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   Den 30.11.2018 

 

News nr. 17–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Danmarks billigste grundpakke: 49 kr. pr. måned som streaming 
MoreTV starter den 1.1.2019 med at streame Danmarks 
billigste grundpakke. Se kanaler på billedet: Alle DRs 
kanaler og alle regionale TV 2-kanaler, der allerede kan 
streames direkte og er free-to-air. Samt tilsvarende ka-
naler fra Norge og Sverige. Samt Denmarks mest sete 
reklamekanal: TV 2. Men ingen kanaler fra Tyskland. Billedkvalitet angives at være HD med bitrate op til 10 
MBit. Den samlede pris er 12x49 kr. = 588 kr. pr. år, som må formodes at være inkl. Copydan. Hertil kommer 
engangsudgift til en App på 99 kr. Der kan også leveres en TV-Boks. Se mere på MoreTV.dk. 

Vi har ikke undersøgt, om de norske og svenske kanaler kan streames direkte. Prisen for TV 2 er 23,06 kr. pr. 
måned inkl. moms. Copydan for MoreTV har vi beregnet til 31,01 kr., så MoreTVs ”produktionspris” bliver 
altså 54,07 kr. pr. måned, hvis de følger de samme regler, som vi andre. Så med en pris på 49 kr. må der være 
nogen, der skyder penge ind i dette som markedsføringstilbud. 

Er det en konkurrent til antenneforeningerne? Ja og nej. Ja, fordi man ved at købe MoreTV kan spare 
grundpakken, som hverken antenneforeninger eller kommercielle distributører kan levere til denne lave pris. 
Nej, fordi vi som antenneforeninger stadig kan og skal levere det internet, som MoreTV er afhængig af. Men 
hvis man er YouSee eller Stofa, er der nok mere grund til frygt for konkurrencen. Og den viser vejen væk fra 
flow-tv-pakkerne og over mod streaming, se nedenfor.  

  

2. De bedste streamingstjenester 
Vi skal i antenneforeningerne gøre to ting for streaming: 1) Sørge for 
at have masser af bredbåndskapacitet. 2) Overveje om vi skal fortsæt-
te med dyre tv-pakker som flow-tv eller i stedet opfordre medlemmer-
ne til at bruge streaming ved siden af en grundpakke med free-to-air-
kanaler og TV2.  

Finans.dk har med udgangspunkt i TV2’s regnskaber lavet en analyse, 
der viser, at streaming måske redder broadcasternes økonomi, se her. 
Hvorfor skal vi fortsat betale dyre tv-pakker, hvis vi i stedet a la carte kan købe det hele som streaming? Disse 
forhold bør indgå i antenneforeningens strategiske planlægning. 

Se fin oversigt over streaming til rådighed på dette link. Den kan jeres medlemmer også være interesseret i 
at kende. 
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3. Møde for antenneforeninger om Fibia 
Fibia ejes af bl.a. elselskabet SEAS-NVE. Det fører sig meget aggressivt frem på markedet i Region 
Sjælland. A2012 indbyder derfor alle antenneforeninger i regionen og andre interesserede til mø-

de onsdag den 16.1.2019 kl. 19 i Sorø-området. På mødet vil vi orientere om, hvad vi ved om Fibia’s markeds-
føring, der opleves som så løgnagtig, at den nok er i strid med markedsføringsloven. Som eksempel siger Fibia’s 
sælgere, at kun bredbånd med fiber er rigtigt internet. På mødet vil vi også gerne høre, hvad antenneforenin-
gerne i området oplever fra Fibia, så vi kan stå sammen og gøre noget i fællesskab.  

Vi synes det er fint, at Fibia graver fiber ned i områder, hvor der ikke findes kabel-tv. Fibia kan måske også 
give nogle tillokkende engangstilbud, men de vil aldrig kunne konkurrere med antenneforeninger på pris eller 
kvalitet. Selv om deres sælgere siger noget andet. På dette link kan I se konkret, hvor Fibia er i gang samt 
mere om Fibia.  

Mødet arrangeres i samarbejde med FDA, hvis medlemmer også inviteres til mødet. Særskilt invitation 
udsendes, når planlægningen er færdig. Men reserver dagen nu.     

 

4. Medieforliget er nu endelig vedtaget i Folketinget 
Den 29.11.2018 blev medieforliget 3. behandlet og endeligt vedtaget af 
VLAK og DF i form af ændringer i flere love. Se mere på Dagens Nyt for 
27.11.2018 om 2. behandling. 

En enig opposition har meldt klart fra. Hvis de får flertal efter næste fol-
ketingsvalg, bliver medieforliget ændret.  Det fremgår af udtalelsen i 
folketingsudvalgets betænkning, som vi citerer her:  

”Socialdemokratiets, Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlem-
mer af udvalget finder, at aftalen om fokusering af DR og afskaffelse af medielicens, som lovforslaget 
udmønter, samlet set forringer udbuddet af godt, dansk medieindhold, som alle danskere har adgang, da 
aftalen medfører, at den økonomiske ramme til public service-medier reduceres markant. Samtidig be-
tyder aftalen, at den økonomiske ramme reduceres med henblik på at finansiere skattelettelser. Det er 
en helt forkert prioritering i en tid, hvor internationale medieaktører og udenlandsk kommercielt indhold 
fylder stadig mere på det danske mediemarked, og hvor fake news er noget, vi skal tage meget alvorligt. 
Tværtimod er der behov for godt, dansk indhold, der styrker dansk troværdig nyhedsformidling, kultur og 
sprog, og som alle danskere har fri og lige adgang til. Vi må ikke tage for givet, at der bliver lavet godt 
danskproduceret medieindhold, som alle danskere har fri og lige adgang til. Det skyldes kun, at vi har 
besluttet, at det er noget, vi er fælles om at finansiere som en del af vores velfærdssamfund. Derfor er det 
forkert, at regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører markante nedskæringer på dansk medieindhold. 
Partierne er enig i, at det der er behov for at omlægge finansieringen af public service-medierne fra 
medielicens til skattefinansiering…. ” (vores understregning).  

A2012 agerer ikke partipolitisk, men vi er helt enige i denne udtalelse fra oppositionen. Se mere om A2012’s 
vurdering i News nr. 10 den 29.6.2018. 

 
5. Slut med sport til alle 
I 2015 kunne vi i antenneforeningerne glæde os over, at det 
politisk lykkedes at få lavet statslige regler (en bekendtgørelse), 
der sikrede, at ”begivenheder af væsentlig samfundsmæssig in-
teresse” (sportslisten) blev sendt på tv-kanaler, der havde en 
udbredelse på mindst 90% af samtlige husstande. Det drejede sig 
især om store sportsbegivenheder som fodbold- og håndbold EM 
og VM, OL m.m.  
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Vi skriver det i datid, for nu er det slut. Som en del af medieforliget i juni 2018 enedes VLAK-regeringen og 
DF om at ophæve disse regler. Der har været meget stille om denne sag. Ingen har fortalt hvorfor sportslisten 
skulle skrottes. Kulturministeren har ved en bekendtgørelse den 12.11.2018 eksekveret aftalen ved at ophæ-
ve reglerne. Det betyder, at det fremover alene er markedskræfterne og dermed økonomien, der afgør, 
hvilke broadcastere, der kan erhverve hvilke sportsrettigheder.  

Hermed har VLAK-regeringen og DF skabt bedre vilkår for dem, der tjener penge på sport. Men det er uforstå-
eligt, at DF har støttet et sådant forslag. Det kommer vi nok til at høre mere om. 

  

6. TV-regler i spil ved Brexit 
Både Viasat og Discovery sender til Danmark fra London efter de engel-
ske regler, de såkaldte Ofcom-regler, der sætter dem i stand til at omgå 
danske reklameregler og sende reklamer inde i programmerne, som TV 
2 ikke må, fordi de skal følge danske regler. Medmindre der kommer en 

aftale herom, kan der ikke sendes fra London til EU-området, når England har forladt EU. Der må dog heldigvis 
være nogle besparelser for de to firmaer, som i dag transmitterer deres udsendelser fra Danmark til London 
og herfra tilbage igen, hvilket legitimerer brug af Ofcom-reglerne.  

Hos Viasat er forhåbningen, at der falder en aftale på plads, inden Storbritannien forlader EU, skriver 
MediaWatch: "Vi har en god dialog med repræsentanter for såvel Storbritanniens regering, EU som andre 
medieselskaber og er fortsat forhåbningsfulde om, at en aftale, som er gunstig for vores branche, falder på 
plads.” siger Tobias Gyhlénius, pressechef hos Viasat/NENT.  

Discovery Networks oplyser, at selskabet ikke ønsker at kommentere sagen før den er afklaret. 

 

7. Copydan 2019, Teracom solgt og meget andet 
Se nyheder og følg med på Dagens Nyt. 

 

Kontakt og informationer 

Find nyttige informationer og tidligere udgaver af News på A2012’s hjemmesiden: www.a2012.dk.  
Enhver forening kan stille spørgsmål direkte til et udvalg, se ”Kontakt til A2012” på hjemmesiden. 
Følg med i vigtigste nyt fra A2012 og antennebranchen i Dagens Nyt: http://a2012.dk/dagensnyt/   

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforenin-
ger i A2012 at citere artiklerne i nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af 
kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 
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