrykt 
"Herunder antennekabel", eller andet tilsvarende markeringsbånd, der markerer stikledningen i jorden. Marke-
ringsbånd udleveres af Glenten. Se nedenstående tegning af korrekt indføring af stikledning. 
  
Kabellængde  
For at sikre tilstrækkelig signalspænding føres kablet nærmeste vej fra stander til bolig.  
Er der tvivl om hvilket antenneskab signalet skal leveres fra, oplyses dette af Glenten, eller af Glentens service-
leverandør.  
Ønskes der en anden fremføringsvej, f. eks. over loft, gennem kælderrum eller montering på murværk aftales 
dette ekstra arbejde med montøren. 
 
Kabelindføring  
Ved udendørs kabling skal kablet være beskyttet mod direkte mekanisk påvirkning fra 45 cm under jordover-
fladen til 190 cm over jordoverfladen.  
Ved nybygninger anbefales det at lade indstøbe de nødvendige rør og indmuringsdåser for antenneinstallatio-
ner.  
 
Montage af tilslutningsdåse  
Fællesantenneanlægget afsluttes i en typegodkendt tilslutningsdåse i ejendommen/boligenheden. 
I stedet for tilslutningsdåse kan der monteres et afslutningspunkt, hvorfra den videre installation kan foretages, 
f.eks. ved montering af en husforstærker.  
 
Vedligeholdelse  
Vedligeholdelse af ejendommens stikledning påhviler Glenten. Vedligeholdelse af interne husinstallationer på-
hviler ejeren af ejendommen/boligenheden. Glenten påtager sig intet ansvar for mangler ved eller fejl i interne 
husinstallationer. På Glenten hjemmeside, er der udførligvejledning i hvordan husinstallationer udføres kor-
rekt. Se dette link: http://glenten.dk/internetsupport/husinstallationer 
 
Installatører  
Tilslutning til Glentens fællesantenneanlæg må kun udføres af Glenten eller af Glentens serviceleverandør.  
 
Sådan udføres korrekt indføring af stikledning 
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