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    Den 24.6.2021 

 
 

News nr. 10-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Corona 
Med udsigt til at forsamlingsforbud bortfalder den 1.8.2021 mener A2012, at generalforsamlinger i antenne-
foreninger nu igen kan indkaldes og afholdes. 

 

2. Spændende A2012-møder fr. 24.9. og lø. 25.9.2021  
A2012 åbner sæsonen efter corona med levende samvær om faglige møder om det nyeste om ”produktion” 
af internet. Der kommer vigtige indlæg og deling af erfaringer fredag den 24.9. om eftermiddagen. Lørdag 
formiddag fortsætter vi med nyeste om LER-ændringer og tv-streaming på Smarttv. Fredag aften bliver der 
uformel, fælles middag. Alle antenneforeninger er velkomne.  
Lørdag den 25.9. er der om eftermiddagen repræsentantskabsmøde i A2012, kun for medlemsforeninger.  
Mere senere. Men noter datoerne nu – og se også mere i News 9-2021: http://a2012.dk/wp-
content/uploads/A2012-News-9-2021-21.5.2021-Corona-Spaendende-moeder-24.-25.9.-Internet-mindre-
foreninger-TV-2-prisstigning-igen.pdf.  

 

3. Ophavsretsloven ændret: Tech-giganterne lægges i bånd 
Et stort flertal i Folketinget har den 3.6.2021 vedtaget et forslag om ændring af lov om ophavsret, især vedr. 
§35. Danske medier har dermed fået en ny udgiverrettighed, så de kan kræve betaling for at tech-giganter 
som Facebook og Google bruger nyhedsstof samt lave kollektive 
aftaler herom. Loven betyder også, at onlinedelingsplatforme, 
f.eks. YouTube, fremover skal indgå aftaler med rettighedshaver-
ne.  

Loven trådte i kraft den 7. juni 2021. Aftalelicensen medfører ikke tvang. Medier, som ikke ønsker at være en 
del af en aftale, kan vælge at stå uden for. Begge parter kan klage til Ophavsretslicensnævnet. Aftalelicensen 
for udgiverne skal evalueres i 2023, så det sikres, at ordningen virker efter hensigten.  

De nye bestemmelser indføres i ophavsretsloven på baggrund af EU’s DSM-direktiv. De omhandler kun 
onlinetjenesters ansvar. Loven betyder i praksis, at en tech-gigant skal have samtykke fra en presseudgiver 
for at anvende udgiverens materiale online. Der er dog undtagelser. F.eks. behøves stadig ikke et samtykke 
for at linke til artikler, der findes online. Man vil forsat kunne lave helt almindelige links til artikler – f.eks. 
links fra én hjemmeside til en anden – uden at skulle have en tilladelse fra presseudgiveren. Hvis man udfor-
mer linket, så det indeholder dele af den oprindelige artikel og tager værdi fra den oprindelige hjemmeside, 
kræver det tilladelse og dermed betaling til mediet. 

Loven medfører ingen ændringer i privatpersoner rettigheder eller ansvar, og vi må derfor fortsat dele 
nyheder og andet, man finder på nettet efter fritagelsesreglerne i ophavsretslovens § 12. Altså stort set fri 
deling mellem private. 
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Loven sikrer også, at tech-giganter som YouTube skal indgå aftale med rettighedshaverne, når brugerne 
uploader beskyttet indhold til platformen.  

Endelig sikrer loven teknologineutralitet på videreudsendelsesområdet (af radio og tv – f.eks. af DR-indhold) 
og dermed "level playing field". Der skal indgås aftale om videreudsendelse af streamingtjenester på samme 
måde, som man kan med radio- og tv i dag, og rettighedshaverne kan indgå aftale og få betaling fra alle, som 
foretager videreudsendelse – uanset teknik. Dvs. at internationale firmaer, der leverer tv-streaming i 
Danmark, fremover skal sikre sig tilladelse til og betale for distribution af DR’s tv-kanaler, hvis man putter 
dem i pakken. Lige som vi i antenneforeningerne skal deklarere og betale til Copydan for det samme. 

 

4. Det skal være nemmere at skifte internetudbyder 
Energistyrelsen arbejder på nye regler, der fra årsskiftet 2021-22 skal gøre det lige så nemt at skifte udbyder 
af internet, som det i dag er at skifte udbyder af telefoni. Det oplyser finans.dk og Tænk. Alle kommercielle 
udbydere går i princippet ind for en lettelse. A2012 følger sagen.  

    

5. Fortsat masser af nyttig teknisk nyt fra ANGACOM 2021 
AngaCom Digital holder åbent resten af juni måned 2021, hvor man også kan lave 
nye registreringer og downloade nyttige præsentationer. Helt gratis.  

Vi omtalte muligheden den 9.6. på A2012’s hjemmeside http://a2012.dk/,  og vi gør hermed opmærksom på, 
at der stadig er åben adgang. 

 

5. TDC taber fortsat kunder og penge, men har stadig over 50 % 

TDC mistede 18.000 tv-kunder i 1. kvartal 2021 og har nu 1.013.000 tv-kunder. I alt har TDC sagt farvel til 
97.000 tv-kunder det seneste år. Det er dog et lidt mindre fald end i forrige år. TDC er fortsat markedsleder 
med dominerende position i det vigende tv-pakkemarked med en markedsandel på 50,6 %.  

Indtægtsmæssigt har prisstigninger øget omsætningen pr. tv-kunde (ARPU) med 19 kr. månedligt i første 
kvartal 2021 i forhold til første kvartal 2020. Dvs. hver enkelt kunde betaler mere til YouSee. Den samlede 
omsætning i Nuuday, der er den største forretning i TDC Group, faldt 3,3 pct. 

 

6. Streaming – nogle punkter i en status – og initiativ fra A2012 
93 % af danskere mellem 15-75 år kender Netflix, og 60% har adgang til tjenesten. Netflix er dermed den 
streamingtjeneste, flest danskere kender til og har adgang til. På tværs af aldersgrupper. Det kan ses i 
delrapporten "Kort nyt om streamingtjenester", Slots- og Kulturstyrelsens årlige kortlægning af mediernes 
udvikling i Danmark. 19% af danskerne har ikke adgang til en eneste streamingtjeneste, der kræver direkte 
betaling, mens 25% af danskerne adgang til mindst fem streamingtjenester, der kræver betaling. 

Streaming er for alvor kommet for at blive og er snart en lige så integreret del af hverdagen for den danske 
befolkning som traditionelt flow-tv. I 2020 streamede 68 pct. af danskerne over 12 år ugentligt eller oftere. 
Det dækker over både tv-, musik-, podcast- og bogstreaming. 87 pct. af danskerne kender til TV 2 Play, mens 
84 % har svaret, at de kender til Spotify og YouTube. Viaplay lukker top fem med en score på 79 %. 

"At såvel TV 2 Play, Viaplay som DRTV er at finde i toppen af listen, tegner et billede af, at de tv-stationer, der 
dominerer det traditionelle tv-marked, også har højt kendskab på deres digitale tilbud. Det er dog værd at 
bemærke, at DRTV, trods sin position på det traditionelle tv- og radiomarked, ligger bemærkelsesværdigt 
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langt nede på listen og 20 procentpoint efter TV 2 Play," noteres det i rapporten med henvisning til, at 67 % 
af danskerne har kendskab til DRTV, mens 65 % har kendskab til DR Lyd. 

A2012 tager mulighederne for nem streaming uden boks – bl.a. gratis DRTV - når man har et smarttv, op med 
demonstration i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 25.9.2021. 

 

7. DR skruer op til HD for streaming under fodbold EM og OL 
Nu bliver seeroplevelsen endnu mere levende, for alle DRTV’s direkte udsendelser bliver sendt i den meget 
høje og klare billedkvalitet ”fuld HD”. 

DRTV er en aktuel og levende dansk streamingtjeneste, og ved at skrue op for billedkvaliteten på alle DRTV’s 
liveprogrammer får seerne en endnu mere livlig EM-oplevelse. Fuld HD gør, at man ser bolden og spillernes 
bevægelser tydeligere, da billedet bliver mere detaljeret og skifter fra 25 til 50 delbilleder pr. sekund.  

Konkret er streamingkvaliteten hævet fra 720p50 til 1080p50, mens bitraten er hævet fra 5,5 Mb/s til 8 Mb/s. 

Samme livlige sportsoplevelse kan man også se frem til, når vi skal se OL i Tokyo fra den 21.7.2021. 

Udover de meget levende og detaljerede billeder fra sommerens store sportsbegivenheder i form af EM og 
OL, kan man også se alle andre liveprogrammer i fuld HD på DRTV. Det gælder for eksempel også TV-Avisen 
og de direkte op- og nedtakter til EM-kampene. Det kan ses på tv, mobil, tablet eller pc. 

Samtidig åbnes for fri adgang til alt indhold på DRTV i EU-landene, Norge, Island m.fl.  

I de øvrige lande i verden kan du se en stor del af DRTV’s on demand-indhold, for eksempel masser af DR’s 
egenproducerede programmer. 

 

8. Streaming tager tid… 
Streaming skal passere gennem mange tekniske komponenter inden det når frem til brugere. En person, der 
så fodbold i Parken, beskrev det således: ”Det fede ved at streame (og bo tæt på Parken) er, at jeg først hørte 
målet (brølet) fra Parken ude på altanen, så fra den lokale bar og kunne tids nok sætte mig ind i sofaen og se 
målet blive scoret.” 

 

9. Wifi – køb den rigtige router 
FDB/COOP giver i deres blad Samvirke en række gode råd. Se også på dette link: 
https://samvirke.dk/artikler/5-ting-du-skal-vide-foer-du-koeber-en-wi-fi-router 

 

10. Ekstraordinært landsmøde i FDA, Forenede Danske Antenneanlæg 
FDA afholder lørdag den 26.6.2021 ekstraordinært landsmøde med valg af landsformand, forretningsudvalg 
og hovedbestyrelse på dagsordenen. Det sker efter en periode med intern uro, som bl.a. har medført, at 
sekretariatschef Søren Birksø Sørensen har forladt FDA. 
 

 
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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