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Den 30.5.2022 

 
 

News nr. 9 - 2022 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 

1. Moms på Copydan fra 1.1.2023 - måske – måske ikke 
Normalt vedstår man aftaler, også i politik. Men Konservative og DF’s restgruppe i Folketinget er nu sprunget 
fra en aftale med regeringen (S), Radikale, SF, Alternativet og KD fra decem-
ber 2021 om at indføre moms på Copydan. Begge de to partier henviser som 
grund til et notat fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel underskrevet af 
blandt andre advokat Henrik Øe, der tidligere har haft en prestigefyldt post 
som generaladvokat ved EU-domstolen. Notatet slår fast, at selv om alle andre EU-lande (minus Danmark og 
Letland) har moms på ophavsret, er det ikke en pligt for Danmark i henhold til EU-reglerne at indføre det. 
Heller ikke efter en ny dom fra EU-domstolen om det samme forhold i Bulgarien.  

Så vi kan måske glæde os over, at vi ikke får en forhøjelse af Copydan-afgifter på 10-20 kr. om måneden fra 
1.1.2023. Men det var ikke det, der var begrundelsen for, at Konservative og DF sprang fra forliget. Alle partier 
ser stort på, at momsen skulle stige som anført.   

Det spændende bliver nu, hvad der sker med den fængselsreform, som både Konservative og DF elskede så 
højt, at de for et halvt år siden var villige til at bede os alle betale 10-20 kr. mere om måneden for at gen-
nemføre reformen. For hvis denne fængselsreform alligevel gennemføres uden moms på Copydan, må ud-
giften finansieres af skat eller andre afgifter. Og så er vi danskere stillet på nøjagtig samme måde, som hvis 
der kom moms på Copydan. Så har vi intet sparet. 

Sagen er fortsat på folketingets dagsorden den 7. og 9.6.2022.  

Den 23.6.2022 deltager A2012 i et medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret, som vi er medlem af, og 
som har inviteret topjurister fra både EU og Danmark til at diskutere ophavsretten i EU og Danmark. Den 
aktuelle sag forventes også belyst på mødet.   

 

2. Nyt, smalt medieforlig for 2022-2025 
Ligesom i 2018 lykkedes det ikke i 2022 at samle folketingets partier i et bredt medieforlig. V, K og DF forlod 
forhandlingerne. NB og LA stod i forvejen udenfor. Forliget blev den 21.5.2022 indgået mellem regeringen 
(S), SF, Radikale, EL, Frie Grønne, Alternativet og KD efter få måneders forhandlinger.  

Mest omtalt er et nyt ”kulturbidrag” for streamingtjenester på 6 % af tjenesternes om-
sætning i Danmark. Det skal tvinge internationale tjenester som Netflix, HBO, Disney 
m.fl., der normalt ikke betaler skat i Danmark, til at bidrage til dansk indholdsproduk-

tion. TV 2 beklager sig voldsomt over, at TV2Play også rammes af afgiften. Provenuet fordeles med 50 % til 
en større public service-pulje samt 50 % til at øge tilskuddet til danske film. 

Mest betydningsfuldt for antenneforeningerne er genindførelse af ”sportslisten”, som blev indført i 2015, 
afskaffet ved medieforliget i 2018 og nu kommer igen. Det giver landsdækkende tv-kanaler førsteret til at 
sikre sig rettighederne til en række store sportsbegivenheder, som alle danskere gerne vil følge.   
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Efter en 20 % nedskæring i 2018 vil medieforliget genopbygge DR med en ny bevilling på 100 mio. kr. i afta-
leperioden.  

Ikke uventet er tv-distributørernes organisation Danske Medier ude med kritik af forliget. Dels pga. de 6 % 
kulturbidrag, dels pga. flere midler til DR. Samtidig varsler Danske Medier, der har kæmpet aktivt mod moms 
på Copydan, at de 6 % vil betyde, at priserne på faste tv-pakker også stiger. Vi forstår ikke rigtig hvorfor. 
Måske fordi der indgår streaming i YouSees Bland Selv, som ca. 20 % af YouSees tv-kunder bruger.    

 

3. Tæsk til Kulturministeriet i Østre Landsret: 110 mio. kr. til Copydan  
Den reviderede og forhøjede afgift for ”blankmedier”, der trådte i kraft den 1.1.2022, 
blev omtalt i News 18-2021. Men inden loven blev vedtaget, havde Copydan trukket 
Kulturministeriet i retten for nøl. For Copydan mener, at ministeriet havde trukket sa-
gen alt for længe og derfor var ansvarlig for et tab, som rettighedshaverne efter ophavs-
retsloven og EU-retten havde krav på at få dækket ind. Landsretten var enig med Copy-
dan, og nu skal vi alle til lommerne for gennem statskassen at betale noget af det, vi 

tidligere har sparet på ikke at betale afgift på blankmedier for perioden 1.7.2018-31.12.2021, i alt 110 mio. 
kr.  

 

4. Ny bogføringslov vedtaget og udsendt – træder i kraft 1.1.2024 
A2012 er i gang med at gennemgå ændringerne og vil senere melde ud med vejledning. 

 

5. Prisstigninger på kommercielt bredbånd  
Erhvervsstyrelsens regulering af engrospriser på internet ser nu ud til at slå igennem i forbrugerpriserne. Den 
pris, som tjenesteudbyderne som Fastspeed, Telenor og YouSee skal betale til netejere som TDC-net, Nordlys 
og andre fiberselskaber for brug af deres net, er steget, og det slår nu igennem på forbrugerpriserne. Fast-
speed og Telenor har således varslet stigning fra 249 kr. om måneden, som længe har været markedsprisen, 
til 269 kr. Altså plus 20 kr.  

A2012 har under sagens behandling i henvendelser til Erhvervsstyrelsen advaret 
mod, at den statslige regulering er med til at legitimere prisstigninger til net-
ejerne, som ikke er nødvendige for drift og udbygning af deres net, men som 
kapitaliserer sig i højere værdi af selskaberne, der kan realiseres ved salg. Norlys 

har f.eks. lige solgt en del af sin virksomhed til franske og hollandske interesser, se News 6-2022. Se også 
nyheden om salg af GlobalConnect nedenfor pkt. 7.  

Vi håber, at der også bliver større konkurrence, så prisstigningerne holdes i ave, men det er utilfredsstillende, 
at statslig regulering nu lige som i monopoldagene i de koncessionerede selskabers tid (KTAS, FKT, JTAS) i sig 
selv fører til højere forbrugerpriser.  

Den gode nyhed er, at prisstigninger ikke er drevet af driftsudgifter. Så intet tyder på, at der kommer pris-
stigninger på foreningsdrevet bredbånd, der tvært imod bliver stillet bedre i konkurrencen. A2012 opfordrer 
flere foreninger til at overgå til eget internet, så snart det kontraktmæssigt er muligt. Se artiklerne om Re-
mote Phy i News det sidste halve år – eller kontakt fu@a2012.dk.   

   

6. Konkurrencerådet fastætter vilkår for Norlys’ køb af Verdo 
Norlys har i forbindelse med købet af Verdo måtte forpligte sig til, at selskabet 
ikke giver konkurrenter, som benytter Verdo Teles fibernet, ringere vilkår end de 

vilkår, som Norlys’ eget selskab, Stofa, har. Det betyder, at der fremadrettet kan være konkurrence om at 
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levere de bedste tv- og bredbåndsprodukter til forbrugerne via Verdo Teles net. Det er indtil nu Stofa, som 
er ejet af Norlys, der har været den eneste leverandør af tv- og bredbåndsprodukter på Verdo Teles fibernet. 
Selskabet har dog sat gang i en åbning af fibernettet for andre leverandører. 

 

7. Der er penge i fiber - rigtig mange penge: GlobalConnect til salg 
GlobalConnects ejer er den svenske kapitalfond EQT, der ad 2 omgange i 2016 og 
2019 købte firmaet af stifter Niels Zibrandtsen for omkring 2 mia. kr. i alt. Aktuelt 
har EQT sat GlobalConnect til salg for 38 mia. kr. 

  

8. Fiberfolket i ny brancheorganisation: ”Tele- & Fiberalliancen” 
Danske energi- og fibernetfirmaer er gået sammen om etablering af Tele & Fiberalliancen, der skal arbejde 
for attraktive politiske og regulatoriske rammer for medlemmerne på tele- og digitaliseringsområdet.  

Det skorter ikke på klap på egne skuldre i den forbindelse. I en pressemeddelelse siger den nye organisation, 
at Danmark er godt på vej til at blive en gigabitnation og at yderligere en million danske husstande forventes 
koblet på fibernettet de kommende år, ligesom de danske fibernet vil skulle bruges til langt flere samfunds-
gavnlige formål end tilfældet er i dag. Udbredelsen af fibernet er, siges det, et af Danmarkshistoriens største 
infrastrukturprojekter og mulighederne for at udnytte den kapacitet, der ligger i nettene, er nærmest ube-
grænsede. Det åbner et gigantisk potentiale for opfindelse af nye teknologiske landvindinger og morgenda-
gens digitale tjenester.  

Tele & Fiberalliancen er tilknyttet Green Power Denmark og er tillige medlem af 
den europæiske sammenslutning af fiberselskaber European Local Fibre Alliance, 
som har base i Bruxelles. 

Medlemmerne af organisationen er de fiberselskaber, der er udgået fra el-selskaberne. TDC-net og Global-
Connect er ikke medlem. 

A2012 havde gerne set, at den nye organisation også havde offentliggjort en statistik over, hvor meget ned-
gravet fiber, der stadig ligger ubenyttet i områder, der fortsat dækkes af velfungerende antenneforeninger. 
Vi er stadig over 500.000 husstande, der dækkes af antenneforeninger. Vi kan levere alt det samme og mere 
til.  Vi er ganske enige i, at fiber er et fantastisk produkt. Vi bruger det selv.    

 

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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