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News nr. 33–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Skal man betale foreningskontingent, hvis man kun har bredbånd? 
Mange antenneforeninger giver nu medlemmerne mulighed for at købe bredbånd uden samtidig at aftage 
tv-pakker. ”Internet-only” som nogen kalder det. Det er en økonomisk fordel for begge parter, for med-
lemmet får billigere og bedre bredbånd end andre kan levere og antenneforeningen tjener penge på at sælge 
bredbånd. 

Nogle foreninger har været i tvivl om, hvorvidt sådanne ”internet-only”-medlemmer skal betale almindeligt 
kontingent (teknisk-administrativt kontingent). En forening har bedt A2012 om konkret vejledning om dette 
forhold, og det har SAM-udvalget (Skat-Afgift-Moms-udvalget, se News nr. 32) udtalt sig om på vegne af 
A2012.  

SAM tager udgangspunkt i, at en antenneforening skatteretsligt er omfattet af Selskabsskatteloven. Loven 
siger, at omsætning med medlemmer ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed. Hvis man derimod sælger 
f.eks. bredbånd til ikke-medlemmer, anses det for erhvervsmæssig virksomhed. Det medfører, at 
antenneforeningen hvert år skal udarbejde skatteregnskab og indberette selvangivelse. Men skattepligt og 
selvangivelse kan undgås, hvis de pågældende aftagere af bredbånd er medlem af foreningen på samme 
vilkår som alle andre medlemmer.  

Der er ikke domme/afgørelser på området. Men det kræver efter SAMs og A2012s opfattelse, at aftagere af 
antenneforeningens ydelser – tv og bredbånd - skal være medlemmer og betale kontingent og have 
stemmeret ved generalforsamlingen. Ellers indtræder der skatte- og selvangivelsespligt – og formentlig 
skattebetaling.  

 

2. Flere har 100 MB bredbånd 
Energistyrelsen offentliggjorde i går  'Telestatistik - første halvår 2017”. Den er vedhæftet dette News og 
bliver lagt på hjemmesiden. Statistikken er blevet til på basis af indberetninger fra en række kommercielle 
udbydere med YouSee og Stofa i spidsen samt fra en række antenneforeninger, der selv driver internet. 

Et af resultaterne i statistikken er, at antallet af danskere med 100 MB i download er steget fra 312.000 i 
2016 til 532.000 i 2017. En stigning på godt 70%. De 532.000 svarer til 21,4% af alle danskere. Den største 
stigning er på coaxkabel, som vi bruger i antenneforeningerne. Derfor er al snak om coax contra fiber endnu 
engang slået til jorden. Det er ikke et enten eller, men et både og. Fiber på de lange stræk og coax, som vi 
gravede ned for mange år siden, til de borgernære forbindelser. Der er intet hverken teknisk eller økonomisk 
belæg for at skifte velfungerende coax, der er nedgravet, ud med fiber.  

Det politiske mål er, at alle skal have mulighed for at få leveret 100/20 MB bredbånd i 2020. Det har vi allerede 
nået i stort set alle antenneforeninger. Vi skal også huske på, at mange medlemmer i dag fortsat er meget 
tilfredse med en kapacitet på 50 MB eller 10 MB. Men efter salg/skifte af bolig, skal vi som antenneforeninger 
have kapacitet til at levere højere hastigheder til kommende medlemmer.  
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Statistikken viser også, at der fortsat er fald i fastnet bredbånd leveret som xDSL (over telefonen), se 
nedenstående tabel. Antenneforeningerne skal være klar til at konkurrere med især TDC, som ikke via xDSL 
kan levere samme hastigheder eller kvalitet, som antenneforeningerne kan over coax-kabel. 

 
 

3. Priserne på fastnet bredbånd har stabiliseret sig 
Samme publikation som nævnt under pkt. 2 viser, at der de sidste 10 år været et generelt fald i priserne på 
bredbånd. Dermed opstår der også et markedspres på antenneforeningernes bredbånd. Men det er især på 

mobilt bredbånd prisfaldet 
er slået igennem. På fastnet 
bredbånd har der været en 
stigning omkring 2014 
efterfulgt af et fald og nu en 
stabilisering af prisen. Se 
figuren til venstre. 

Vi ved, at både YouSee og 
Stofa har sat priserne på 
deres bredbånd op i 2018 
med ca. 10 kr. om måne-
den. Det betyder, at anten-
neforeninger, der driver 
eget internet, hvis de fast-
holder priserne på 2017-
niveau, er blevet mere kon-
kurrencedygtige.  

Energistyrelsens statistikker indeholder en masse detaljer. De kan rekvireres hos A2012.  

 

4. Ny rapport fra Kulturministeriet fra udvalget om finansiering af dansk 
indholdsproduktion, herunder retransmissionsafgifter 

Kulturministeriet har i går den 7.12.2017 udsendt pressemeddelelse med en ny rapport fra udvalget med 
professor, dr.jur. Thomas Riis som formand. Udvalget er tungt af ophavsretsspecialister og advokater samt 
Niels Breining, tidligere YouSee-direktør.  
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Udvalgets skrifter, der bliver lagt på vores hjemmeside, består af: 
• Rapport: 122 sider.  
• Idekatalog: 32 sider. 
• Bilag: 229 sider. 

Udvalgets rapport og bilag indeholder rigtig mange meget interessante forhold, og FU går nu i gang med at 
nærlæse rapport og bilag. Ord som retransmissionsafgifter og afgifter for digitalt indhold (= Copydanafgifter) 
påkalder sig jo meget interesse i antenneforeningerne. 

 

5. Det er meget vigtigt, at vi giver antenneforeningernes coax-fordelings-
net et grundigt eftersyn i de kommende år 

Ovenstående overskrift er konklusionen af den rapport, Tage Lauritsen som formand for A2012s tekniske 
udvalg forelagde på repræsentantskabsmødet den 25.11.2017. 

Tune Kabelnet har gennemført et forsøg, hvor man på en enkelt ø har udskiftet først samtlige passive kom-
ponenter (fordelere, konnektorer m.m.) i samtlige skabe og standere i fordelingsnettet. Dernæst har man 
udskiftet samtlige forstærkere.  

Formålet har været at få fjernet ikke bare den returvejsstøj, som er alle fordelingsanlægs store fjende, og 
som kan ødelægge ethvert anlægs transmissionsmuligheder, men også fremvejsstøjen, forbedre stabiliteten 
af anlægget, samt endelig at hæve frekvensområdet fra 862 til 1218 MHz for maksimal udnyttelse af DOCSIS 
3.1, når samtlige øer er renoveret. Også selv om vi godt kan køre DOCSIS 3.1 indenfor den nuværende 
frekvensgrænse på 862 Mhz.  

Tune har lavet en grundig 
dokumentation af støjni-
veauet før ombygningen og 
efter udskiftning af de passive 
komponenter. Det har givet 
bemærkelsesværdige forbed-
ringer.  

Efter udskiftning af forstær-
kerne er der opnået yderligere 
forbedringer, dog ikke så sto-
re, som ved udskiftning af de 
passive komponenter.  

Forstærkerne kan nu til 
gengæld fjernovervåges indivi-
duelt, og visningen af dette 
kommer forhåbentligt snart 

med i Panthers overvågningsbilleder. Det stod sin prøve allerede sidste søndag, hvor der indtraf en kabelfejl 
i et område, og den kunne lokaliseres næsten straks. 

Nogle af måleresultaterne kan se på figuren ovenfor og fremgår i øvrigt af den præsentation, der blev 
fremlagt på repræsentantskabsmødet, og som er vedhæftet dette News nr. 33.  

På denne baggrund kan A2012 stærkt anbefale alle antenneforeninger i de kommende år at gennemføre en 
tilsvarende renovering. Det giver gladere og mere tilfredse medlemmer, og det er jo det, vi er her for. 
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6. Referat af A2012s repræsentantskabsmøde lørdag den 25.11.2017 

Godkendt referat er vedhæftet dette News nr. 33.  

Formiddagens almene emne om DR, Medielicens og Public Service med eksterne oplægsholdere var en god 
oplevelse. Emnets aktualitet understreges af de aktuelle forhandlinger om finanslov m.m.  

På næste repræsentantskabsmøde vil EU's Persondataforordning og Danmark Databeskyttelseslov og deres 
betydning for antenneforeningerne og deres medlemmer være i centrum. Sæt straks kryds i kalenderen 
lørdag den 27.1.2018. Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger kan deltage i repræsentantskabs-
møder. 

 

7. Følg med i Dagens Nyt 
Klik ind på A2012’s hjemmeside http://a2012.dk/dagensnyt/. Her kan du dels følge med i, hvad der sker i 
A2012, dels vigtige nyheder om, dels hvad der sker i vores branche som er af betydning for antenneforenin-
ger.  

A2012 screener dagligt ca. 50 nyhedsmedier, og hvis der en konkret dag ikke er nogen nyheder i Dagens Nyt, 
er det fordi vi skønner, at der ikke er sket noget væsentligt af betydning for antenneforeninger denne dag. 
Og det er jo ikke så ringe at vide. 

 

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 

http://a2012.dk/dagensnyt/
mailto:bf@a2012.dk
mailto:pj@a2012.dk
mailto:tl@a2012.dk
mailto:cp@a2012.dk
mailto:fu@a2012.dk

