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 Den 8.11.2019 

 
 

News nr. 18-2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

Update om konflikten mellem YouSee og Discovery 

Se A2012’s analyse i News 15-2019 og opdatering i News 17-2019. 

Den 6.11. har YouSee meldt ud, at uanset hvad, vil Discoverys 11 kanaler ikke være at finde i YouSee’s faste 
tv-pakker fra 1.1.2020. Det forlyder, at YouSee har søgt et kompromis, hvor 5-eren alligevel kommer med, 
men det har Discovery afvist, lige som Discovery har afvist at acceptere placering af sine 11 tv-kanaler i Bland 
Selv-universet alene. Discovery har gentaget, at man gerne ønsker alle faste programpakker afskaffet, så alle 
betalingskanaler kan vælges af den enkelte forbruger i Bland Selv-universet, men det skal gælde for alle.  

A2012 synes også det ville være ønskeligt, hvis hele branchen blev enige om at skære antallet tv-kanaler, som 
tv-programmerne placeres på, ned. Discoverys direktør har udtalt sig til fordel for en sådan brancheaftale. 
Aktuelt er mange tv-kanaler pumpet kunstigt op med alt for mange genudsendelser af de samme tv-program-
mer. Færre kanaler ville også spare os for nogle Copydan-afgifter. 

 
Røgelsen om Kammeradvokaten 
Kammeradvokaten har af nogen været fremhævet for at påpege, at der i Forbrugeraftalelovens § 28 er ad-
gang til for enkeltpersoner at opsige en tv-leverance med 1 måneds varsel, og at det samme kan gælde for 
antenneforeninger. Mange har misforstået ”Kammeradvokatens” status. Kammeradvokaten er ikke et 
særligt statsligt organ, der kan udtale sig med særlig juridisk styrke. Kammeradvokaten er et af rigtig mange 
store, private advokatfirmaer og hedder i dag rigtigt ”Advokatfirmaet Poul Schmith”. Titlen ”kammeradvo-
kat” stammer fra enevælden (1684). Dengang skulle kammeradvokaten være advokat for kongens "kammer", 
dvs. statskassen. Mange statsinstitutioner bruger stadig kammeradvokaten til andre sager end straffesager.  

 
Reklamemarkedet 
En hidtil overset effekt af ændringen af YouSee’s faste pakker er, at der fremover kommer færre reklameaf-
brydelser i tv- udsendelserne. Simpelthen fordi de tv-kanaler, YouSee har lagt i mellem- og fuldpakken fra 
1.1.2020, har færre reklamer, ligesom flere følger de danske reklameregler, mens Discovery lige som NENT 
(Viasat) følger OFCOM-reglerne, fordi de sender fra London (omlægning er i gang pga. Brexit).  

Derfor betyder YouSee’s beslutning også  færre reklameindtægter for Discovery, simpelt hen fordi deres 
kanaler ikke kan levere så mange eksponeringer for reklamer som før. Men det betyder også højere priser på 
tv-reklamer i 2020, og reklamebranchen er nu i gang med at forhandle nye årsaftaler med tv-stationerne.      

 

Kan antenneforeningers opsigelsesvarsler realistisk kortes ned til få måneder? 
Uanset hvad Kammeradvokaten siger (Discoverys advokat siger det samme), tvivler vi i A2012 på, at de kon-
trakter om levering af tv, antenneforeningerne har levet med i årtier, med opsigelsesvarsler på 3 - 5 - 7 år 
pludselig skulle kunne opsiges med 1 - 6 -12 måneders varsel. Vi er ret sikre på, at forsøg på at gennemføre 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/
http://a2012.dk/wp-content/uploads/2019/10/A2012%20News%2015-2019%20Repr.%20ref.%20YouSee-Discovery%20IFA%2011102019.pdf
http://a2012.dk/wp-content/uploads/2019/11/A2012%20News%2017-2019%20YouSee-Discovery%2001112019.pdf


 
Side 2 af 3 

sådanne korte opsigelser vil blive afvist af YouSee (og formentlig også Stofa), for ellers bryder hele aftalesy-
stemet for tv-kanaler fuldstændig sammen. Derfor vil et forsøg på dette med stor sandsynlighed ende i 
retten, og en retslig afgørelse kan trække ud over flere år. Og det er jo ikke til megen nytte den 1.1.2020.  

Hertil kommer, at advokaterne indtil nu kun har forholdt sig til generelle juridiske grundprincipper, og slet 
ikke til de konkrete forhold, som aftaleforhold mellem antenneforeningerne og YouSee er kendetegnet ved. 
 

Individuel kontraktvurdering 
Alle A2012-medlemforeninger, der har YouSee som tv-leverandør, kan få gratis individuel juridisk vurdering 
af kontraktretlige forhold med YouSee, og vi har allerede modtaget de første kontrakter til vurdering.  

 

Flere muligheder i stedet for tv fra Yousee 
Ingen har endnu forholdt sig til, hvad der kan gøres, hvis det skulle lykkes for en antenneforening at frigøre 
sig fra YouSee-kontrakten. Her er de mest oplagte muligheder, der alle indeholder alle de 11 Discovery-
kanaler, YouSee har udelukket: 

- Køb tv-pakker og kanaler fra A2012/Glenten  
- Køb tv-pakker fra  Asomnet 
- Køb tv-kanaler fra Canal Digital/NENT GROUP 
- Køb tv-kanaler fra Stofa. 

 
Remote Phy – også til tv 
De tre første løsninger kræver på kort sigt, at antenneforeningen etablerer en hovedstation, som kan modta-
ge tv-signalerne på fiber som IP, og så få dem omsat til DVB-C. Her er Remote Phy hele kernen i de løsninger, 
A2012 har beskrevet for foreningerne i mere end et år. De foreninger, der allerede har besluttet sig for en 
anden tv-leverance, planlægger netop en Remote Phy løsning, hvorved behovet for hovedstation i traditionel 
forstand er til at overse.  

A2012’s Tekniske Udvalg uddyber gerne om mulighederne. 

 

Er streaming løsningen? 
Der er næppe tvivl om, at konflikten har økonomiske årsager. Vi har set spredning af tv-programmer som 
f.eks. fodbold på mange kanaler og mange års urimeligt store stigninger i priser for tv-programmer. Det ligner 
de sidste krampetrækninger i et flow-tv-marked, der stadig skrumper. Tv-producenterne vil malke deres 
cash-cow. Måske har den aktuelle konflikt sin årsag i dette. 

Streaming vinder stadig frem, og det er nærliggende at regne med, at sport og andre tv-programmer, som 
ikke ses af mange, i fremtiden må overgå til streaming, så de der ser, også betalerfor det, de ser. Og andre 
slipper for at betale for naboens tv-sening. Med streaming er det jo teknisk muligt.    

A2012 har derfor også foreslået Discovery at indgå en partnerskabsaftale om Dplay til alle medlemsforenin-
ger under A2012, men vi har ikke modtaget svar fra Discovery.  

 

Sidste nyt: Måske politisk indgreb 
En række politiske partier bakker nu op om udmøntning af EUs direktiv om “TV uden grænser”, hvorefter 
Folketinget kan fastsætte, at vigtige samfundsmæssige begivenheder, herunder fodbold og anden sport, skal 
sendes på kanaler, der har en procentvis høj dækning. Begrundelsen er den øgede samfundsmæssige sam-
menhængskraft, som fodbold og anden sport leverer. Det kan blive en vigtig brik i striden mellem YouSee og 
Discovery. 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/


 
Side 3 af 3 

Den såkaldte “Sportsbekendtgørelse” fra 2015, stillede krav en dækning på 90 % til f.eks. fodboldlandskampe. 
Den blev afskaffet den 1.1.2019 uden større diskussion efter medieaftalen mellem VLAK-regeringen og DF. 
A2012 satte dengang spørgsmålstegn ved, om det var en klog beslutning. Se bl.a. News 14-2018:  
 
”Vi undrer os også meget over, at Sportsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til 
begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse), uden forudgående diskussion eller evaluering, er ble-
vet annulleret med et pennestrøg. Den har være med til at sikre alle danskere adgang til at se vigtige sports-
begivenheder. Nu frygter vi, at også store nationale sportskampe bliver kommercialiseret, og dermed bliver 
meget dyrere for forbrugerne. Senest har vi oplevet at TV2 har nægtet at sælge tv-kanaler i UHD fra fodbold-
VM til de frie antenneforeninger.” 
 

Sportsbekendtgørelsen vedhæftes dette News og lægges på A2012’s hjemmeside.  

 

A2012 følger løbende ”slagets gang”. Se nyheder på www.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 

 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforeninger 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. 
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