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 Den 25.10.2019 

 
 

News nr. 16-2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Ny om GDPR: Slettefrister for persondata 
Hermed en opdatering om forhold vedrørende sletning af persondata, som antenneforeningens bestyrelse 
skal være opmærksom på. Samt om sammenhængen mellem GDPR’s slettefrister og forældelse. 

Efter 2 år  
Samtykke til markedsføring udløber og bortfalder. Det er næppe aktuelt for antenneforeningen selv, men det 
er godt at kende reglen, hvis jeres medlemmer bliver ”overrendt” af ivrige sælgere fra andre udbydere. 

Efter 3 år 
Almindelige økonomiske krav, f.eks. betaling af en regning eller faktura fra antenneforeningen, forældes 3 år 
efter, at den skulle være betalt. Herefter kan foreningen ikke mere kræve beløbet betalt. Sådanne økonomi-
ske krav, og persondata om disse, skal derfor slettes, jf. dog 5 år og 10 år nedenfor.  

Efter 5 år 
Alle bogføringsbilag skal gemmes i 5+ indeværende år i henhold til bogfø-
ringsbekendtgørelsen. Derefter skal alle personhenførbare oplysning som 
f.eks. bogføringsbilag slettes. Her er en opgave for alle antenneforeninger, 
der snarest efter 1.1.2020 skal slette alle bogføringsbilag fra 2014 (og 
tidligere). Godkendte regnskaber for antenneforeningen indeholder (nor-
malt) ikke persondata og kan og bør derfor fortsat gemmes indtil videre.  
Lønkrav forældes også efter 5 år. 

Efter 10 år 
Slettefristen 10 år gælder for gældsbreve, eller når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt 
eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse. Råd-
giveransvar forældes også først efter 10 år. Det samme gælder erstatningsansvar for skadevoldende handlin-
ger. Igen skal tilhørende personoplysninger slettes efter 10 år. 

Efter 30 år 
Erstatning eller godtgørelse for personskade eller skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller under-
grund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. 

Datatilsynet råder til, at man som dataansvarlig, og det er enhver antenneforening, indretter sin behandling 
af persondata med disse slettefrister for øje. Se mere hos Datatilsynet.  

A2012 giver gerne generelle råd om f.eks. 5 års-fristen, men konkrete råd skal søges hos en advokat. 

 

2. Mere GDPR: Måske ny standardformular for databehandleraftaler 
Efter en ny afgørelse i det europæiske databehandlingsråd overvejer det danske Datatilsyn at udarbejde en 
standardaftale til dette brug. Hidtil har man anbefalet en ”frihåndsaftale”. A2012 anbefaler derfor, at man 
afventer et nyt udspil om sagen fra Datatilsynet, hvis man skal lave eller forny sådanne aftaler. 
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3. Fastspeed og andre alternative leverandører af internet på TDC’s 
netværk og under YouSee-aftaler 

YouSee farer hårdt frem over for antenneforeninger, der drister sig til at byde 
Fastspeed ind på deres netværk. En medlemsforening har fra sin YouSee-kontakt 
modtaget følgende, som vi hermed kommenterer:  

•   YouSee: Antenneforeningen er et privat ejet anlæg, der forsyner foreningen 
med TV og Bredbånd og  kan sige  nej til ”fremmede” udbydere.  

A2012: Det er korrekt. Ingen antenneforening kan forpligtes til at åbne sit net-
værk og anlæg for hverken YouSee eller nogen andre, medmindre man indgår 
en aftale herom.  

• YouSee: Hvis et nej (til andre end YouSee) ændres til et ja, så kan det ikke trækkes tilbage, det er 
endegyldigt.  

A2012: Det er ikke korrekt. Som ejer af anlæg og netværk kan antennefore-
ningen selvfølgelig give tilladelse til at bruge anlægget til hvem man vil - og 
kalde tilladelsen tilbage. 

• YouSee: Et ja (til andre end YouSee), betyder at alle de internetudbydere, 
der har købt sig ind på TDC ’s infrastruktur, får udleveret adresserne, og de 
kan så herefter kontakte beboerne via reklamer i postkassen, via mail eller 
via telefon.  

A2012: Som det er i dag, ønsker Fastspeed, at antenneforeningen skal kunne 
sige ja til enten en eller til flere andre udbydere. Det kan teknisk lade sig gøre, men det vil TDC ikke 
udføre i deres systemer. For TDC det alle eller kun YouSee. Enhvervsstyrelsen er endnu ikke færdig 
med at overveje sagen, som Fastspeed har rejst over for styrelsen. Der er i dag 6 udbydere, der kan 
levere på TDC’s coaxnet. Men der er ingen grund til at tro, at de alle på én gang vil overrende 
antenneforeningens medlemmer, hvis foreningen giver sit net frit. Det er korrekt, at alle 6 udbydere 
får adresseinformationer om antenneforeningens udbredelse. Men der udleveres ikke personoplys-
ninger. Det er grov misinformation fra YouSee, når man siger, at andre udbydere må henvende sig til 
medlemmerne via mail og via telefon. Det er forbudt for alle. Også for YouSee. Derimod må alle lave 
TV-reklamer og sende breve til medlemmernes gammeldags brevpostkasser.   

• YouSee: Den aftale, der er i dag mellem antenneforeningen og YouSee, er ud fra antal af TV og Bred-
bånd i afdelingerne, hvilket også afspejles i priserne. Viser det sig, at der er et stort frafald af abon-
nenter på TV og Bredbånd, forbeholder YouSee sig retten til at genforhandle aftalen.  Også set i lyset 
af den Docsis 3.1 investering, YouSee har foretaget i foreningen.  

A2012: Det er en slet skjult trussel. YouSee vil ikke med henvisning til en forenings beslutning om at 
åbne sit net kunne bringe en eksisterende aftale til ophør eller forhøje priserne. TDC er lovmæssigt 
forpligtet (Telelovens § 36ff) til at åbne sit coaxnet for andre udbydere og må ikke bruge dette som 
trussel. Men det viser jernnæven i fløjshandsken. Truslen om evt. at standse en planlagt opgradering 
til DOCSIS 3.1. viser klart, at denne opgradering ikke sker af hensyn til foreningen eller dens medlem-
mer, men alene af hensyn til TDC og YouSee selv.  

 

4. Skal man afbryde for tv og anden elektronik i tordenvejr 
Nej, det er overflødigt siger en artikel i Ingeniøren 7.6.2019. Det gamle husråd stammer 
fra en tid, hvor 230 volts lysnettet var baseret på luftledninger, der kunne rammes af 
lyn. Nu ligger både lysnet og coaxkabler i jorden. Der kan dog fortsat opstå problemer, 
hvis et lyn slår ned i det hus, man bor i. Men der ikke mere grund til at afbryde eller 
afkoble tv eller anden elektronik.  
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5. Fjernaflæsning af el-målere 
Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 
2020. De forskellige elselskaber gennemfører det på forskellig måde. Udgiften skal 
i sidste ende betales af forbrugerne, men nogle elselskaber tager betalingen som 
led i den almindelige afregning for el, mens andre forlanger, at den enkelte forbru-
ger, herunder antenneforening, betaler udgiften direkte. Vi har hørt om antenne-
foreninger, der har oplevet både den ene og den anden ordning.  

Hvis foreningen bliver stillet over for krav om etablering og betaling for fjernaf-
læste elmålere, har vi tre råd: Det første er at trække tiden. Der kan ske ændringer frem til udgangen af 2020. 
Det andet er, at man i givet fald bør indhente flere tilbud på arbejdets udførelse. Foreninger, der har 
gennemført skiftet, har oplevet stor forskel i priser. For det tredje har en forening oplyst, at antallet af 
elmålere registreret hos elselskabet og det faktiske antal ikke stemmer overens. Man har betalt de faste 
takster, der gælder i dag, for flere elmålere end man faktisk havde. Fejlen er formentlig opstået, fordi man 
på et tidspunkt har fået ombygget anlægget og i den forbindelse har fået ændret strømforsyningen – uden 
at det er blevet registreret.   

 

6.  Superliga fodbold i 4K til efteråret 2019 

NENT (tidl. Viasat) planlægger at sende en kamp om ugen i 4K = UHD. Måske på en 
særlig UHD-kanal, måske med ViaPlay. Det oplyser recordere.dk. Det skønnes, at 
40 % af alle tv-apparater allerede er UHD. Se mere her.  

 

7. Følg med i nyheder på www.a2012.dk  
Vi opdaterer hurtigst muligt hjemmesiden, når dr sker væsentlige nyheder – 
klik på billedet.  

Nu har vi også indført en service, så du som medlem af A2012 straks kan få en kort mail, når der er en nyhed. 
Vi opfordrer alle formænd – og andre interesserede – til at få registreret sig på denne service. En formand 
kan derefterb nemt og enkelt videresende relevante nyheder til sin bestyrelse. Kontakt 
webmaster@a2012.dk for registrering.  

 

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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