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Den 22.10.2021 

 
 

½News nr. 17-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. USB-C bliver standard 
EU-kommissionen har meddelt, at USB-C bliver standard for ladestik til 
alle mobiltelefoner og andre elektroniske devises. Det er en kæmpe for-
del for os alle, at dette bliver standardiseret, så vi kun skal have en slags 
ladere. Det forventes gennemført i løbet af 2 år.   

Se detaljer om USB-C på https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C. 

Apple og andre amerikanere brokker sig, men vi tror, EU har kraft til at gennemføre sin – og vores - vilje. Til 
gavn og glæde for alle forbrugere. 

 

2. Nu eskalerer fiberkrigen: Norlys vil grave uden for eget område 
Norlys’ fokus er først og fremmest at være først med fiber til så mange som muligt. Direktør Torben Poulsen 
udtaler: "Vores ambition er at nå ud med fiber til en million adresser inden udgangen 2023. Vi er på 700.000 
nu. Vi kigger på opkøb, men især på at grave selv.” 

Fibia fortæller, at de graver ud til 300 nye husstande om dagen. Det har de gjort i hele 2021 – og det fortsæt-
ter de med. Med en åben pengetank på over 4 mia. kr. uden krav om afkast, er det jo nemt at købe gravehold.  

Vi ved fra områder med velfungerende antenneforeninger, at fiberselskabernes gravearbejde skader og 
ødelægger coaxkabler (se nedenfor pkt. 8). Sådanne antenneforeninger mister indledningsvis ca. 15% af sine 
medlemmer. Men 10%, altså 2/3 af de frafaldne, kommer tilbage inden for et år. Fordi antenneforeningerne 
er billigere og mindst lige så gode.     

 

3. 95 % af danskerne har nu 
adgang til 100 Mbit 

Næsten alle danskere – 95 ud af 100 – har 
nu adgang til bredbånd på mindst 100 M-
bit/s viser tal fra nye undersøgelser fra 
Telecommunications Markets in the Nor-
dic and Baltic Countries 2020. Det er en 
flot 1. plads, som antenneforeningernes 
coaxkabler har deres andel af.  Figuren vi-
ser Danmarks dækning sammenlignet med 
nordiske og baltiske nabolande.  
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4. Kulturministeriet: TV og Streaming 2021 
Ministeriet har udgivet en omfattende rapport. Check den selv på 
https://mediernesudvikling.kum.dk/2021/tv-og-streaming/ 

 

5. Kulturministeren vil have ”sportslisten” tilbage – og tale sport i EU 
Den daværende regering afskaffede i 2018 sportslisten med et snuptag i forbindelse med de forhandlinger, 
der endte med den smalle medieaftale. Nu er der nye toner fra Kulturministeriet.  

Den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger: "Det er vigtigt, at de store sportsbegivenheder, som 
virkelig kan samle os som folk, bliver vist på tv-kanaler, som langt de fleste danskere har adgang til." Vi kan 
ikke være mere enige.  

Samtidig tager ministeren fat på de urimeligt høje priser på sportsrettigheder, som hun vil drøfte med sine 
ministerkolleger i EU. Også et godt skridt, som vi bakker helt op om.  

 

6. Stofa: Uændrede tv-priser i 2022 
Norlys, der ejer Stofa og Boxer, har valgt at 2022 skal være året uden prisstigninger på 
tv-distribution. Det er da virkelig en nyhed, og en af den glædelige slags. De to selska-
ber har tilsammen 550.000 husstande som kunder.  

“Vi ser det som en god investering i kunderne. Vi har haft seks rigtig gode måneder, hvor vi ikke har tabt tv-
kunder, selvom markedet gennem flere år har tabt omkring fire til fem procent af kunderne om året. Det er 
banebrydende for os. Vi er nu i en situation, hvor vi får 1.000 nye tv-kunder ind hver uge. Det gør vi blandt 
andet, fordi vi står stærkt prismæssigt” udtaler Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Norlys 
Digital. 

Det er en sympatisk prispolitik og et forfriskende input i en situation, hvor f.eks. NENT forlanger 2-cifrede 
procentstigninger på priserne på deres tv-kanaler, som er så lidt set, man det næsten er grinagtigt.   

Bagsiden af medaljen hos Norlys/Stofa er, at en del af de prisstigninger, som tv-producenterne forlanger, 
betales af antenneforeningernes egenkapital, der dermed udhules. Så Stofa har ikke fundet mirakelkuren.  

  

7. TV2 News kommer i YouSee’s grundpakke fra 1.1.2022  
Med denne ændring realiseres det udvidede samarbejde, der er aftalt mellem 
YouSee og TV2 efter at Discovery røg ud af YouSees pakker. YouSees grund-
pakke stiger samtidig med 10 kr. om måneden for YouSees egne kunder, og 
grundpakken indeholder så både TV 2’s hovedkanal, TV2 Charlie og TV2 News. 
De 10 kr. er under halvdelen af listeprisen for TV2 News. Samtidig lægges TV3 Puls i grundpakken. 

Den væsentligste økonomi for TV 2 og NENT er formentlig, at de begge får mange flere seere og dermed kan 
tjene på at forhøje sine annoncepriser.  

YouSees mellempakke udvides fra 1.1.2022 med tre børnekanaler fra Nickelodeon. Prisen stiger med 40 kr. 
om måneden.  

I YouSees fuldpakke sker der fra 1.1.2022 flere ændringer: C More-kanalerne fjernes. I stedet kommer der to 
nye kanaler fra Paramount+ (Movies og Series) samt adgang til Viaplay. Prisen stiger med 40 kr. om måneden. 

Det forlyder, at antenneforeninger med leveringsaftale med YouSee, slipper lidt billigere.   
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8. Advarsel: Pas på med graveskader. Brug checklisten 
En kommune er i h.t. Vejloven pligtig til at give tilladelse til nedgravning af fiber i offentlig vej, også selv om 
der i samme strækning allerede er nedgravet fiber fra andre, og selv om en antenneforening har fiber eller 
coaxkabel liggende samme sted. Dobbelt eller tredobbelt dækning med samme forsyning (internet og tv) er 
altså ikke tilstrækkelig grund til at forhindre flere i at prøve lykken. Kommunen sørger for, at der sker 
retablering efter gravningen – over jorden. Men kommunen tager sig ikke af de skader, der laves under 
jorden. Derfor anbefaler A2012, at antenneforeningerne tager aktivt fat i de firmaer, der vil grave. Her er en 
foreløbig checkliste. 

1. Hvis nogen vil grave i jeres område, særligt fiberselskaber (Norlys, Stofa, Fibia, Onefiber) eller TDC 
NET, er den normale fremgangsmåde, at selskaberne engagerer et gravefirma, der igen engagerer 
gravehold, fortrinsvis østeuropæere, der ikke kan tale dansk og slet ikke har den respekt for at passe 
på tingene, som er normal i Danmark. Det er ofte set, at sådanne gravehold overhovedet ikke bruger 
de LER-oplysninger, de har fået. Efter gravningen lader man graveholdenes firma gå konkurs (og 
opretter nye til de samme mennesker). Så er der ingen at sende regningen til for skader. 

Kommunerne sikrer normalt, at der sker ordentlig retablering over jorden. Det man kan se. Men de 
interesserer sig ikke for skader under jorden, altså på vores coaxkabler eller andre installationer.    

2. Det første man som antenneforening skal gøre, er at skabe kontakt så højt som muligt hos opdrags-
giver (TDC NET eller fiberselskabet). Indkald øjeblikkeligt øverste ledelse til møder om, hvad der sker 
og hold dem ansvarlige for alle skader i forhold til deres underleverandører (kædeansvar). 

3. Forlang at der altid er en dansktalende projektleder til stede i området, som kan tale med folk. For-
lang information om, hvem der udbedrer evt. skader og med hvilken teknik. Forlang aftale om garanti 
på arbejder, f.eks. i 3 år. Det skal sikres, at retablering af skader sker inden for maks. 6 timer.     

4. Kontakt samtidig kommunen, der udsteder gravetilladelsen, for de har også massive problemer med 
dårlig retablering og er meget villige til at hjælp og støtte op. Hvis der på embedsmandsplan ikke er 
tilstrækkelig opmærksomhed på sagen, så gå til direktør, kommunaldirektør eller borgmester.  

5. Læg et massivt administrationsgebyr på håndtering af overgravninger. Det kan henlægges til senere 
udbedringer af skader. 

6. Giv til kende overfor ledelserne, at de må udrede erstatning for den påvirkning af vores net, som 
den skødesløse overgravning medfører.  

7. Del alle kontaktoplysninger på skadevolderne med jeres medlemmer, så de let kan få meldt og ord-
net de problemer, de oplever ved retableringerne. 

8. Del problemstillingerne med overgravninger løbende med medlemmerne. Det giver sammenhold og 
forståelse. 

Vi hører meget gerne om andres erfaringer. 

A2012 vil ved den forestående revision af LER-loven kræve, at der bliver fastsat en lovbunden pligt for oven-
stående. 

Med venlig hilsen fra FU 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3 

Carsten Pedersen, FU-medl.    Martin Sørensen, FU-medl. 
cp@a2012.dk, 44402012-4      ms@a2012.dk, 44402012-5 

Kontakt til A2012: Send mail 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 nyheds-
breve til medlemmerne og på foreningens hjemmesider mod angivelse af kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
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