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 Den 3.5.2019 

 

News nr. 8–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 repræsentantskabsmøde lørdag den 11.5.2019 
Vi udsender vedhæftet endelig dagsorden for det mest spændende og relevante repræsentantskabsmøde i 
A2012’s historie. Erfaringer med den nyeste teknik, RPHY og DOCSIS 3.1, fremlægges. Der orienteres om nye 
perspektiver i Erhvervsstyrelsens syn på antenneforeninger, og vi fortsætter med diskussion af antennefore-
ningernes tekniske muligheder i fremtiden. Fastspeed præsenterer hvordan de leverer bredbånd til medlem-
mer, der ellers har TDC/YouSee som leverandør. DR og TV2 orienterer om, hvad de vil levere til os og vores 
medlemmer de kommende år, når tågerne er lettet efter det smalle, tumultagtige medieforlig mellem rege-
ringen og DF. 

Disse og mange andre informationer giver et nyt og bedre grundlag for de beslutninger, vi alle skal være med 
til at træffe i vore antenneforeningers bestyrelser. Så vi håber at se mange deltagere. 

Tilmelding her snarest og senest mandag den 6.5. kl. 10.00.  

Husk muligheden for samkørsel. Det er sjovere og billigere.  

  

2. DR – Danmarks Radios årsrapport for 2018 
Årsrapporten for et år med store forandringer for DR er nu offentliggjort. Læs den kommenterede udgave på 
www.dr.dk/dri2018, hvorfra man også kan downloade flere delrapporter. 

På A2012’s repræsentantskabsmøde den 11.5. vil en repræsentant for DR redegøre, hvad DR leverer til os som 
antenneforeninger i de kommende år, som vi kan levere videre til medlemmerne. Eller som medlemmerne 
selv kan streame direkte fra DR. 

 

3. Brug af OneDrive, Google Drive, Dropbox m.m. til opbevaring af per-
sonoplysninger samt opbevaring af personoplysninger på pc-ere 
En antenneforening har spurgt: ”Vi har i bestyrelsen snakket en del om, hvordan vi fremadrettet kan gemme 
vores data, som bl.a. omfatter medlemslisten, på en måde så det kan deles sikkert i mellem medlemmerne af 
bestyrelsen, men samtidig overholder vores GDPR-forpligtelser. Vi har snakket om forskellige sky-tjenester 
som Dropbox, OneDrive og Google Drive. Men er der nogen af disse, der kan bruges efter jeres opfattelse? 
Altså kan man sige at man overholder GDPR, hvis man har Excel arket med medlemmernes informationer 
placeret hos sådan en tjeneste?” 
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Et af de centrale forhold i sagen er, om de amerikansk ejede sky-tjenester opbevares på servere placeret 
inden for EU, eller om de opbevares i eller kan sende til USA eller andre lande uden for EU. Vi har derfor 
spurgt de anførte tjenester om dette, men ikke modtaget svar.  

Der eksisterer rent danske eller EU-baserede sky-tjenester, som med sikkerhed overholder GDPR. Men for-
skellen mellem disse og ovennævnte tjenester er bl.a., at Google Drive og OneDrive stilles gratis til rådighed, 
mens brug af de danske eller EU-baserede ordninger er baseret på betaling.  

A2012 har undersøgt, om der eksisterer afgørelser om forholdet. Det har vi ikke kunnet finde. Derfor har vi 
sendt en skriftlig forespørgsel til Datatilsynet om sagen. Svar foreligger ikke. 

Indtil svar fra Datatilsynet foreligger er vores anbefaling, at foreningerne fortsætter med at bruge tjenester, 
man hidtil har brugt. Og selvfølgelig i øvrigt gør sit bedste for at overholde GDPR-reglerne. A2012 bruger 
både Google Drive og OneDrive og vil fortsætte hermed indtil videre. 

 

4. Siden sidst:  
Hvad er der sket i A2012 siden repræsentantskabsmødet den 26.1.2019? 
Siden sidst er fast punkt 3 i dagsorden for A2012’s repræsentantskabsmøder. Således også den 11.5.2019. 

FU i A2012 scanner dagligt ca. 50 nyhedsmedier, så vi har rimelig sikkerhed for, at vi har kendskab til alt, hvad 
der udefra kan påvirke antenneforeningerne. Enkle nyheder omtales straks på forsiden af vores hjemmeside, 
www.a2012.dk. Andet stof finder vej til A2012 News med mere omtale og evt. oplysende og uddybende 
bilag. Vi undgår oftest at referere forventninger om, hvad der sker i fremtiden udsendt af virksomheder og 
politikere. For sådanne meddelelser er ofte mest udsendt for at få det forventede til at ske. Ligeledes undgår 
vi oftest omtale af personers jubilæer, fødselsdage og jobskifter, med mindre personerne er centrale for 
antenneforeningerne.  

Der er i perioden udsendt 5 udgaver af News. De ligger stadig digitalt og kan downloades fra vores hjemme-
side: http://a2012.dk/news/ 

Vigtige dokumenter opbevares på vores hjemmeside, så de til stadighed er tilgængelige for vore medlemmer: 
http://a2012.dk/ 

A2012 har udtalt os om den planlagte fusion mellem SE og Eniig. Det skete i et møde med Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen (KFST). FU udtalte i den forbindelse: 

”A2012 oplyste, at det er et generelt problem, at fiberselskaberne, gennem deres nærmest ubegrænsede midler, påfører 
antenneforeningerne en unfair konkurrence. Fiberselskaberne etablerer private net parallelt med foreningerne og udkonkurrerer 
dermed foreningerne, der så at sige ophører med at have selvstændigt net. SE har ikke været helt så slemme som andre fiberselskaber, 
da de har Stofa og dermed en vis forståelse for samarbejdet med foreningerne. YouSee og Stofa accepterer generelt præmissen om, 
at der er konkurrence i foreningernes net. Fiberselskaberne har blot det formål at opsluge husstandene, hvormed konkurrencen 
udelukkes. En tendens går dog i retning af, at YouSee og Stofa bruger hver deres standarder på udstyr m.v. som gør, at det kan være 
vanskeligt for foreningen at skifte leverandør.  

Ifølge A2012 er det helt fint, at der bliver udrullet fiber, hvor der ikke i forvejen er infrastruktur. Det er dog spild af ressourcer at grave 
fiber ned ved foreninger, der i forvejen har coax-infrastruktur. Ifølge A2012 bliver fiber markedsført som om, det er den eneste 
fremtidssikrede infrastruktur, men hvis blot coax-nettet løbende bliver renoveret og opgraderet, kan coax-nettet uden problemer 
levere det samme som fiber, også mange år ud i fremtiden.  

A2012 mener, at fusionen vil give en monopoldannelse fra Sydjylland og opefter. Efter fusionen vil Norlyset kunne presse priserne i en 
periode på 1-1½ år og dermed presse foreningerne ud af markedet. Derefter vil priserne stige. I følge A2012 er det et typisk mønster 
når fiberselskaberne udruller fiber til antenneforeninger, at prisen bliver lavere et stykke tid, hvorefter prisen bliver sat op. De mindre 
fiberselskaber er generelt mindre skadelige, end når de går sammen til én stor, da det giver flere midler til at anlægge fiber og tilbyde 
lave priser.” 
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Efterfølgende har KFST bedt alle antenneforeninger om at udfylde et spørgeskema om sagen. KFST stillede 
herunder flere spørgsmål, som A2012 havde oplyst ville være til at misforstå. Det er deres ret. 

Efter en lovændring er Transport m.m.-ministeriet nu ved at udarbejde nye regler for LER – Ledningsejerre-
gistret. I vores høringssvar har A2012 bl.a. udtalt:  

”Mange – især mindre antenneforeninger – der er demokratisk ledede foreninger, drives på et ikke-kommercielt grundlag på samme 
måde som en håndbold-, fodbold-, sejl-, eller skytteklub eller en gymnastikforening. 

Arbejdet i disse antenneforeninger varetages typisk af medlemmer af foreningsbestyrelser, hvis baggrund er ikke-professionelle i 
relation til antenneforeningens drift. Dette bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet, og det varetages af generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer, der udfører arbejdet i deres fritid.   

§ 25 i høringsudkastets foreslår, at ledningsejere (herunder også de nævnte antenneforeninger) som udgangspunkt skal sende de 
nødvendige ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret indenfor 2 timer efter at forespørgslen er modtaget. Det er ganske enkelt 
ikke muligt for de nævnte antenneforeninger at overholde denne svarfrist. Derfor foreslår A2012, at svarfristen for de anførte 
antenneforeninger lempes til de nuværende tidsfrister (5 dage), eller at bestemmelsen på anden måde omformuleres, så der tages 
behørigt hensyn til de nævnte antenneforeningers funktion og faktiske muligheder…. 

… Efter A2012’s opfattelse vil det være hensigtsmæssigt, at alle antenneforeninger tilslutter sig LER, så de får oplysning om 
graveaktiviteter i deres områder – også af hensyn til muligheden for samgravning – og vi opfordrer allerede antenneforeninger, der 
ikke er pligtmæssigt tilsluttet LER efter den gældende ordning, til frivilligt at tilslutte sig LER. 

Antenneforeningernes vigtigste aktiv er ofte et coaxkabel-net, og disse coaxkabler kan være nedgravet for op til 40-50 år siden, også 
selv om de oprindelige frekvensområder på 230 Mhz nu ofte sættes op til 1.200 Mhz eller sågar 1.800 Mhz. Men kablerne virker stadig 
godt. Vi har en massiv interesse i at undgå overgravning af disse kabler, for hvis der sker skader på disse ældre kabler, er det i dag 
ofte ikke muligt at erstatte den beskadigede kabeldel med nyt kabel af samme type. Derfor skal reparation ske med kabel af anden 
type, og de to kabeltyper har oftest forskellige elektriske egenskaber, som efter reparationen giver fejl og forstyrrelser i 
transmissionen. En mindre skade kan derfor nødvendiggøre, at flere hundrede meter kabel skal udskiftes til helt nyt kabel, hvilket er 
meget bekosteligt.  

På samme måde vil de krav til registrering af ledningsoplysninger, der angives i §§ 31, 32 m.fl. være meget vanskelige, måske umulige, 
at opfylde for en ikke sagkyndig bestyrelse bestående af frivillige. 

Pligten til at ledningsejeren fremover skal afholde udgifter til påvisning på stedet, kan også være vanskelige at opfylde for mindre og 
små antenneforeninger, der kun har mulighed for at lade medlemmerne betale for dette, selv om sådanne udgifter intet forhold har 
til foreningens drift.  

Endelig skal vi henlede opmærksomheden på, at gamle kabler oftest ikke er registreret så nøjagtigt, at deres placering er mulig at 
fastslå med sikkerhed. Til gengæld ligger antennekabler ofte kun 45 cm. nede i jorden, og deres nøjagtige placering kan oftest fastslås 
med rimelig nøjagtighed med elektroniske kabelsøgere.”  

FU har udtalt sig om flere andre sager. Nogle svar er omtalt i News. Generelt gælder, at FU altid starter med 
at tage stilling til om en sag er relevant for antenneforeningerne. Er den ikke det, henlægges sagen uden 
yderligere behandling.  

FU har også besvaret en række konkrete spørgsmål fra medlemsforeninger. Hvis en sådan sag har generel 
betydning for andre, offentliggøres spørgsmål og svar i News eller på anden måde – anonymiseret. 

En sag om betaling af fjernaflæste elmålere til måling af elektricitet i slutforbruget på antenneforeningernes 
tekniske anlæg er stadig under behandling. Sagen behandles på grundlag af udmelding fra Dansk Kabel TV, 
der stiller sig til rådighed for montering af sådanne målere for antenneforeningens regning. Det er A2012’s 
opfattelse, at opsætning af og betaling for sådanne målere er en opgave/pligt for el-forsyningsselskabet, ikke 
for den enkelte antenneforening. Sådan er det i Ørsteds forsyningsområde, og sådan bør det også være andre 
steder. Vi arbejder stadig med sagen. 

Hjemmesiden, der oprindeligt blev kreeret i 2013, da A2012 var ny, har fået en opstramning og et nyt og 
enklere design. Der bliver hen over sommeren foretaget en grundig indholdsmæssig gennemgang med hen-
blik på, at hjemmesiden altid kan være aktuel. 

FU holder stadig et ugentligt telefonmøde af 1-1½ times varighed, hvor foreliggende sager drøftes og beslut-
ning om deres behandling træffes. Udover de nævnte sager bruger FU tid på mødeplanlægning, deltagelse i 
relevante eksterne møder og foreningens økonomi.    
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5. Kalender for 2019 – vigtige datoer for antenneforeninger og 
bestyrelser 
Lørdag den 11.5.2019 kl. 10-16: A2012 repræsentantskabsmøde, Odense. 

Tirsdag den 4.6. – torsdag den 6.6.2019: ANGACOM, Köln. 

Torsdag den 5.9.2019 kl. 9-16.30: Internetdagen 2019, Tivoli Hotel, København. Deltagelse er gratis. 

Fredag den 6.9. – onsdag den 11.9.2019: IFA Berlin 2019.  

Lørdag den 5.10.2019 kl. 10-16: A2012 repræsentantskabsmøde, Odense med forudgående uformel middag 
fredag den 4.10.2019 kl. 19.00. 

 

6. 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. 

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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