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3.10.2017 
 

News nr. 27–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

Regeringens lovprogram 2017-18 
I forbindelse med Folketingets åbning i dag – den første tirsdag i oktober – har regeringen udsendt sit lov-
program for den nye folketingssamling 2017-18.  

I vedhæftede udgave af lovprogrammet har vi med gult markeret en 
række lovforslag, som får eller kan få betydning for 
antenneforeningerne. Markeringen gør det nemt af klikke sig 
gennem de mange sider. Det er i overensstemmelse med 
repræsentantskabets anbefaling af visionsudvalgets forslag vores 
hensigt: 

- At følge alle lovforslag og gøre vores indflydelse gældende på antenneforeningernes vegne i det 
omfang, vi har ressourcer hertil.  

- At orientere antenneforeningerne om nye love og regler, som kan berøre antenneforeningerne. 

Vi modtager gerne input fra antenneforeningerne om synspunkter på de enkelte lovområder. 

Lovprogrammet nævner tre områder, som vi allerede har kendskab til: 

- Gennemførelse af EU's persondataforordning, som træder i kraft den 25.4.2018, og som nu på dansk 
har fået navnet ”Databeskyttelsesloven”. Den er allerede sat på dagsordenen for A2012s repræsen-
tantskabsmøde lørdag den 27.1.2018. 

- Begrænsning af kommunernes mulighed for at drive erhvervsvirksomhed, herunder på internetom-
rådet, samt kommunernes mulighed for at drive hotspots med internet. 

- En ny ordning for afgifter på blankmedier. 

Vi savner to sager i programmet: 

- Nyt medieforlig, som skal træde i kraft den 1.1.2019. Det vil alligevel præge det kommende år med 
sager som DR, Public Service og medielicens, som er på dagsordenen for A2012s repræsentantskabs-
møde lørdag den 25.11.2017. Forslag til lovændringer kommer nok i oktober 2018. 

- Nyt teleforlig, som får betydning for vores kabler og internet. Det gamle er fra 1999. Det kommer 
sikkert også op i det kommende år, men nok også først med lovforslag i oktober 2018. 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 

 

mailto:bf@a2012.dk
mailto:pj@a2012.dk
mailto:tl@a2012.dk
mailto:cp@a2012.dk
mailto:fu@a2012.dk

