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 Den 28.9.2018 

 

News nr. 14–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. A2012 Repræsentantskabsmøde lørdag den 6.10.2018 
Endelig dagsorden med bilag vedhæftes. 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest mandag den 1.10. kl. 10: https://a2012.nemtilmeld.dk/12   

 

2. Kræv Licensmoms Tilbage – deadline 1.10.2018 
Vi har tidligere omtalt (News 24-2017), at EU-domstolen i juni 2016 afgjorde, at 
Tjekkiet ikke må lægge moms på en tv-licensordning, som ligner den danske. Men 
hverken Skat eller DR ville acceptere, at det er ulovligt i Danmark, og de fortsætter 
med opkrævning med moms. Det har fået flere advokatfirmaer til at stille sig i spidsen 
for en retssag om sagen mod Skat og DR.  

Advokatvirksomheden DLA Piper Denmark, der nu repræsenterer Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, har 
fået tilladelse til af føre et gruppesøgsmål mod Danmarks Radio og Skatteministeriet, og de har dertil fået fri 
proces til at føre sagen. Dvs. at staten betaler sagsomkostningerne.  

Enhver kan individuelt tilmelde sig som licensbetaler og får så mulighed for at få 1.500 kr. ulovligt opkrævet 
moms tilbage. A2012 FU opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer i antenneforeningerne til at melde sig som 
enkeltperson (foreninger kan ikke tilmelde sig). Det sker på denne hjemmeside:  
https://kraevlicensmomstilbage.dk/ 

 
3. Tilskud til bredbånd – hvem vil med? 
I News nr. 11 omtalte vi, at Energiministeriet den 31.8. har udsendt en ny bekendtgørelse om, hvordan man 
får fingre i en statslig pulje på 100 mio. kr. til udbygning af bredbånd i 2018 og nye 102 mio. kr. i 2019. Den 
enkelte husstand skal investere 4.000 kr., men kan så få op til 100.000 kr. i statsstøtte til at etablere bredbånd. 
Uddelingen sker fortrinsvis i landområder, hvor markedet ikke kan få andre til at investere.  

FU har nu gennemgået bekendtgørelsen og indset, at det kræver en betydelig indsats at komme i betragtning. 
FU alene har ikke de tidsmæssige ressourcer at dyrke sagen, og vi spørger derfor hermed, om nogen af med-
lemsforeningerne påtænker at søge penge i puljen. Hvis det er tilfældet, vil FU gerne facilitere et samarbejde 
mellem interesserede foreninger, således at man i fællesskab bliver i stand til at søge efter relevante kriterier.  

Vi opfordrer interesserede medlemsforeninger om at give sig til kende til FU senest den 10.10.2018.  
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4. Siden sidst:  
Hvad er der sket i A2012 siden repræsentantskabsmødet den 26.5.2018? 

Siden sidst er fast punkt 3 i dagsorden for vores repræsentantskabsmøder. Således også den 6.10.2018. 

FU i A2012 følger løbende ca. 50 nyhedssider og nyhedsmedier, hvor vi skummer, hvad der måtte være 
interessant og relevant for antenneforeninger. Herunder lovforslag og høringer. Nye lov og bekendtgørelser, 
teknisk nyt og branchenyt fra ind- og udland. Vi sorterer noget fra som irrelevant eller mindre relevant. Andet 
drøftes i FU. Det der er relevant omtales i Dagens Nyt, http://a2012.dk/dagensnyt/, som er korte, aktuelle 
informationer. Der har været 31 opdateringer i perioden.  

Atter andet stof finder vej til A2012 News med mere omtale og evt. oplysende og uddybende bilag. Vi undgår 
oftest at referer forventninger (og håb) om, hvad der sker i fremtiden udsendt af virksomheder og politikere. 
For sådanne meddelelser er oftest udsendt for at få det forventede til at ske. Ligeledes undgår vi oftest omta-
le af personers jubilæer, fødselsdage og job skifte, med mindre personerne er centrale for antenneforenin-
gerne.           

De vigtigste sager i perioden er omtalt i New nr. 8 – 14, som kan ses på vores hjemmeside: 
http://a2012.dk/news/ 

Vigtige dokumenter opbevares på vores hjemmeside, så der til stadighed er tilgængelig for vores medlem-
mer: http://a2012.dk/ 

Den absolut vigtigste sag i perioden er revisionen og udsendelse af ”Vejledende tekniske retningslinjer” 
(News nr. 8 den 30.5.2018). Med det har vi i antenneforeningerne igen fået et solidt teknisk fundament for 
vores virksomhed. Se retningslinjerne og andre tekniske vejledninger på vores netop opdaterede hjemme-
side: http://a2012.dk/teknisk-service/ 

Som planlagt holdt FU aktiviteten på lavt niveau fra medio juni til ultimo august. Alligevel gennemførtes en 
række aktiviteter. 

Vi fulgte Folketingets forhandlinger om et nyt medieforlig, og vi kunne den 29.6.2018 – samme dag som 
forliget blev indgået – udsende orientering til medlemmerne med News nr. 10. 

FU inviterede to ledende folketingspolitikere til at stille op til en diskussion om medieforliget på repræsen-
tantskabsmødet den 6.10.2018. Det skete med dette oplæg fra A2012: 

”I antenneforeningerne ser vi med skepsis og undren på det netop indgåede medieforlig mellem VLAK og 
DF. Vi synes, det er ærgerligt, at forliget er så smalt, for det giver usikkerhed for vores vilkår i fremtiden.  

Vi synes også det er ærgerligt, at DR, som gennem årene har vist sig bedst til at levere tv og radio med 
godt dansk indhold til rimelige priser, får dårligere vilkår i forhold til kommercielle tv-kanaler, som er 
blevet alt for dyre og fortsat bliver dyrere, og som ikke leverer tv i samme kvalitet. 

Her tænker vi på, at forbrugernes betaling til DR m.m., medielicensen, i en årrække kun er steget med 
ca. 1½ % om året, mens kommercielle kanaler som f.eks. Viasat (MTG) konstant sætter prisen i vejret 
med mindst 4 % om året. Prisen på statskanalen TV2 er de seneste 3 år steget med hhv. 3,3 %, 3,2 % og 
5,5 % om året. De kommercielle kanaler er altså steget langt ud over forbrugerprisindekset.    

Vi elsker at være fri for reklamer, og vi har bl.a. derfor været særligt glade for DRs reklamefri tv-kanaler. 
Vi tåler TV2’s reklameblokke, men er ikke tilfredse med TV2’s eksklusiv-politik. Det er surt, at London-
reglerne stadig giver Viasat mulighed for at se stort på danske reklameregler. Vi har ikke hørt nogen tale 
om Brexit som en mulighed for at komme disse til livs. Vi noterede os dog med glæde, at TV2’s ønske om 
fremover at blive undergivet London-reglerne ikke blev opfyldt i medieforliget. 

Endelig vil vi give udtryk for utilfredshed med, at TV2 lige som andre kommercielle kanaler fortsat 
pålægger antenneforeningerne ”dummebøder”, hvis vi placerer deres kanaler i andre pakker end dem, 
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de selv ønsker sig. Det er helt uacceptabelt, at et statsforetagende på denne måde påtvinger forbrugere 
et bestemt forbrug, der er dyrere.  

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 blevet annulleret med et pennestrøg. Den har være med til at sikre alle danskere adgang til at se 
vigtige sportsbegivenheder. 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.”  

Den ene politiker meldte straks afbud. Den anden har aldrig svaret. 

Andre aktiviteter: 

Aktuelt bearbejder FU forslag til en generel skabelon for en Databehandleraftale efter GDPR og forventer 
snart at udkomme med forslag til en fast skabelon. 

Vi har fulgt implementeringen af GDPR og kan konstatere, at det ser ud til, at vi har ramt rigtigt med den 
vejledning, vi udsendte til medlemsforeningerne den 16.4.0218 (News nr. 5). 

Der er kommet nye LER-retningslinjer, og FU arbejder med en vejledning til antenneforeningerne om LER og 
gravearbejde. 

For at komme i tættere kontakt med leverandører og andre relevante firmaer, vil vi fremover tilbyde dem at 
få tilsendt News.  

Dansk Energi, som bl.a. er brancheorganisation for fiberselskaberne, har udsendt er oplæg om ændrede ”gæ-
steprincipper” ved vedgravning af kabler og fiber, så vi, der graver kan få bedre rettigheder. Det synes vi er 
meget sympatisk, og hvis vi kan finde en passende lejlighed, vil vi på antenneforeningernes vegne støtte 
initiativet.  
Vi planlægger at fastholde de kollektive forsikringsordner, vi har i dag i 2019 og er gået i gang med at forny 
de indgåede aftaler. Se mere på: http://a2012.dk/forsikring/ 

Vi informerer om relevante møder og konferencer, og FU søger selv at deltage. F.eks. har FU deltaget i både 
ANGACOM og IFA, YouSee- og Stofa-møder. Vi deltog i møde i Dansk Selskab for Ophavsret om block-chain. 
Vi har deltaget i møde om IT-Sikkerhed og et møde i Folketinget den 27.9. om medieforliget. Og FU deltager 
i Internetdagen den 1.10.  

Den 2.10. overværer vi Folketingets åbning (i tv) og gennemgår regeringens lovkatalog for at checke, om der 
er interessante initiativer for antenneforeningerne. I så fald udsender vi dem straks med News.   

 

5.   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. 
Følg med i vigtigste nyt fra A2012 og antennebranchen i Dagens Nyt: http://a2012.dk/dagensnyt/   

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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