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   Den 26.2.2021 

 
 

News nr. 5-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

1. Corona situationen  
Efter regeringens udmeldinger den 24.2. bliver der ikke fysiske møder eller generalforsamlinger på denne si-
de af påske, dvs. tidligst den 6.4.2021. Eksperternes negative udtalelser giver anledning til at frygte, at in-
dendørs møder med mange deltagere næppe kan gennemføres før alle på 65 år og derover samt personer i 
væsentlige samfundskritiske funktioner er færdigvaccineret, og det bliver sidst i maj. Derfor må muligheden 
for afholdelse af generalforsamlinger i april og maj også bedømmes forsigtigt negativt.  

FU vil medio marts tage stilling til, om det planlagte repræsentantskabsmødet den 8.5.2021 skal gennemføres 
eller udskydes.     

 

2. Markedsføring af bredbånd i antenneforeningen: Fradrag i selvangi-
velsen for lønudgifter til etablering – nyt fra SAM-udvalget 
Der er ingen grund til at skjule det. Salg af bredbånd til medlemmerne er en god forretning for antennefore-
ninger, især hvis foreningen selv eller i samarbejde med andre foreninger, driver internettet. 

Derfor bør foreningen gøre et stort nummer ud af at vejlede medlemmer og ikke medlemmer om, at der igen 
i 2021 er mulighed for, at de kan trække lønudgiften fra på selvangivelsen, hvis de køber bredbånd hos anten-
neforeningen. Det gælder både for bredbånd til helårsbolig og fritidshus.  

Folketinget har med vedtagelsen af finansloven for 2021 videreført den såkaldte Bolig-
Job-Ordning. Ordningen, som også kendes som håndværkerfradraget, giver skattefra-
drag op til 12.800 kr. for hver myndig person i husstanden til forbedringer af ejendom-
men, herunder grøn istandsættelse, installation af tyverialarm – og bredbånd.  

Skatteværdien af fradraget er ca. en tredjedel af udgiften, afhængigt af de personlige 
skatteforhold.  

Fakturaen skal specificeres, så regningen har alle nødvendige oplysninger, og det er alene udgifter til arbejds-
løn, der kan fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag. Materialeudgifter kan ikke fratrækkes. 

A2012’s SAM-udvalg, Skatte-Afgifts- og Momsudvalg, har udarbejdet vedhæftede vejledning, der dels ved-
hæftes som pdf, dels som Word-fil, så medlemsforeninger kan klippe til foreningens hjemmesider og nyheds-
breve. På www.skat.dk kan du finde vejledning om, hvordan du indberetter fradraget, og hvad du skal være 
særligt opmærksom på.  

A2012 opfordrer foreningerne til at markedsføre denne mulighed. Kan man skaffe sig 5-10 % flere bredbånds-
medlemmer, giver det en væsentlige forbedring af foreningens økonomi. 
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3. LRAIC: Erhvervsstyrelsens vej til højere forbrugerpriser for bredbånd? 
LRAIC betyder "Long-Run Average Incremental Cost" som kan oversættes til ”Langtids gennemsnitlige mar-
ginale omkostninger". Det er nogle planøkonomiske instrumenter, som embedsmændene i Erhvervsstyrelsen 
(ERST) bruger til at lave indgreb i markedspriser.  Konkret for at  beregne maksimalpriser for firmaers betaling 
for brug af internet på andre firmaers kobber-, coax- og fibernetværk.  

Lige nu ser det ud til, at ERST talgymnastik kan medføre stigning i forbrugerpriserne for bredbånd på 100 kr. 
om måneden – for hele markedet. Det er stærkt foruroligende, og A2012 har derfor i et høringssvar den 
25.2.2021 vedrørende LRAIC-modeller for højestepriser på engrosmarkederne for netadgang til lav- og høj-
kapacitetsinfrastruktur (Marked 3LC og marked 3HC) trukket linjerne skarpt op: 

”A2012 finder det stærkt foruroligende, at vi i pressen og på anden måde har hørt forlydender om, at de nye 
LRAIC-modeller vil give netejerne, særligt Norlys, Fibia og TDC, mulighed for at foretage meget væsentlige 
forhøjelser af deres priser engros-priser. Det forlyder i markedet, at disse 3 store udbydere pga. regulerings-
modellerne vil kunne hæve prislejet for hele markedet, så forbrugerne fremover kommer til at betale ca. 100 
kr. mere om måneden for internet.  

Der er gennem de seneste 2-3 år kommet en stærkt forøget konkurrence på internet, særligt gennem adgan-
gen til TDCs coaxnet for 6 alternative udbydere, og det har medført et fald i detailpriserne på mere end 100 
kr. om måneden, og især Fastspeeds indsats med 249 kr. for 1.000 MBit/s har gennem fri konkurrence skabt 
en ny markedsstandard for priser på internet. Selv om det kun direkte omfatter coax-anlæg, kan vi på for-
handlinger mærke, at det også påvirker priserne for internet via fiber. Det påvirker også i antenneforenin-
gerne både prisniveauet for internet for foreninger, der køber internet gennem andre virksomheder (YouSee 
og Stofa) og foreninger med eget internet.” Videre siger A2012 til ERST:   

”Der er en formodning for, at større indtjening hos netejerne vil fremme udbygning af mere internet. Men 
det har for de 3 netejere ingen formodning for sig. For Norlys og Fibia er udbygningen i deres interesseom-
råder en politisk fastsat målsætning i deres repræsentantskaber, der ingen sammenhæng har med indtjenin-
gen eller antal tilslutninger. For TDC er udbygningen med fiber en aggressiv strategi fra firmaets nye ejere i 
deres kamp mod fiberselskaberne.” A2012 fortsætter: 

”Det ser ud som om den friere konkurrence, der har været de seneste år, har lagt et for forbrugerne stærkt 
ønskeligt pres på markedet i retning af meget højere hastigheder til meget lavere priser, og det vil være 
katastrofalt og uacceptabelt, hvis LRAIC-modelleringen giver netejerne et skalkeskjul for forhøjelse af forbru-
gerpriserne for bredbånd.   

For os ser det ud som om Erhvervsstyrelsen er i gang med at pille ved nogle markedsmekanismer, som man 
slet ikke kan styre, og som i stedet for at fremme konkurrence, ødelægger konkurrencen med højere forbru-
gerpriser til følge.”     

”A2012 ønsker fortsat mest mulig åben konkurrence, så vores medlemmer frit kan vælge blandt udbyderne 
og få det bedste og billigste internet.”  

A2012 peger endelig på, at der er et stærkt behov for, at fiberforbindelser bliver åbnet for nye udbydere og 
udsat for konkurrence og minder i øvrigt ERST om, at de fortsat mangler at svare på nogle spørgsmål, som vi 
stillede i et høringssvar af 19.2.2020. A2012 vil sende sit høringssvar til forskellige politikere med interesse 
for området.  

 

4. Schrems-II-dommen (EU). Hvad betyder det for dig og din forening?  
Siden GDPR i 2018 satte nye normer for beskyttelse af persondata gældende i og for hele EU, har mange 
forgæves søgt sikkerhed for og klarhed over, om opbevaring af data i ”skyen” opfylder de krav, som GDPR 
stiller. Store amerikanske internetselskaber som  Microsoft, Google, Facebook og Apple kommer med luftige 
men ret enslydende forklaringer om, at selv om dine data opbevares uden for EU – konkret i USA - er alt i 
orden og lovligt. Men whistlebloweren Edward Snowden afslørede allerede i 2013, at al datatrafik til og fra 
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USA blev opfanget af et system, PRISM, der siden 2008, har sørget for, at NSA (National Security Agency) kan 
overvåge al internettrafik. NSA blev autoriseret af præsident George Bush i 2007, og det er spøgefuldt blevet 

kaldt vores alle sammens store backup. Selv om 
præsident Obama senere afskaffede NSAs 
adgang til at overvåge amerikanske statsborgere, 
er vi andre stadig under overvågning af NSA.  

EU-kommissionen tillod og anbefalede længe før 
GDPR blev sat i kraft en ordning, der hedder Safe 
Harbour eller Privacy Shield, der legitimerede 
opbevaring af EU-data i USA.  

Men nu har en Østrigsk statsborger ved navn Schrems, ført først en og derefter endnu en sag ved EU-
domstolen mod staten Irland, hvor Facebook har sit europæiske hovedkvarter, for at krænke GDPR ved at 
tillade Facebook at sende data til USA og dermed gennem PRISM 
til NSA. 

Det nye er, at EU-domstolen i en dom i juli 2020 har giver hr. 
Schrems ret og dermed ikke bare kendt datatrafikken mellem Ir-
land og USA ulovlig, men som også har underkendt EU-kommis-
sionens vejledning om at bruge Safe Harbour. Så siden denne 
dom, der ikke kan ankes, er den datatrafik, der stadig foregår 
hver dag, altså ulovlig. At trafikken ikke bare standser, er klart for enhver, for det ville lamme meget af vores 
samfundsliv, erhvervsliv og sociale liv. Men det er et stort problem for mange danske erhvervsdrivende, der 
lever af at sælge løsninger fra og hosting i USA, at det nu er ulovligt. For danske kunder, offentlige som 
private, forlanger lovlige løsninger. Derfor skal der findes en ny løsning, og mange kloge mennesker arbejder 
lige nu på at finde løsninger, tekniske og/eller juridiske.  

På et seminar om Schrems-II-sagen for nylig blev en juraprofessor fra Kbh. Universitet spurgt, om man aktuelt 
kan risikere maksimal bødestraf efter GDPR-reglerne, som er 4 % af omsætningen, hvis man bruger formelt 
ulovlige løsninger, der indebærer opbevaring af data i USA. Ja, svarede han. Den nuværende opbevaring i 
USA er blevet klart ulovlig. Men, tilføjede han sammen med en chef fra Datatilsynet, det er næppe sandsyn-
ligt, at der gives andet end en påtale lige nu, hvor alle følger anbefalinger fra EU-kommissionen, som så er 
dømt ulovlige. Især ikke, hvis man kan dokumentere, at man har undersøgt sagen og måske spurgt sin service-
leverandør om, hvad man kan gøre. Det vil virke formildende på Datatilsynet, hvis de får at vide, at man er 
opmærksom på problemstillingen. Så hvis I tager sagen op på et snarligt bestyrelsesmøde og vender relevante 
synspunkter, og henviser til vejledning fra A2012, vil I formentlig være uden for farezonen mht. til straf efter 
GDPR-reglerne.  

Storbritannien (UK) har efter Brexit det samme problem, idet landet ikke er en del af EU/EØS. Der arbejdes 
mellem EU og UK på en løsning, der gør UK til et sikkert sted for opbevaring af data.  

A2012 følger sagen og vil holde medlemsforeningerne orienteret om, hvad der videre sker.         

 
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 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforeninger 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. 
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