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Den 23.4.2021 

 
 

News nr. 8-2021 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Corona 
Den 15.4.2021 udsendte Justitsministeriet den seneste politiske aftale om åbning af Danmark 
mens corona-smitten falder. Blandt nyhederne har udfasning af forsamlingsforbuddet størst 
betydning for antenneforeningerne. Her er planen:  

Det betyder, at vi i antenneforeningerne fra i onsdags den 21.4.2021 igen kan holde fysiske bestyrelsesmøder 
og andre møder med op til 10 deltagere. Fra 6.5.2021 kan vi holde fysiske generalforsamlinger og medlems-
møder med op til 25 deltagere, fra 21.5.2021 med op til 50 deltagere, fra 11.6.2021 med op til 100 deltagere 
og fra 1.8.2021 uden loft.  

Udmeldingen fra myndighederne er, at det løbende vurderes, hvilke andre foranstaltninger som mund-
bind/visir, afstandskrav, antal i hvert rum og evt. coronapas, der skal være gældende. Det kan vi derfor ikke 
sige noget sikkert om i dag.  

Der er stadig risiko for, at generelle eller lokale stigninger i smitten kan medføre ny nedlukning. 

 

2. TV 2 ikke til salg 
Staten er stadig eneejer af TV 2, der er organiseret som et A/S, men skiftende regeringer har 
gang på gang ”truet med privatisering”.  

På selskabets generalforsamling den 21.4.2021 sagde kulturminister Joy Mogensen som den formelle ejer af 
selskabet: ”TV 2 er ikke en virksomhed, der kommer til salg under denne regering. TV 2’s fremtid er at være 
en medievirksomhed, som er ejet af danskerne i fællesskab. Regeringen ønsker en kultur- og nyhedsinstitution 
i det danske medielandskab, der skal sikre dansk kultur og journalistik i danskernes medieforbrug….. Det er 
vigtigt med en fællesejet virksomhed som TV 2, der kan være en konkurrerende aktør til de voldsomme for-
andringer i medielandskabet, der er drevet af techgiganter og internationale streamingtjenester. Derfor har 
regeringen udpeget to (nye) bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer grundighed, engagement, samfunds-
sind og en evne til at tænke langsigtet.” 
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A2012 finder det er betydningsfuldt for Danmark og danskerne, at vi har to store danske tv-stationer, DR og 
TV 2, der løbende giver hinanden inspiration og konkurrence. Uge efter uge viser målinger, at DR og TV 2 
tilsammen dækker ca. 80% af danskernes sening af flow-tv, mens NENT (Viasat), Discovery, Fox, Viacom, 
Disney og andre tilsammen dækker ca. 20% af flow-tv-seningen. Se selv den seneste uges tv-dækning. 

Hertil kommer så streaming, der ikke indgår i opgørelsen. 

A2012 er ikke altid enige i TV 2’s pris- og programpolitik, men det tager vi ved et andet bord.   

 

3. LER – Lednings Ejer Registret 
LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. LER er et uhyre 
nyttigt organ, der holder styr på kabler og fiber i jorden. LER’s virksomhed er reguleret af en lov, der 
fastsætter de overordnede rammer, og en bekendtgørelse, der i detaljer beskriver de konkrete regler. An-
tenneforeningerne er omfattet af reguleringerne, og det betyder blandt meget andet, at vi skal udlevere 
ledningsoplysninger på forespørgsel fra f.eks. en graveaktør.  

Ny lovgivning stiller nye krav til alle ledningsejere, også antenne-
foreninger. Fra 1.7.2023 skal vi aflevere ledningsoplysninger digi-
talt i bestemte, tekniske formater, og levering af oplysninger skal 
ske inden 2 timer efter anmodning. Frem til den 1.7.2023 kan man 
vælge at levere ledningsoplysninger efter de ”gamle” regler, dvs. i 
frit format og inden 5 hverdage.  

A2012 har advaret myndighederne om, at de nye regler vil være meget vanskelige at håndtere for mindre 
antenneforeninger, der vil opleve reglerne som nye byrder oven på andre offentlige reguleringer. Vi er ikke 
blevet hørt, for Folketinget var ensidigt fokuseret på digitaliseringens velsignelse og udsigten til, at kommer-
cielle gravefirmaer kunne sikres oplysninger inden 2 timer, så der hurtigere kan graves. Selv om denne 
hurtighed giver øget risiko for kabelskader, fordi gravefirmaerne ofte er underleverandører, der bare knokler 
derudaf og lader skader behandle som forsikringssager. Hvilket et er stik imod hensigten i de nye love. Men 
det påvirkede ikke folketingsmedlemmerne.     

A2012 arbejder på at finde løsninger for især mindre antenneforeninger. Men det ser ud som om man bliver 
nødt til at købe LER-service hos et eksternt firma eller en større antenneforening. 

LER har i mail af 8.4.2021 orienteret antenneforeningerne om de nye regler og deres ikrafttræden 1.7.2023.  

A2012 sætter sagen dagsordenen på vores førstkommende repræsentantskabsmøde i september eller 
oktober, hvor vi vil invitere en repræsentant for LER-sekretariatet til at gennemgå reglerne sammen med en 
repræsentant for antenneforeningerne. 

 

4. Dansk Kabel TV 50 år 
Dansk Kabel TV, som alle i branchen kender som serviceforretning og mange som samarbejdspartner, har 
netop passeret sit 50 års jubilæum. I den anledning har DKTV fået den gode idé at samle og udgive en bog 
om sin egen historie. Der er gengivet et stamtræ med de mange virksomheder, som gennem talrige fusioner 

endte med at blive det DKTV, vi kender i dag, og som fortsat vokser. Senest 
som en del af YouSee, nu ejet af TDC NET.   

Jubilæumsbogen viser mange vigtige nedslag om både firmaets, branchens og antenneforeningernes historie 
og udvikling gennem de 50 år. Den er nu placeret på A2012’s hjemmeside og kan downloades her.  

A2012 ønsker Dansk Kabel TV tillykke med de 50 år, takker for bogen og ønsker god vind fremover.   
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5. Statstilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2021  
- måske til jeres naboområder? 

Igen i 2021 stiller staten 100 mio. kr. til rådighed for tilskud. Sagen er tidligere omtalt i News 1-2021. Reglerne 
har indtil for nylig været under udarbejdelse, og A2012 FU har deltaget i høring om reglerne. 

Forudsætningen for, at en konkret, fysisk adresse kan komme i betragtning 
til tilskud er, at man på adressen ikke kan opnå højere hastigheder end 10/2 
MBit/s hos nogen leverandør. I særlige tilfælde det dobbelte. Der er vist ingen 
antenneforeninger, hvor hastighederne er så lave.  

Derimod kan der være naboområder til antenneforeninger, der kun kan opnå så lave hastigheder. Så måske 
bør antenneforeningen tænke på at hjælpe sådanne områder med at blive tilsluttet til antenneforeningens 
internet. Statstilskuddet kan så gives til opbygning af disse husstandes net.  

Udkast til Energistyrelsen bekendtgørelse og vejledning kan rekvireres hos fu@a2012.dk.     

      

6. A2012 møde med Erhvervsstyrelsen om regulering 
På mødet 17.3.2021 drøftedes blandt andre forhold (se News 7-2021) også A2012’s ønske fra februar 2020 
om, at den enkelte YouSee-forening selv skal kunne afgøre hvilke af 6 mulige leverandører, der på deres 
netværk skal kunne levere internet ud over YouSee. I dag må man enten vælge at åbne for alle 6 leverandører 
eller ingen. ERST havde bemærket, at flere foreninger på deres hjemmesider havde frarådet at bruge andre 
leverandører end den, foreningen har aftale med. ERST oplyste, at man var opmærksom på A2012s ønsker.  

    

7. Fibia har købt Waoo 
Waoo blev dannet for godt 10 år siden. Stifterne var 14 fiberselskaber, der ønskede eget selskab til at levere 
indhold, dvs. flow-tv, til fiberselskaberne kunder. Opbygning af meget store fiberselskaber, i særlig grad 
Norlys’ køb af Stofa og senere Boxer, ændrede markedsforholdene, og indtil for nylig havde 10 af de 14 
tidligere ejerselskaber forladt Waoo, og af de sidste 4 selskaber, har de 3 nu solgt deres andele til Fibia, der 
hermed er eneejer. Indtil da ejede Fibia 79% af Waoo. Det er Fibias hensigt, at Waoo skal være reelt 
landsdækkende ved at skaffe sig adgang til andre netværk.  

Waoo har aldrig gjort meget ud af antenneforeningsmarkedet. Deres priser har aldrig været 
attraktive. Det bliver interessant at se, om Waoo under Fabias ejerskab bliver mere attraktiv 
for os. Eller om andre leverandører får kæmpet sig ind på Fibias net. 

 

 
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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