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Den 3.9.2020 

 
 

News nr. 12-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
1. Husk A2012 repræsentantskabsmøde lør. den 3.10.2020 
Der sker fantastisk mange ting i vores branche i øjeblikket. Mange seere opsiger tv-pakker, lukker dermed 
for flow-tv og skifter til streaming. Den ene fiberoperatør efter den anden lukker nye leverandører ind på 
deres net. Fibia, andre fiberselskaber og TDC giver gratis tilslutning til deres fibernet til nogle få heldige. Det 
truer antenneforeningerne på deres eksistens. Internetmedlemmerne køber vildt ind af Megabits, selv om 
det ikke løser deres egentlige problemer, som er dårligt wifi. Folketingets partier stritter i alle retninger i 
deres syn på bredbåndspuljer, medieforlig og er handlingslammede i forhold til de internationale mediegi-
ganter. Så mere end nogensinde har vi behov for at tale sammen om fremtiden. Det er derfor mødets 
hovedemne.  

Vi samler op på januar-mødets drøftelse af cybersikkerhed. Og vi skal drøfte 
fremtidens forhandlinger om indkøb af tv-rettigheder. Så der er gode, saglige 
grund til at møde op og udveksle synspunkter med og få inspiration bestyrelses-
kolleger fra andre antenneforeninger. 

Som vi har gjort med succes de sidste to år, starter vi fredag aften med en ufor-
mel, fælles middag i  corona-sikre omgivelser. 

Indkaldelse med foreløbig dagsorden og mulighed for tilmelding vedhæftes 
dette News. Vi ses den 2.-3.10.   

 

2. Nyborg går fiber, men beholder coax 
Nyborgnet har den 26.8.2020 truffet en in-
teressant dobbeltbeslutning. Efter oplæg 
på en ekstraordinær generalforsamling fra 
både Energi Fyn og TDC, stemte 47 af de 63 
fremmødte medlemmer for, at der indgås 

aftale med Energi Fyn om tilbud om fiber til alle 8.500 medlemmer. Men samtidig bibeholder Nyborg sit 
coaxanlæg.  

Se mere på hjemmesiden: https://nyborgnet.dk/information/generalforsamling/. 

 

3. TV2 sætter prisen 5% op i 2021 
Prisen for TV2s hovedkanal er 18 kr. pr. måned plus moms plus distributørernes 
fortjeneste i 2020. De 18 kr. stiger nu til 19 kr. Distributørfortjenesten fordobler tra-
ditionelt prisen, så 1 kr. om måneden bliver til mindst 30 kr. om året.  
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Begrundelser er besynderlig. Alle tv-kanaler mister i disse år indtægter, fordi folk fravælger faste tv-pakker. 
TV2 angiver at have mistet 100.000 seere til hovedkanalen på et år på denne konto. Det er det, man nu 
kompenserer med prisstigningen, angiver TV2. Hvis alle distributører følger denne logik, bliver det ret store 
stigninger, og så opsiger endnu flere deres tv-pakker. NENT (Viasat) har i en årrække sat deres priser op med 
ca. 5 % om året, selv om inflationen er omkring 1 %.  

Prisstigningerne ligner endnu et skridt i den selvmordsspiral, der hurtigere end ellers vil bringe flow-tv til 
ophør til fordel for streaming.  

  

4. Ledninger skal ikke fjernes fra private områder 
En ny ejer af en ejendom gik til retten for at få dom for, at et forsyningsselskab skulle 
fjerne en ledning, der var nedgravet og ført gennem ejendommen, og som forsynings-
selskabet ikke mere brugte. Det havde ingen betydning for den nye ejers benyttelse af sin 
ejendom. 

I en ny dom slår Retten i Sønderborg fast, at ledningen var nedlagt efter ”gæsteprincippet”, og at den ikke 
kan forlanges fjernet.  

Det samme gælder for nedlagt coax-kabel og fiber, som der er redegjort for i News 5-2020, se mere her.    

  

5. IFA Berlin 3.-5.9.2020 – kun virtuelt og for 
indbudte 

Pga. corona blev den sædvanlige udgave af IFA opgivet. Der gennemføres 
dog en mindre udstilling. A2012 deltager ikke.  

 

6. Infosecurity Danmark 30.9.-1.10.2020 i Øsknehallen, København 
Cybersikkerhed er et vigtigt område, som A2012 dyrker. A2012s FU deltager i dette arran-
gement med henblik på at opfange tips og tricks, som kan videregives til medlemsforenin-
gerne. Bl.a. på repræsentantskabsmødet den 3.10. Se mere på  
https://www.infosecurity.dk/  

  

7. Bredbåndspuljen ud af finansloven 2021 
Regeringen har foreslået, at puljen nedlægges fra 2021. Der er ca. 100 mio. kr. i puljen i 2020, der især går til 
etablering med internet i landdistrikter. Efter en rapportering fremgik det, at der kastes ca. 30.000 kr. efter 
hver enkelt tilslutning, der etableres med statsstøtte. Dvs., der er etableret godt 3.000 tilslutninger for de 
100 mio. kr. Luften er tyk af politiske meldinger, der viser både tilslutning til og modstand mod forslaget.  

 

8. DR besparelser rulles tilbage – måske 
Regeringen har også foreslået, at public service styrkes i konkurrencen med internationale mediegiganter. 
Det skal ske ved at de besparelser på DR, som VLAK-regeringen og DF gennemførte ved det seneste medie-
forlig i 2018, rulles tilbage, så der ikke skal gennemføres flere besparelser end dem, DR allerede har gennem-
ført. De to radiokanaler P6 (rytmisk musik) og P8 (jazz) bliver reddet i 2021 og fremover.    
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9. Disney+ på nettet i Danmark den 15.9.2020 
Disney’s streamingtjeneste starter i Danmark med fuld pallette og et flot udvalg, se 
recordere.dk i dag. Prisen bliver 59 kr. om måneden eller 589 kr. for et helt år. Det er billigere 
end prisen på en række flow-tv kanaler. Der kan streames på 4 enheder samtidig. Der bliver 
trængsel på internettet.  

  

10. Altibox får adgang til 600.000 fiberkunder hos Norlys 
Altibox, der sælger tv, bredbånd og telefoni, er en norskejet virksomhed, som 
hører under energikoncernen Lyse Energi med hovedsæde i Stavanger. Den 
har været på det danske fibermarked siden 2008, men selskabets tv- og 
internetprodukter har hidtil kun været tilgængelige for ca. 85.000 husstande 
i Midt- og Vestjylland. Altibox har i det seneste år været aktive for at indgå 
aftaler om at levere på flere fibernet, og næste skridt er at byde sig til hos 
Norlys fiberkunder.  

Aftalen med Norlys betyder, at Altibox får adgang 
til mere end 600.000 husstande, som man vil til-
byde et anderledes tv-udbud og streaming på en 
helt ny tv-platform i store dele af Jylland. 

Samarbejdet mellem netejeren Norlys og ind-
holdsleverandøren Altibox er kommet på plads 
via det såkaldte ”OpenNet”. OpenNet er et sel-
skab, der blev stiftet i 2018 af Norlys med henblik 
på at etablere en fælles indgang til fiberselska-
bernes åbning af nettene. OpenNet har som mål 

at samle branchen i en fælles løsning, og har allerede aftaler med TDC/YouSee, Telenor, Norlys, Kviknet, Thy-
Mors Energi og Nord Energi. Man har etableret en enkel og stærk engros platform, som er bindeleddet mel-
lem netejere og indholdsudbydere.  

På samme måde har Telenor netop meddelt, at man er kommet ind som leverandør hos Fibia.  

OpenNet og andre samarbejdsaftaler, bliver en alvorlig konkurrent til fiberselskabernes fælles selskab, Waoo.  

Sagen vil blive drøftet på A2012’s repræsentantskabsmøde den 3.10.2020. 

 
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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