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Den 28.2.2020 

 
 

News nr. 5-2020 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

 
1.  Vigtigt nu: Bedre økonomi i coax-investering end i fiber 
Fiberselskaberne og TDC forsøger at erobre både markedet og den offentlige mening med udsagn og mar-
kedsføring om, at kun fibernet er rigtigt internet. Men det er løgn. Coax kan levere de samme hastigheder 
som fiber.  

Men den aggressive markedsføring for fiber sætter antenneforeningerne coaxnet – og de 
2,2 mio. danske husstande, der stadig får tv og internet via coax - under et urimeligt pres 
på et usagligt grundlag. Det har vi drøftet på repræsentantskabsmødet i oktober, og nu 
har FU udarbejdet en kort redegørelse, som I i antenneforeningerne kan bruge til 
pressemeddelelser og medlemsinformation. Det vedhæftes i både Word og pdf. I er 
velkomne til at bruge og også redigere eller tilføje lokale vinkler på historien. FU opfordrer 

jer til at gøre en aktiv indsats for at påvirke opinionen. 

Jo, fiber er godt. Al nybygning af netværk i områder, der ikke tidligere har haft 
et coax-net, sker i dag naturligvis med fiber, også i antenneforeningerne. Men 
det vil være tåbeligt at vente 10-15 år på at få Gigabit med fiber fra TDC eller 
fiberselskaberne, når eksisterende coax-kabler kan opgraderes til Gigabit på 
få måneder. Udskiftning af coax med fiber koster 15.000 kr. eller mere pr. 
husstand. Opgradering af coax til samme kapacitet koster ca. 2.500 kr. pr. husstand.  

Husk også, at TDCs og fiberselskabernes investeringer skal betales tilbage - før eller siden. Og der er kun én 
til at betale regningen: Forbrugeren. Også selv om tilslutning lige nu er gratis.  

 

2. Produktmarkedsafgræsning for ”Marked 3” 
Erhvervsstyrelsen har i en rapport fra december 2019, som FU har 
gennemarbejdet, og som vedhæftes i en markup version med 
fremhævelse af de vigtigste passager for antenneforeninger. Rapporten 
beskæftiger sig med de forskellige markeder, priser, teknologier og 
hastigheder for internet.  

Rapporten dokumenterer mange af de forudsætninger, som FU har lagt 
til grund i det i pkt. 1 nævnte dokument. Rapporten definerer og forklarer mange centrale begreber, som 
ethvert medlem af bestyrelsen i en antenneforening bør have kendskab til. Rapporten er derfor et ”must 
read” for os alle, hvis vi vil leve op til det ansvar, vi har påtaget os ved at lade os vælge som 
bestyrelsesmedlem.  

Rapporten slår også fast, at vi er for dårlige til at udnytte den ”købermagt”, vi har. Det må vi drøfte, hvordan 
vi bliver bedre til. 
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3. DVB-T  =>  DVB-T2 den 1.4.2020 
Alle antenneforeninger har fra Kulturministeriet 
modtaget en skrivelse om, at tv-sending gennem luften 
som DVB-T ophører pr. 1.4.2020 og erstattes af DVB-T2-
systemet, som har større kapacitet, og som er nødvendig 
for at levere billeder i HD-kvalitet. Vi går ud fra, at 
foreninger, som stadig modtager terrestriske tv-signaler, 
for længst har sikret sig udstyr til denne overgang.  

Samtidig vil vi gøre alle opmærksom på, at der måske i 
eller nær foreningens område findes husstande, som i 
dag ikke er medlem af antenneforeningen, og som nu 
skal ud og anskaffe nyt modtageudstyr. Det vil være en 
rigtig god idé at benytte denne situation til at give disse 
husstande et godt tilbud om tilslutning til antenneforeningens kabelnet i stedet for at investere i nyt 
terrestrisk modtageudstyr.   

 

4. Dansk sprog i antenneforeningen - eller? 
Stadig flere oplever, at foreningens husstande kan være udlændinge, der ikke nødvendigvis mestrer det dan-
ske sprog. Det giver anledning til at overveje, hvilke forpligtelser, foreningen skal påtage sig med hensyn til 
information og kommunikation på andre sprog end dansk.  

A2012 anbefaler, at foreningen i sine vedtægter fastslår, at al skriftlig 
information og kommunikation fra antenneforeningen sker på 
dansk sprog og kun på dansk. Der må ikke være tvivl om, at vedtæg-
ter og regler på dansk er det gældende retsgrundlag. Oversættelse til 
andre sprog kan vedkommende medlem eller udlejer selv påtage sig, 
f.eks. ved anvendelse af Google Translate.  

Det vil være naturligt, at vi i antenneforeningen giver mundtlig vejled-
ning på det eller de sprog, som bestyrelsesmedlemmer eller medar-
bejdere behersker som almindelig tale. Men det er dansk sprog, som 
er gældende, retslige basis. 

 

5. Hvad skal man gøre, hvis man vil nedlægges antenneforeningen? 
Vi vil bestemt ikke opfordre til, at nogen sælger eller nedlægger deres antenneforening. Men en forening har 
spurgt FU hvilke pligter, man i givet fald har. FU har undersøgt sagen og kan svare således. 

Generelt. Der er ikke lovgivet om oprydning efter nedlæggelse af en antenneforening. Men myndighedskrav 
om oprydning af fysiske efterladenskaber kan måske findes i lokalplaner, tinglyste deklarationer eller i by-
planvedtægter, der måtte gælde for området. Kontakt evt. kommunen. 

Findes der ikke sådanne lokale bestemmelser har antenneforeningen ikke nogen retlig forpligtelse til at rydde 
op efter sig ved nedlæggelse. Antenneforeningens bestyrelse bør dog i egen interesse og for ikke at ifalde et 
eventuelt erstatningsansvar sørge for følgende. 

Mast samt fundamentet ned til 1 m under terræn bør fjernes, fordi fundamenter i nybyggeri nedgraves til 
0,9 m. under terræn efter fjernelse af muld. Der er også risiko for, at en mast, der ikke fjernes, kan forvolde 
skade på andres ting eller andre personer, f.eks. hvis den vælter eller noget af den river sig løs og styrter ned.  
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Hovedstationsbygning. Fjernelse anbefales, for hvis den ikke fjernes, er der også her risiko for, at den kan 
forvolde skade på andres ting eller personer. Fjernelse af hovedstationens fundament anbefales også som 
angivet for mast.  

Forstærkerskabe og fordelerskabe anbefales fjernet med indhold lige som området skal retableres. Skabene 
er metalaffald og meget indhold er elektronikaffald, der skal leveres til en kommunal genbrugsstation mod 
betaling. Ellers er der risiko for et miljømæssigt erstatningsansvar.  

Kabler i jord. Der er ingen pligt til at opgrave eller fjerne hverken coax-kabler, trækrør eller fiber.  

Arkiver. Administrative arkivalier kan med fordel afleveres til et lokalarkiv, kontakt kommunen. Hvis de ikke 
er interesseret, bør det destrueres. Alle persondata (navne, adresser, billeder med personer, betalingsoplys-
ninger) skal behandles i forhold til den persondatapolitik antenneforeningen har (for det har I vel lavet? – 
GDPR).  

Ved evt. salg til en kommerciel leverandør skal man sikre sig, at denne overtager alle forpligtelser, som er 
opregnet ovenfor.  

Vær opmærksom på, at udlodning til medlemmerne af et salgsprovenu er skattepligtig indkomst for modta-
gerne, også selv om indskud er betalt af beskattede penge. 

 

6. Messer i 2020 
De store messer med relevans for antenneforeninger er annonceret, og vi bringer datoerne. Bestil hotel og 
rejse i god tid, hvis du vil sikre dig gode priser. 

ANGACOM, Köln: Ti. 12.5. – to. 14.5.2020. Se https://angacom.de/en/homepage 
IFA Berlin: Fr. 4.9.- on. 9.9.2020: Se https://www.ifa-berlin.com/ 
 
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 nyheds-
breve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
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