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Den 21.1.2022 

 
 

News nr. 2 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
1. Velkommen til A2012 repr.skabsmøde lø. 29.1.2022  
Endelig dagsorden vedhæftes.  

Bemærk aktuelle, relevante og spændende ting på dagsordenen: Nye LER-regler, hjælp til antenneforenin-
gerne med LER-besvarelser, nyt fra branchen med vægt på det tekniske, bl.a. fra CES i Las Vegas primo januar 
2022. Oplæg om regionalt samarbejde fra Korsør Antenneselskab. Samt alt det organisatoriske.  

FOHU lægger op til diskussion om forslag fra en kommerciel leverandør, som ”tilbyder” 51% prisstigning frem 
til 2023 pga. stigende priser på sportsrettigheder. Men som samtidig, hvis foreningen køber leverandørens 
streamingtjeneste til alle medlemmer, også medlemmer med grundpakke og internet-only, kan reducere 
stigningen væsentligt. Hvordan håndterer vi sådan et forslag.  

Alle bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeninger er velkomne til at deltage. Tilmelding straks og senest man-
dag den 24.1.2022 til: https://a2012.nemtilmeld.dk/22/ . 

 

2. Siden sidst 
Siden repræsentantskabsmødet den 25.9.2021 er det sket en række markante ting.  

Konferencen 24.9.2021 blev vel besøgt af både medlemsforeninger, ikke-medlemsforeninger og leverandø-
rer. Der var bred opbakning til HyberidFiberNet og RPHY. Det sidste har vi beskrevet grundigt i News 19-2021.  

Der er en del nyt fra Folketinget og Regeringen: Revision af blankmedieordningen er gennemført. Bredbånds-
puljen er videreført i 2022. Der er indgået et nye teleforlig, der sætter målet højt med 1.000 Mbit/s til 98% 
af alle virksomheder og husholdninger i 2025. Folketinget arbejder i det kommende år med at indføre moms 
på vores Copydan-afgift. Se mere om dette nedenfor.  

Vi følger tæt, hvordan streaming og on-demand langsomt, men sikkert, gnaver sig ind i antenneforeningernes 
oprindelige grundlag, som var flow-tv. Og radio.  

SAM-udvalget har opdateret regler og takster for 2022. Det blev som sædvanlig udsendt i årets sidste News. 

Vores forsikringsaftaler er fornyet, og vi arbejder på udvidelse med nye dækninger.  

FU har været i kontakt med flere ministerier og styrelser om nye love og regler, og A2012’s udvalg følger med 
i alt nyt på hver deres område, der kan være af interesse for antenneforeningerne. Alt med det mål, at A2012 
fortsat skal være på forkant med udviklingen.       

  

3. LER, Ledningsejerregistret, i fremtiden – og antenneforeningerne 
Et forslag til en teknisk revideret LER-lov har været i høring, og sagen er sat på dagsordenen på A2012's 
repræsentantskabsmøde den 29.1.2022.  
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I vores høringssvar den 19.11.2021 anførte A2012, at A2012 som udgangspunkt er meget positiv overfor 
LER’s nyttige virksomhed, men at vi må fastholde, at LER-reglerne ikke må hindre, at antenneforeninger fort-
sat kan drives på forsvarlig vis som demokratiske, frivillige foreninger. 

A2012 mener ikke, det er statens opgave eller i statens interesse at lægge hindringer for en bestemt drifts-
form, som det måske vil ske med nogle foreslåede ændringer. En driftsform som gennem 50 år væsentligt 
har bidraget til at udbygge Danmark med kabelanlæg, der både bruges til tv og internet. Og en driftsform, 
som gennem foreningsdemokratiet er en væsentlig del af samfundets almindelige demokratiske opbygning.  

A2012 havde den 19.1.2022 et godt møde med LER-sekretariatet, hvor sagen blev drøftet. Vi håber på lyd-
hørhed hos Styrelsen for Digitalisering og ser frem til at møde dem på repræsentantskabsmødet.  

 

4. Moms på Copydan fra 1.1.2023 
En dom fra EU-domstolen har slået fast, at de Copydan-afgifter, som antenneforeningerne afregner til Copy-
dan, fremover skal pålægges moms, da de er omfattet af EU’s momsdirektiv. Lovforslaget blev varslet af 
Skatteministeriet i august 2021 og har været i høring, der har resulteret i 100 siders indvendinger. Det for-
ventes, at tv-pakker vil stige med 8 - 12 kr. om måneden. Det virker derfor noget hult, når tv-distributørernes 
organisation Danske Mediedistributører taler om de negative konsekvenser for tv-markedet af denne stig-
ning, der slet ikke står mål med de stigninger, som samme organisations egne medlemmer ofte udsætter 
markedet og vores medlemmer for. Men vi skal huske deres argumenter. 

Ved et politisk forlig før julen 2021 mellem Konservative, SF, DF og Regeringen (S) blev der sikret aftale om 
gennemførelse af ændringen. Det gav anledning til utilfredshed hos andre partier, at provenuet, ca. 250 mio. 
kr., bliver brugt til at finansieres et andet forlig om ændringer i kriminalforsorgen.      

Folketingets 1. behandling fandt sted den 4.1.2022 og blev fulgt af A2012. Forhandlingerne var mest drillerier 
mellem partier, der er med i forliget og de, der ikke er med. Dvs. mellem V og K og mellem SF og EL. Men 
uanset hvad, støttede alle, at Danmark skal følge EU's momsregler, dvs. at forslaget gennemføres.  

A2012 følger forslagets behandling. Det koster, men det giver også antenneforeningerne den fordel, at Co-
pydan-afgifter fremover ikke skal behandles særskilt i regnskaberne efter udlægsreglen, som volder både 
kasserere og revisorer store bryderier. A2012 fokuserer også på afklaring af de overgangsproblemer, der 
bliver pr. 1.1.2023, når det skal opgøres hvordan saldi i status med hhv. positiv og negativ Copydan-afgift skal 
håndteres. A2012 har bedt Copydan om en drøftelse af dette forhold, lige som vi snart deltager i et møde om 
sagen i Dansk Selskab for Ophavsret, hvor A2012 er medlem. 

Interesserede kan hente lovforslag, høringsnotat m.m. på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk eller hos 
A2012. 

  

5. Nyt politisk teleforlig: 1 Gbit = 1.000 Mbit til 98% af virksomheder og 
husstande fra 2025 og 100 Mbit for alle 
I en aftale den 21.12.2021 mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er der 
indgået et nyt teleforlig. Det centrale i aftalen er enighed om, at bredbåndsdækning i Danmark fra 2025 skal 
være sådan: 

 I 2025 skal alle boliger og virksomheder have adgang til minimum 100/30 Mbit/s.  
 I 2025 skal 98% af alle boliger og virksomheder være dækket med en infrastruktur, der kan levere 1 

Gbit/s i downloadhastighed.  
 Der gøres status i 2025 med henblik på at afdække behov og efterspørgsel på gigabit-hastigheder 

frem mod 2030, samt hvordan restgruppen håndteres.  
 Der er enighed om, at mobilt bredbånd kan medregnes til opfyldelse af målsætningen.  
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 Opfyldelsen af målsætningen skal først og fremmest ske gennem den markedsbaserede udrulning. 
Dvs. brugerne betaler og virksomhederne, herunder antenneforeningerne, står frit i valget af tekno-
logi.   

Det politiske forlig vedhæftes til orientering. Bemærk særligt pkt. 12 om lettere adgang til gravearbejder. 
Heri indgår også de nye LER-regler, som vi behandler på repræsentantskabsmødet den 29.1.2022.  

A2012 glæder sig særligt over pkt. 15 i forliget, som sætter fokus på at minimere graveskader på bredbånds-
kabler. I forbindelse med vores drøftelser med LER-sekretariatet har vi fremført, at A2012 meget gerne vil 
have etableret en lovgivning, der gennem klare straffe- og erstatningsbestemmelser, sikrer respekt for, at 
nedgravede kabler ikke beskadiges, når nye kabler eller fiber nedgraves.  

Som det ses, er meget af arbejdet løbende over de kommende år, og A2012 vil nøje følge sagen. 

Men allerede nu kan det slås fast, at alle antenneforeninger bør sigte på senest i 2025 at bruge en tekno-
logi, der gør det muligt at kunne levere 1.000 Mbit/s, hvis man fortsat vil overleve i konkurrencen.    

 

6. Ny oplysningsbekendtgørelse ved skift af udbyder af internet 
Energistyrelsen har efter forgæves forsøg på at nå til enighed med udbyderne af teletjenester, herunder in-
ternet, fremsat forslag til regler for, hvilke oplysninger, der skal gives til/fra udbyder ved skift af sådanne.  

Forslaget går i hovedtræk ud på, at udbydere af ”internetadgangstjenester” skal forsyne slutbrugere (dvs. 
medlemmerne) med tilstrækkelige oplysninger før og under skift af udbyder af internetadgangstjenester 
m.m. Udbyderen skal bl.a. oplyse om risiko for en periode med dobbeltbetaling. Udbydere af internetad-
gangstjenester må ikke forsinke skifteprocessen. A2012 FU har nøje gennemgået forslaget.    

I sit høringssvar har A2012 taget det forbehold, at det er juridisk uafklaret, hvorvidt antenneforeninger er at 
betragte som ”udbydere” eller ”erhvervsmæssige udbydere” i forhold til Teleloven. Men selv om det ikke er 
sikkert, at antenneforeninger vil blive omfattet af de foreslåede regler, finder A2012, at de reglerne har fået 
en sådan udformning, at de er hensigtsmæssige, når forbrugere/medlemmer går fra forsyning hos en anten-
neforening til en kommerciel udbyder og omvendt.  

A2012 har også anført, at antenneforeninger betragter sig som en forbrugerorganisation, der bedst muligt 
skal varetage og beskytte medlemmernes og dermed forbrugerne rettigheder. Ud fra dette grundlag finder 
vi, at enkle, klare regler, som alle overholder, er en fordel.  

Når Energistyrelsen udsender de nye regler og sætter dem i kraft, vil vi udsende dem til medlemsforenin-
gerne.  

 

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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