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Spørgsmål fra antenneforeningerne til 

COPYDAN 

til besvarelse på A2012’s repræsentantskabsmøde 23.9.2017 
 
 
1. Hvorfor betaler Boxer ikke Copydan for danske kanaler? De får deres tv-signaler fra Te-

racom og agerer derfor på samme måde som os andre, når der er mere end et par husstande. 
Og deres kunder er helt på lige fod med antenneforeningernes medlemmer. 
 

2. Hvorfor skal vi i antenneforeningerne betale Copydan én gang om året? Alle ved, at 
pakkestrukturen løbende ændrer sig i nedadgående retning. Vi skal betale for meget gennem 
året uden mulighed for at få disse beløb inddrevet. Det ville være passende med afregning 
mindst 2 gange om året eller bedst kvartalsvis. 

 
3. Hvorfor skal vi betale ekstra for at se det samme tv på mange platforme? Man betaler 

jo ikke avis efter antal hoveder i husstanden. 
 

4. Hvorfor betaler vi både medielicens og Copydan for at se DRs tv-kanaler? Alle i Dan-
mark bør vel behandles ens. 

 
5. Hvorfor skal der betales ekstra Copydan for YouSee’s Bland-selv-produkter?  Vi be-

handles ikke på lige fod med andre. Boxer har også bland selv og markedsfører sig kraftigt på 
dette område. 

 
6. Hvorfor betaler CanalDigital og Viasat ikke Copydan? De har også internet baseret strea-

ming, hvor de benytter vores kabler internet og ydelser. Det samme gør DR og TV2 og ikke 
mindst Netflix, HBO og på sigt Amazon. 

 
7. De nye tv-muligheder er løbet fra lovgivningen. Hele dette område trænger til en gennemgang. 

Det kan jo ikke være rigtigt, at vi som antenneforeninger skal dobbeltbeskattes på grund af en 
forældet lovgivning. Selvfølgelig skal kunsterne have deres betaling, men så må de få dem af 
udbyderne, så den enkelte forbruger ikke betaler dobbelt og nogle slet ikke betaler på grund af 
den tekniske udvikling, hvor de bruger internettet, som vi har stillet til rådighed. Hvis vi hele 
tiden skal opgradere for at kunne levere disse ydelser, skal antenneforeningerne have en andel 
af det der bliver indbetalt til CopyDan til støtte for udbygning og opgradering af anlæggene. 
F.eks. med tilskud pr. medlem pr. forening. 

 
Med venlig hilsen 
på vegne af hele 
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