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Den 18.3.2022 

 
 
 

News nr. 6 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
1. Dansk Kabel TV => DKTV 
Ja, Dansk Kabel TV har skiftet navn til det, mange har skrevet længe: DKTV. Det er sket den 1.3.2022. 

DKTV laver stadig kabel-tv, men man begrunder skiftet med, at man nu også graver fiber ned, sikrer ejen-
domme og leverer ladestandere til elbiler.  

 

2. Norlys sælger ud til udenlandske interesser 
Norlys, der oprindelige udgik fra Sønderjylland og hed Sydenergi, og som bl.a. ejer 
Stofa, har nu solgt en andel på 35 % til selskaber fra Holland og Frankrig. Salget er sket betinget af godken-
delse i repræsentantskabet den 22.3.2022 samt af Erhvervsstyrelsen. Salgssummen er ikke oplyst officielt, 
men angives at være 8 mia. kr., som Norlys vil bruge til at udbygge sit fibernet.  

Norlys oplyser i forbindelse med handelen, at deres fibernet i dag dækker godt 700.000 husstande, primært 
i Jylland, og er dermed det største fibernet i Danmark. Det er målet at passere 1 mio. husstande ved udgangen 
af 2023, og Norlys graver nu både på Fyn og Sjælland. Det er naturligvis interessant, at deres fibernet er åbent 
for eksterne serviceudbydere, og slutkunderne kan frit vælge internetleverandører som blandt andre YouSee, 
Hiper, Telenor, Telia og Stofa. 

Norlys’ bestyrelsesformand Jens Erik Platz klapper sig selv på skulderen og er glad for og stolt over, at de 
begyndte at grave fiber ned for 15 år siden. A2012 synes, det ville være interessant at få at vide, hvor meget 
af den nedgravede fiber, der stadig ligger ubrugt i jorden. Men det er stadig en hemmelighed.  

Salget skal også sætte Norlys i stand til at opkøbe et mobiltelefonselskab.  

Den ene køber er PGGM, et hollandsk kooperativ, der varetager investeringerne for ni forskellige hollandske 
pensionskasser med samlet 4,4 mio. kunder. Det har et samlet investeringsbudget på 268 mia. euro, hvoraf 
11 mia. euro er investeret i infrastruktur. 

Den anden køber er EDF-gruppen, der er Frankrigs største energiselskab med en omsætning på hele 84 mia. 
euro. EDF har den franske stat som majoritetsejer (84%).  

De to investorer kalder Norlys’ fibernet for et af de bedst drevne og mest attraktive, de er stødt på i hele 
Europa. Det ser ud som om Norlys’ mand på sagen er Ulf Lund, der har en fortid som vicedirektør i YouSee 
og adm. dir. for Boxer. 

A2012 finder det principielt betænkeligt, at nye dele af dansk infrastruktur igen kommer på udenlandske 
hænder.  

 

3. Netflix forhøjer priserne med 15-20 kr. om måneden 
Netflix Basis til 79 kr. om måneden fortsætter dog uændret, hvis man kan klare sig med en enkelt skærm. 
Begrundelsen er, at man vil ”kunne levere en endnu bedre oplevelse”. Har vi ikke hørt det før?  
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4. Telia forhøjer priserne på tv-pakker med 100 kr. om 
måneden 

Telia har 3 tv-pakker: Basis, Sport og Sport & Familie. De koster i dag 149 kr., 299 kr. og 399 kr. Alle 3 pakker 
forhøjes med 100 kr. pr. måned. Dvs. basispakken stiger med 67 %.  

Telia forklarer selv: ”Flere af kanalerne i din tv-pakke har hævet priserne inden for det seneste år, sammen-
lagt med højere driftsomkostninger, må vi derfor justere priserne på Telia TV.” 

 

5. Identitetsmisbrug kriminaliseres fra 1.4.2022 
Mange brugere af sociale medier har oplevet, at deres identitet er blevet misbrugt på nettet. Det kan være 
en ekstremt ubehagelig oplevelse og kan have store konsekvenser for både privatliv og færden på de sociale 
medier. I dag er identitetsmisbrug ikke forbudt. Det er altså i dag ikke i sig selv strafbart at oprette en falsk 
profil på sociale medier, hvor man udgiver sig for at være en anden person.  

Justitsministeriet oplyser, at et bredt flertal i Folketinget nu har vedtaget, ”at der 
skal indsættes en ny selvstændig bestemmelse om identitetsmisbrug i straffelo-
vens kapitel om freds- og ærekrænkelser. Bestemmelsen kriminaliserer den, der 
uberettiget anvender en anden persons oplysninger til at udgive sig for at være 
denne person. Det samme gælder den, der uberettiget videregiver materiale om 
en anden person, for eksempel billeder, for at manipulere personens fremtræden 
på en urimelig måde.” 

En overtrædelse af bestemmelsen om identitetsmisbrug, der træder i kraft den 1.4.2022, kan straffes med 
bøde eller fængsel i indtil 6 måneder.  

 

6. Nye forsikringer dækker netbanksvindel og cybercrime  
Fra 1.2.2022 er alle A2012’s medlemsforeninger dækket af forsikringer mod disse to risici. Forsikringerne blev 
tegnet efter bemyndigelse fra repræsentantskabet den 29.1.2022.  

Du kan læse mere om både de eksisterende og de nye forsikringer på vores hjem-
meside http://a2012.dk/forsikring/.  

Begge de to nye forsikringer er med gratis dækning i hele 2022. Gratis vil sige, at 
præmien er betalt af A2012’s kasse. Pr. 1.10.2022 skal alle foreninger tage stilling 
til, om de vil fortsætte forsikringerne i 2023 for egen regning. FU udsender i god 
tid inden da orientering om priser og vilkår for 2023. 

 

7. A2012 indgår nye aftaler om levering af tv 
Selv om stadig flere streamer stadigt mere, ønsker de fleste stadig også flow-tv. Indgåelse af forsyningsaftaler 
for tv til medlemmerne til gode priser er derfor stadig en væsentlig aktivitet for alle antenneforeninger og 
for A2012.  

Efter et langvarigt forhandlingsforløb siden efteråret 2021 er FOHU, A2012’s Forhandlingsudvalg, ved at af-
slutte nye 2-årige forsyningsaftaler. FOHU har forhandlet med alle branchens mulige leverandører. Fra nogle 
leverandører har der været krav om meget store prisstigninger, hvis vi ikke accepterede at alle antennefor-
eningernes medlemmer skulle betale for at købe disse leverandørers streamingtjenester. Det har vi sagt klart 
nej til. Medlemmerne skal ikke tvinges til at betale for noget, de aldrig vil bruge.  

Det er i forhandlingerne lykkedes at fastholde en af vores største succes’er, nemlig den billige grundpakke 
med udelukkende free-to-air-kanaler foruden TV2 som den eneste kommercielle kanal. I nogle foreninger 
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har mere end 50% af medlemmerne valgt denne løsning. Man stemmer med fødderne. Denne grundpakke 
dækker efter de officielle målinger ca. 80% af danskernes tv-sening. Prisen på grundpakken har endda kunnet 
fastholdes næsten uændret i 2022. Udover flow-tv indeholder den nye aftale aftalen fortsat medlemmernes 
adgang en streamingtjeneste, der kan modtages overalt i Danmark og EU for de fleste programmer i pakken. 
Mellempakken og fuldpakken får en lille prisstigning.  

Samtidig skiftes til en ny leverandør. Nogle kanaler leveres fortsat af Allende (tidl. 
Canal Digital). NENT (tidl. Viasat) er ude som leverandør i denne omgang, men 
kanalerne fra Discovery fastholdes uændret. A2012 holder forbindelse til både 
NENT og andre mulige leverandører, som vil få mulighed for at byde ind på leve-
rancer, når ny aftale skal indgås fra 1.4.2024.  

Alle antenneforeninger, der er medlem af A2012, kan tilslutte sig den nye aftale og dermed få mulighed for 
at få leveret tv på A2012-vilkår. Kontakt fohu@a2012.dk eller fu@a2012.dk for at høre mere om mulighe-
derne. 

Det har siden stiftelsen for snart 10 år siden været væsentligt for A2012, at vi kan forhandle i fællesskab og 
indgå sådanne aftaler, som alle medlemsforeninger kan tilslutte sig og få udbytte af. Det er der ingen andre 
antenneorganisationer, der kan levere.  

 

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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