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   Den 15.12.2022 

 
 

News nr. 17 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. A2012 er nu fyldt 10 år! 
A2012 blev stiftet den 13.12.2012 af bl.a. nogle foreninger, der af FDA’s daværende lands-
formand blev ekskluderet af FDA, fordi vi mente, at det var muligt at drive en effektiv sam-
menslutning for antenneforeninger på en anden og smartere måde. Det gælder stadig. Det 
har vi nu bevist i praksis, og vi får stadig flere medlemmer, som ser en fordel i at få fuldser-
vice fra landets bedste ekspertise til en brøkdel af kontingentet til FDA. Sammen vil vi fejre 
vores første 10 år med en jubilæumsmiddag med gode vine fredag aften ved repræsentant-
skabsmødet den 27.-28.1.2023. Officiel invitation udsendes inden jul.  

  

2. Regeringsgrundlaget for SVM-regeringen 
Grundlaget, ”Ansvar for Danmark”, blev præsenteret på Marienborg af de tre parti-
ledere i går og kan downloades fra vores hjemmeside.  Der er intet særlig godt eller 
særlig skidt for antenneforeningerne i regeringsgrundlaget. Det gældende medieforlig 
fastholdes, men indholdet drøftes. Der skal stadig bygges fængsel i Kosovo, som skulle 
finansieres af moms på Copydan, så den sag dukker nok op igen.  

Regeringen fastholder S-regeringens målsætning om at fjerne hindringer for det frivillige foreningsarbejde. Se mere om 
kultur og medier på side 52-53. Finanssektorens brancheorganisation kvitterer med positive bemærkninger: ”Vi har 
foreslået, at en ny regering nedsætter en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan eventuelle unød-
vendige bureaukratiske byrder for både foreninger, privat- og erhvervskunder samt banker kan minimeres til gavn for 
hele samfundet – dog uden at sætte bekæmpelsen at økonomisk kriminalitet over styr.” Husk også de berørte!  

Med fortsat udsigt til rent vand i hanerne og masser af elektricitet i kablerne vil A2012 ikke blande sig i, om Store Bede-
dag, som blev indført i 1686, skal afskaffes. ����    

 

3. Ny kulturminister: Jakob Engel-Schmidt, Moderaterne  
Han afløser Ane Halsboe-Jørgensen, Socialdemokratiet. Vi skal fastholde den nye minister på lettelser til foreningerne. 

 

4. Befordringsgodtgørelse i 2023 
Befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil fra 1.1.2023 stige fra 3,70 kr. pr. km. til 3,73 kr. Over 20.000 km. stiger 
satsen fra 2,17 kr. til 2,19 kr. pr. km. 

 

5. Altibox holder uændrede priser på tv-pakker i 2023 

Det norskejede firma har 850.000 kunder i Danmark og Norge tilsammen. Altibox har nu afsluttet forhandlinger med tv-
leverandører og rettighedsorganisationerne om priser og vilkår. Også her steg prisen for sportsrettigheder, men det 
tager Altibox på sig selv for ikke at hæve prisen over for kunderne. 
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”Vi har nu indgået indkøbsaftaler og ved, at vi kan holde vores løfte om samme prisniveau næste 
år som i år. Det giver ro i maven både hos os og hos vores kunder,” siger Søren Harding, adm. 
direktør i Altibox Danmark. Det kan vi lide at høre!  

 

6. TV2 Play har nu rundet 1 mio. kunder 
Målet er stadig 1,3 mio. kunder i 2025. 

 

7. Parknet smider Viaplays kanaler ud af sine tv-pakker 
Parknet, som leverer TV og internet til knap 500 boligforeninger (ca. 37.000 husstande) i Hovedstadsom-
rådet, er klar med en markant ændring. Viaplay (TV3-kanalerne) ryger ud. Det er konkret TV3, TV3+, TV3 
Puls, TV3 Max, TV3 Sport og V Sport Ultra HD, som ikke mere kan købes hos Parknet. Havde man beholdt 
Viaplay, ville det have betydet en væsentlig prisstigning i 2023. 

Ind kommer i stedet flere TV2-kanaler til en lavere samlet pris: TV 2 News grundpakken (den lille pakke). 
TV2 Sport i mellempakken og TV2 Sport X i fuldpakken (den store pakke). 

“TV2-kanalerne er nogle af de mest populære i Danmark, og ændringen betyder, at vi kan begrænse de ellers voldsomme 
prisstigninger på den lille pakke, samt sænke priserne på mellem og store pakke” siger Parknet til medlemmerne. 

De nye priser for 2023 er 
• Lille pakke 164 kr. pr. måned (før 136 kr.) 
• Mellempakken 286 kr. pr. måned (før 339 kr.) 
• Stor pakke 440 kr. pr. måned (før 580 kr.). 

Viaplay koster som streaming 119 – 449 kr. pr. måned. 

 

8. Wifi 7 er på tegnebrædtet 
Mens mange stadig klarer sig fint med Wifi 5 (802.11ac), der kan levere nogle hundrede Mbps til computeren, er state-
of-the-art, når man køber ny pc i dag, Wifi 6 (802.11ax), der leverer mere end tusind Mbps.  

Wifi 7-standarden er ikke helt færdigdefineret endnu, men forventes endeligt vedtaget i 2024. Den får det tekniske navn 
802.11be, men vil også blive kaldt EHT (Extremely High Throughput wireless). 

Det grundlæggende bliver kanaler med båndbredde på 320 MHz, 4K QAM og frekvensbåndet 6 GHz. Så vi skal igen også 
skifte modemmer, hvis vi vil have glæde af den nye standard.  

Der er mange gevinster, særligt på sikkerheden og evnen til at understøtte mange enheder på en gang. Tophastigheden 
næsten firedobles til 36 Gbps per access-point, mens den enkelte enhed kan trække op til 5,8 Gbps mod 2,4 Gbps med 
Wifi 6 og 64 opkoblinger ad gangen. Den nye teknologi betyder også, at naboens router ikke forstyrrer ens massive up- 
og downloadhastigheder. Det er Svimlende hastigheder, men det var 100 Mbps og 1.000 Mbps jo også dengang vi fint 
klarede os med 10 Mbps.  

Konkret har modemfabrikanten AVM meddelt, at de sigter mod WiFi7 i stedet for WiFi6e. 

 

9. VM-håndbold går til Viaplay 
Det gælder både for dame- og herrehåndbold. Viaplay har dermed forlænget sin aftale om stre-
amingrettighederne til i alt 10 VM-slutrunder i 2023, 2025, 2027, 2029 og 2031. Rettighederne 
gælder de nordiske lande, Polen, Holland, de baltiske lande og Storbritannien. Håndbold-VM er 
meget populært i Danmark, hvor slutrundekampene ofte trækker over en million seere på flow-
tv. Senest så 2,6 mio. danskere med i finalen, da det danske herrelandshold i 2021 vandt VM. TV 2 har både flow-tv- og 
streamingrettighederne til EM i håndbold i Danmark frem til 2026. 
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10. Brancheaftale om skift af bredbåndsleverandør 
TI, Teleindustrien, der er brancheorganisation for teleselskaberne, er i gang med at forhandle nogle standardformularer, 
når kunderne vil skifte bredbåndsleverandør. A2012 har deltaget i flere møder og drøftelser om sagen. Vi overvejer i 
FU, hvorvidt det er en fordel eller ulempe for antenneforeningerne at tilslutte sig aftalen. Herunder har vi med Energi-
styrelsen drøftet den lovmæssige baggrund og med store leverandører om deres administration af forholdet. Vi melder 
ud, når det er afklaret.        

 

11. Fiberalliancen: Bekæmpelse af graveskader 
Fiberalliancen er en sammenslutning af el-selskabernes fiberselskaber. Alliancen er lige spillet ud med opfordringer til 
gennem uddannelse at sikre mod fremtidige graveskader. Det modtager A2012 meget positivt, men vi har også brug for 
nogle retningslinjer for aktuel håndtering af aggressive, uvidende graveaktører, der ikke kan tale dansk, og som graver 
”med hovedet under armen”. FU overvejer et udspil herom.  

    

12. BBC planlægger sin fremtid på internettet – uden jordbaseret tv 
BBC har jo i mere end halvfjerds år været ”alle public-service tv-kanalers moder”. Men nu 
er der helt nye toner fra ”den gamle dame”: Om 10 år er det slut terrestrisk tv. Og måske 
også med kabel-tv.  

BBC har spurgt sig selv, og det bør vi også gøre i antenneforeningerne: ”Hvornår er det slut med traditionelt flow-tv 
udsendt via antenne, kabel og satellit?” BBC forventer at droppe den traditionelle tv-distribution indenfor det næste 
årti. BBC planlægger en fremtid uden jordbaserede tv-kanaler og bevæger sig mod en model, der kun omfatter inter-
nettet. Det betyder for BBC, at de traditionelle flow-tv kanaler, BBC One, Two, Three og Four, ikke længere vil være 
tilgængelige på det digitale sendenet eller de øvrige tv-distributioner på kabel eller satellit. 

“BBC vil fokusere sin indsats på den digitale verden, og med tiden vil det betyde færre lineære tv-tjenester og et mere 
skræddersyet, samlet online-tilbud”, siger en direktør, som fortsætter: ”For BBC er distribution udelukkende via inter-
nettet en mulighed for at skabe en dybere forbindelse til vores publikum og give dem bedre tjenester og valgmuligheder 
end dem, der findes på tv”. 

Ved overgangen til digitalt tv i Storbritannien i 2012, stod mange især ældre tilbage uden tv-signaler. Denne gang vil 
man arbejde målrettet for at alle kommer med over på streaming. “Vi skal arbejde sammen for at sikre, at alle er tilslut-
tet og kan få deres tv og radio via internettet”, slutter direktøren. 

Selv om næsten alt er kaos i GB lige nu, bør BBC’s udmelding indgå i vores overvejelser om fremtiden i antenneforenin-
gerne. Kilde er bl.a. Recordere.dk.  

 

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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