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 Den 1.2.2019 

 

News nr. 4–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 Repræsentantskabsmøde lørdag den 26.1.2019 - referat 
Referat med bilag vedhæftes (kun til medlemmer). 

 

2. Husk at fratrække el-afgifter, når I afregner moms 
SAM-udvalgets nyeste vejledning om el-afgifter 2019 vedhæftes. Kan fremover findes på www.a2012.dk.  

 

3. YouSee nyhed: Hybrid bredbånd 
Ved ”hybrid bredbånd” forbinder man kobberkablerne i jorden med 4G-signaler i luften via et modem, der 
kombinerer de to kilder. Dermed kan bredbåndshastighederne øges markant, især til glæde for områder med 
sløve forbindelser, siger YouSee. De henviser til internetforbindelser, der i dag via kobber (gammeldags 
telefon) ikke kan levere mere end 5-10 Mbit. YouSee har testet hybrid bredbånd på 500 husstande i mere 
end et år, og resultaterne viser, at man kan løfte hastigheden på kundernes bredbånd, så det bliver seks 
gange hurtigere. Det udbydes fra 28.1.2019. Det kræver blot et nyt modem.  

Bindingen er 6 mdr. og hybrid bredbånd koster: 
• 20-25 Mbit/s kr. 349/måned 
• 20-50 Mbit/s kr. 369/måned 
• 50-100 Mbit/s kr. 399/måned. 

Priserne ligger langt over, hvad antenneforeningerne tager for bredbånd, så det er ikke en konkurrent for os. 
Derimod kan hybrid bredbånd være en konkurrent for fiberselskabernes udbygning i områder, der ikke er 
dækket af kabel-tv.  

 

4. Ny leverandør af bredbånd: FASTSPEED 
En ny leverandør har meldt sig og kommer på markedet i foråret. Selskabet har i sin bestyrelse en række 
kendte branchefolk, bl.a. Nianets tidl. direktør og tidligere YouSee- og TDC-topfolk, bl.a. Niels Breining og 
Freddie Fjeldsted, der har været hhv. adm.dir. og salgsdirektør i YouSee. Det vurderes, at FASTSPEED satser 
på at blive en alvorlig konkurrent til TDCs nye ejere.  

Niels Breining udtaler: “Der er lige nu et hul i markedet for en rendyrket bredbåndsudbyder med attraktive 
priser, og det hul ser kun ud til at blive større og større. Nogen skal fylde hullet ud, hvis det ikke bare skal 
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være fremtidens ejere af infrastruktur, der gennem datterselskaber også fordeler markedet for tjenester på 
infrastrukturerne mellem sig. Det er her, FASTSPEED kommer til at gøre en forskel”. 

FASTSPEED vil levere bredbånd via coax (kabel-tv-nettet) og fiber. “Coax-teknologien udgør et stort og langt 
fra fuldt udnyttet potentiale, og kabel-tv nettene vil i mange år fremover komme til at sameksistere med 
fremtidens fibernet. At vi i FASTSPEED i første omgang introducerer bredbånd på kabel tv-nettene er derfor 
et naturligt og fornuftigt valg. Nettene når allerede nu ud til virkelig mange danske husstande, og tilvejebrin-
ger båndbredder, der kan sammenlignes med fiber”, slutter Niels Breining. 

FASTSPEED leverer kun til foreninger, der tillader det, og som allerede har bredbånd fra YouSee. De vil altså 
udnytte muligheden for at eksistere i TDC/YouSee’s og antenneforeningernes infrastruktur samtidig med 
YouSee-bredbånd til at konkurrere med deres YouSee, deres gamle arbejdsplads.   

Se mere her: https://www.fastspeed.dk/ 

 

5. YouSee Xee med reklameafbrydelser 
Danske regler tillader ikke reklameafbrydelser inde i programmerne, kun mellem programmerne. Disse regler 
kender vi fra TV2. I modsætning hertil sender NENT (Viasat) fra London (fiber til London og tilbage igen). 
London-reglerne (OFCOM) tillader reklameafbrydelser inde i programmerne. YouSee melder sig nu på samme 
hold, der omgår de danske regler. Deres nye kanal Xee sendes fra Spanien, der også tillader reklameafbry-
delser inde i programmerne. Er det i orden? 

 

6. Opdatering af foreningsinformationer 
I den kommende uge udsender A2012 alle de informationer, vi har, om medlemsforeningerne, bestyrelses-
medlemmer m.fl. Vi beder om ajourføring i løbet af en uge. 

 

7. 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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