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Er der slet ingen, der ser tv mere?
Moms på tv-pakker skal alligevel ikke betale for fængselspladser i Kosovo

Tech-giganter i samarbejde: Passwords er på vej ud

Sport på TV 3 kan kun streames et sted ad gangen
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Nu har et flertal af partier sagt nej til regeringens 
forslag om at lægge moms på Copydan, så det ser ikke 
ud til, at din tv-pakke skal betale for fængsler i Kosovo. 
Men vi ved allerede nu, at regeringen vil genfremsætte 
forslaget i folketinget til efteråret, så det er fortsat for 
tidligt at sige noget præcist om, hvordan finansieringen 
af fængsler i Kosovo skal løses. 
Selvom jeg skriver, at pensionister holder fast i tv-pak-
ken, så er de faktisk ikke de eneste, der gør det. Og i 
øvrigt streamer de også mere og mere. Det viser de 
seneste undersøgelser fra Danmarks Radio og Kul-
turministeriet. I dette Bredbåndsnyt har vi en større 
artikel om netop disse tendenser. Når man følger 
debatten og mediernes udlægning af udviklingen på 
tv-markedet, kan man godt få det indtryk, at der slet 
ikke er nogen, der ser tv mere. Altså, ’gammeldags’ tv. 
Flow tv, hvor man sidder klar foran tv’et på et be-
stemt tidspunkt. Men sådan er det slet ikke. Selvom 
markedet for tv-pakker ganske rigtigt bliver mindre, 
så ER der altså fortsat liv i de gamle tv-pakker. Og så 
vokser streaming som et supplement til tv-pakkerne. 
Og overhaler dem også om få år. Men vi ser fortsat tv i 
Danmark.

God sommer.

Gennem det meste af foråret så det ud til, at du skulle 
til at betale ekstra for din tv-pakke, så Danmark kunne 
oprette fængsler i Kosovo. 
Uanset hvad man måtte mene om fængsler i Kosovo 
for udlændinge, der er udvisningsdømte fra Danmark, 
så ville det være meget uheldigt at presse et i forvejen 
udfordret tv-marked yderligere. En stigning på op til ca. 
30 kr. om måneden oven i de ’almindelige’ årlige stig-
ninger og oveni regeringens seneste ide om at pålæg-
ge streaming-tjenester en afgift af deres omsætning 
i Danmark, ville føre til at endnu flere havde opsagt 
deres tv-pakke. 
Det ville efterlade eksempelvis flere ældre, der i disse 
tider bliver hårdt ramt af inflation og prisstigninger til 
at betale endnu mere for den tv-pakke, de ønsker at 
holde fast i. Når der er færre til at betale, stiger prisen 
for dem, der er tilbage. Det havde været helt urimeligt 
og det stik modsatte af regeringens øvrige intentio-
ner om eksempelvis at sende en ’inflations-check’ til 
landets pensionister. 

1. Dit signal bliver svagere 
og mere ustabilt, desto flere 
forhindringer der er, mellem din 
router og din computer.

Så har du din computer på lige 
ved siden af netværksstikket, 
skal du kable direkte.

2. Din router skal helst placeres 
centralt i dit hjem, så signalet 
dækker mest muligt.

Tænk også over, at finde en 
placering, som ikke er for langt 
væk fra hvor du vil have din 
primære brug af dit trådløse 
signal.

7. Dit trådløse signal er sårbart 
overfor elektronisk ”støj”.

Det er derfor altid en god idé, at 
finde en placering til sin router, 
hvor den ikke står klods op ad 
andre elektroniske apparater.

4. Din routers signal dækker 
langt bedre, hvis du placerer 
din router oppe i højden, frem 
for nede på gulvet.

Tænk derfor over, om du har 
en hylde eller lignende, hvor 
routeren kan placeres.

5. Ved blot at slukke og tænde 
din router, kan du opnå en mar-
kant forbedring i din hastighed.

Når du slukker og tænder din 
router, rydder du routerens 
cache, og du ’tvinger’ den til 
at trække en frisk forbindelse 
udefra.

6. Bor du i en etageejendom er 
du tæt på andre trådløse net-
værk, der der er sat op omkring 
dig. Det kan forstyrre dit tråd-
løse signal. Du kan analysere 
”luften” omkring dig, og skifte til 
en bedre bredbåndskanal. 
Se linket i bunden.

3. Nye routere kan både sende 
på 2,4 GHz og 5 GHz frekven-
sen. Mens 2,4 GHz dækker 
bedst over lange afstande, er 
5 GHz frekvensen hurtigere og 
mere stabilt over korte afstande. 
Har din router 5 GHz anbefaler 
vi derfor, at du altid benytter 
den frekvens.

8. Tjek din computer for virus. 
En inficeret computer kan bela-
ste dit netværk, med en mar-
kant øget trafik, hvis den står og 
udsender SPAM. Husk derfor at 
sikre dine computere.

9. Er din router mere end 3-5 
år gammel, kan du med fordel 
skifte til en ny model. Ældre 
modeller bruger som udgangs-
punkt ikke 5Ghz, og i takt med 
at bredbåndshastighederne er 
steget, har mange ældre route-
re svært ved at følge med.

10. Er du i tvivl om du får den ha-
stighed du betaler for, anbefaler 
vi at du tager vores hastigheds-
test.

Test først via dit trådløse net, og 
derefter med kablet direkte til 
stikket i væggen.

Sådan får du det bedste signal:

Se uddybende hjælp og videoguide på www.dktv.dk/bedrewifi

Dan Norén
Bestyrelsesformand, Antenneforeningen af 1986
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Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen samt Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018 og 2020. 
Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet.

tv-pakker. Spørgsmålet er bare hvor længe.
Tallene taler deres tydelige sprog. Flere og flere und-
værer enten tv-pakkerne helt eller neddrosler fx fra en 
stor tv-pakke til en mellem tv-pakke. Og flere og flere 
bruger streaming ugentligt, mens antallet, der ser flow 
tv ugentligt falder.
I 2018 så 77 pct. af befolkningen over 12 år flow tv 
mindst en gang ugentligt. Det tal faldt i 2020 til 72 pct. 
I samme periode steg andelen, der ugentligt streame-
de fra 57 til 68 pct. Det viser en undersøgelse foretaget 
af Kulturministeriet på baggrund af blandt andet tal og 
data fra Kantar Gallup. 

Alle opsiger tv-pakkerne og streamer i stedet. Flow tv 
forsvinder helt. Tech-giganterne vil overtage tv-mar-
kedet. Der er mange bud på, hvordan morgendagens 
tv-marked kommer til at se ud. Ja, faktisk kan man fra 
tid til anden få det indtryk, at morgendagens mulige 
tv-marked allerede er her nu. Man får næsten det ind-
tryk, at der slet ikke er nogen, der ser helt almindelig, 
’gammeldags’ tv mere. 
Men der er mange, der fortsat ser tv på den ’gam-
meldags’ facon, og flow tv eksisterer derfor endnu. 
Måske ikke ligefrem i bedste velgående, for andelen af 
tv-seere med traditionelle tv-pakker falder og andelen, 
der streamer vokser, men der er fortsat liv i de ’gamle’ 

Streaming i 
alle aldre
Det er næppe overrasken-
de, at det især er de yngre, 
der driver denne udvikling, 
men streaming er bestemt 
ikke fremmed for ældre 
seer-grupper. Undersøgel-
ser viser relativ stor vækst 
i andelen af ’ældre’ seere, 
der streamer. 
I aldersgruppen 35-54 år 
er der sket en vækst på 19 
procentpoint fra 2018-2020. 
I aldersgruppen 55-70 
år er væksten i samme 
periode på 18 procentpoint, 
mens den for seere over 70 
år er på ni procentpoint. I 
denne aldersgruppe så 26 
pct. streaming mindst en 
gang ugentligt i 2020. 

Flow tv er den måde vi alle så tv på før streamingtjenester og start forfra-funktioner. Når vi 
sad på samme tid i vores stuer og så TV Avisen, landskamp eller Melodi Grand Prix. Når man 
læser aviser eller på nettet i dag, får man det indtryk, at det er slut med at se tv på den måde. 
Men passer det?

Tekst: Martin Kristiansen 

Er der slet ingen, der ser tv mere?
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Vi vil se TV 2
Internt mellem de dan-
ske kanalfamilier sker 
der også forskydninger 
disse år. Især Discovery 
Networks farvel til YouSee 
kan mærkes. Discovery 
har tabt halvdelen af sine 
seere. Også DR, der i 2020 
lukkede DR K, Ultra og DR 
3 som flow tv-kanaler har 
mærket tilbagegang, mens 
TV 2 har oplevet stor frem-
gang i årene fra 2018-2020. 
Tallene dækker kun flow 
tv og dermed er hverken 
TV 2 Play eller DRTV med. 
Begge streamingtjenester 
ligger ellers begge i top 
5 over de mest populære 
streamingtjenester i Dan-
mark. 

Er der slet ingen, der ser tv mere?
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Den ide understøttes af 
udviklingen i antal husstan-
de uden et tilsluttet tv (dvs. 
uden tv-pakke). I 2019 var 
det 17 pct. af husstandene, 
der ikke havde tv-pakke, i 
2020 var tallet steget til 22 
pct. I 2017 var andelen af 
husstande uden tv-pakke 
nede på 11 pct. Og det er 
især yngre børnefamilier, 
der trækker den udvikling. 
Det virker dog også reali-
stisk, at der fortsat vil være 
et meget stort publikum til 
live-arrangementer som 
eksempelvis store sports-
begivenheder, Melodi Grand 
Prix og Breaking News. 

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establishment Survey Q4 2019 og 2020. 
Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet.
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for kan seerne nok forvente at Disney+ i de kommende 
år vil forsøge at brede sit repertoire mere ud, så det 
ikke udelukkende består af Star Wars, Marvel, klassi-
ske Disney-tegnefilm og øvrigt indhold rettet mod de 
mindste. 

ruslen om, at streaming- og tech-giganterne overta-
ger vores tv-verden er både reel og fjern. YouTube er 
størst herhjemme, men DRTV bider giganten i hælene. 
I 2021 brugte 54 pct. af alle danskere over 4 år YouTube 
mindst en gang ugentligt, mens DRTV lå på 53 pct. Det 
er et kæmpe spring fra året før for DRTV, hvor tallet 
var 41 pct. 
Faktisk var der stigning over hele linjen. Alle større 
streamingtjenester, der er at finde i Danmark, opleve-
de fremgang, om end et par stykker dog måtte nøjes 
med stilstand. Samtidig faldt antallet af minutter, vi 
dagligt bruger på flow tv, for første gang til under 120, 
altså mindre end to timer. Det viser tal fra DR’s Medie-
forskning, der har foretaget seeranalyser i godt og vel 
30 år. 
Bemærkelsesværdigt er det, at Disney+, der først gik 
i luften i Danmark i september 2020 på rekordfart hø-
stede 20 pct. af de danske seere i sit første år, men kun 
oplevede en meget lille fremgang til 2021. Spørgsmålet 
er, om Disney+ med det samme ramte sit umiddelbare 
loft. Det vil folkene bag tjenesten nok benægte, og der-
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Har corona været 
en parentes?
DR’s årlige rapport, Medieforskningen, konkluderer 
i år, at corona har været en parentes. At der ikke ses 
udprægede tegn i vores medieforbrug, der indikerer, 
at corona får en langtidspåvirkning af vores seer- og 
lyttervaner. 
Her bliver de kommende års undersøgelser interes-
sante for at se om den udvikling, der har vist sig fx i 
forhold til, hvordan flere ’ældre’ aldersgrupper har 

taget streaming til sig. Bider den udvikling sig fast, el-
ler kommer der en opblomstring til flow tv. det kunne 
jo være, at genkomsten af store idrætsbegivenheder 
som EM i fodbold og OL trækker folk tilbage til flow. 
Eller måske har flere og flere bare fået øjnene op for 
streaming.

Radiolytningen ligger i hvert fald konstant i 2020 og 
2021, efter generelt at have været i nedgang siden 
2015. Også andelen af lyttere over 12 år er konstant i 

2020 og 2021. 91 pct. af alle over 
12 har hørt radio mindst en gang 
ugentligt. Til gengæld er der en 
lille vækst i andelen, der lytter til 
podcast. 26 pct. af os lyttede til 
podcast i 2020, i 2021 var tallet 
steget til 30 pct. 
Tv-seningen er som allerede 
nævnt faldet i antal minutter og 
flere streamer. Danmark er det 
land i Europa med størst udbre-
delse af streamingtjenester per 
husstand. Herhjemme har vi i 
gennemsnit 1,3 streamingtjeneste 
hver, mens det til sammenligning 
er 1,1 i England og 0,7 i Tyskland. 
Det skyldes i høj grad, at Dan-
mark er et af Europas mest digi-
taliserede lande. Stort set alle i 
Danmark har adgang til internet-
tet og 9 ud af 10 har en smartp-
hone. Endelig er Apple TV-boksen 
og Googles Chromecast dobbelt 
så udbredte hos os som i Europa 
generelt. 
Så måske har Corona kun været 
en parentes i medieudviklingen, 
men den kan godt have fremryk-
ket en udvikling, fx udbredelsen af 
streamingtjenester. Og mens ryg-
terne om flow tv’s død er stærkt 
overdrevne og oftest fremføres 
af personer, der selv har klippet 
forbindelsen til de traditionelle 
tv-pakker, så virker det dog reali-
stisk, at streaming overhaler flow 
tv inden for en kortere årrække. Kilde: Kantar for DR Medieforskning, Målgruppe: 4+ år.
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Snart kan det være slut med passwords. Tre store virk-
somheder - Apple, Google og Microsoft – er på vej med 
et nyt login-system, der gør passwords overflødige. Til 
gengæld skal en smartphone eller en pc autentificere 
(godkende) dig, når du logger ind. 

”Det vil forenkle logins på tværs af enheder, websteder 
og applikationer uanset platform - uden behov for en 
eneste adgangskode,” lyder det fra Sampath Srinivas, 
Google-direktør for netop autentifikationer, i en med-
delelse på Googles hjemmeside. ”Det vil blive muligt i 
løbet af det kommende år.”

De tre tech-giganter vil bruge den allestedsnærværende mobiltelefon til at godkende brugere. 

Løsningen skal fungere på tværs af platforme.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Apple, Google, Microsoft går sammen 
om at afskaffe passwords

Passwords kan være på vej ud.
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Log på én gang med mobilen
Google har været blandt de leverandører, der har pres-
set hårdest på for at få tech-firmaerne til at droppe ad-
gangskoder og åbne for en enklere og tilsyneladende 
mere sikker måde at give login-adgang på. 
For at kunne det skal en smartphone bruges til at god-
kende en brugers login på. I stedet for at indtaste en 
adgangskode vil man skulle bruge sin mobil og låse op 
for adgangen til internetkontoen på din pc. Derfra kan 
mobilen underskrive en godkendelsesanmodning via 
Bluetooth til pc’en og logge dig ind på en hjemmeside, 
en tjeneste osv. Den nye måde at logge ind på vil bygge 
på et nyt system ved navn FIDO. 

”For at logge ind på et websted på din computer, skal 
du bare bruge din telefon i nærheden, så vil du blive 
bedt om at låse den op for at få adgang,” fortæller 
Sampath Srinivas fra Google. ”Når du har gjort det, har 
du ikke brug for din telefon igen, og du kan logge ind 
ved blot at låse din computer op. Selvom du mister din 
telefon, vil dine adgangsnøgler sikkert synkroniseres 
til din nye telefon fra cloud-backup, så du kan fortsæt-
te lige hvor din gamle enhed slap.”
Med denne metode vil ingen legitimationsdata blive 
overført fra telefonen til websted under login-proces-
sen. I stedet vil din telefon gemme et FIDO-legitimati-
onsoplysninger kaldet en adgangsnøgle, som bruges 
til at låse din online-konto op.

Hvad nu hvis ens mobil bliver stjålet?
Selvfølgelig kunne nogen stjæle din telefon for at prøve 
at bryde ind på dine onlinekonti. Men som en sikker-
hedsforanstaltning kan FIDO-legitimationssystemet 
stole på din telefons fingeraftrykssensor, ansigtsgen-
kendelse eller en PIN-kode for at bekræfte, at login-
forsøget kommer fra den faktiske ejer.
En anden fordel er, at FIDO-legitimationsoplysninger-
ne for flere enheder kan gemmes og synkroniseres på 
tværs af flere personlige enheder ved hjælp af Blueto-
oth. 
”Brugeroplevelsen omkring FIDO-legitimationsop-
lysninger ville være meget lig den ved at bruge en 
adgangskodemanager, der hjælper brugeren med at 
logge ind, men sikkerhedsniveauet er bedre end selv 
traditionel tofaktorautentificering - alt sammen uden 
at kræve yderligere trin eller enheder under godken-
delsen,” siger Andrew Shikiar, direktør i FIDO.
Han fortæller også, at det vil være helt op til webste-
der og apps at gå med på FIDO-løsningen. Så når det 
bliver muligt at anvende FIDO vil det ikke nødvendigvis 
være alle steder, du kan gøre det. Mange steder vil du 
nok fortsat skulle bruge Nem ID, Mit ID eller anden 
logind-metode. 

Apple, Google, Microsoft går sammen 
om at afskaffe passwords
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… men streamingtjenester på stribe dropper danske produktioner

Viaplay, TV 2 Play og Netflix har alle 
meddelt, at de stopper produktionen af 
dansksprogede film og serier. Årsagen 
er den nye rettighedsaftale, der regule-
rer betaling til kreative bidragydere 
(manuskriptforfattere m.fl.), der ifølge 
streamingtjenesterne er blevet for dyr. 
Aftalen er indgået mellem producent-
foreningen og Create Danmark, der er 
en forening for kunstnere bag danske 
film og serier.  

Vi vil se dansksproget tv

I 2021 var 76 pct. af TV 2 (hovedkanalen) programti-
mer dansksprogede – endnu mere end i det hidtidige 
rekordår 2020. TV 2 sendte havde knap 7.000 pro-
gramtimer i alt i 2021. 
Tallene fremgår af TV 2’s public service-redegørelse 
2021. På DR1 lå den dansksprogede andel i 2021 på 
54,6 pct.
Den rekordhøje andel af danske programmer betyder 
samtidig, at TV 2’s andel af udenlandsk fiktion – uden-
landske film og serier – er den laveste nogensinde. 
I 2021 udgjorde udenlandsk fiktion 11 procent af 
sendefladen på TV 2. Til sammenligning var andelen 
25 procent på DR1.
Af TV 2’s public service-redegørelse fremgår det også, 
at mens 76 pct. af programfladen var dansksproget, 
så stod netop dette indhold for 90 pct. af seerforbru-
get på TV 2. 

YouSee taber kunder igen

YouSee har offentliggjort tal for udviklingen i første 
kvartal af 2022, og antallet af tv-kunder fortsæt-
ter med at falde. YouSee har 959.000 kunder ved 
afslutningen på første kvartal 2022. Ved udgangen 
af 2021 havde YouSee 980.000 kunder. Det svarer 
til en nedgang på 21.000 kunder. 
Det er normalt, at YouSee, Stofa m.fl. taber flest 
kunder i første kvartal, da de årlige prisstigninger 
slår igennem i januar og får mange til at springe 
fra. 

Kort Nyt

Foto: DR
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YouSee ændrer points på streamingtjenester

Fra 1. juli vil det koste lidt flere points at have visse streaming-
tjenester i sin bland selv tv-pakke hos YouSee. Viaplay, C More 
og HBO Max og HBO Nordic bliver alle lidt dyrere fra 1. juli. Her 
sætter YouSee nemlig prisen lidt op på de tre streamingtjene-
ster, så du fremover skal bruge lidt flere points for at blande 
dem ind i din bland-selv tv-pakke.
Hvis du allerede har en eller flere af de tre streamingtjenester 
i din bland-selv, så bliver de ikke dyrere. Det er kun hvis du 
EFTER 30. juni 2022 ønsker at blande Viaplay, C More eller 
HBO Max og HBO Nordic ind i din pakke, at det bliver dyrere. 
Du kan se, hvor mange points streamingtjenesterne kommer 
til at koste på billedet her. 

Mange danskere udsættes fortsat for netbank-svindel

I alt forsvandt der 60,7 millioner kroner ved net-
bank-svindel i 2021 mod 54,8 millioner kroner i 2020 
og 52 millioner kroner i 2019. 
Det skete efter 2.581 sager, hvilket er over 500 flere 
end i 2020. I halvdelen af tilfældene lykkedes det dog 
bankerne at stoppe svindlerne, så de ikke havde held 
med deres svindel. Man får ikke installeret noget on-
sindet software på ens pc eller mobil. Svindlen sker 
ved at især kvinder og ældre lader sig overtale til at 
udlevere NemID-brugernavn, -kodeord og -nøgle-
kortskoder. 
Svindlen sker på sms eller e-mail, men oftest ved 
telefonopkald, hvor svindlerne optræder meget pro-
fessionelt. De udgiver sig for at være fra banken eller 
politiet eller at ville hjælpe med overgangen til Mit ID. 

Nu kan du hjælpe andre med at få MitID

Kender du en, som endnu ikke har fået MitID, og som 
ikke selv har en telefon, der kan scanne pas, kan du 
nu hjælpe dem med at få MitID via din egen telefon og 
MitID app. 
For at kunne benytte den nye mulighed kræver det, at 
den du hjælper, har et gyldigt dansk, grønlandsk eller 
færøsk pas. Efter oprettelsen skal den, du hjælper, 
blot aktivere MitID appen på sin egen telefon. Ingen 
personlige oplysninger bliver gemt eller lagret på den 
telefon, man har lånt. De nye funktioner skal gerne 
spare endnu flere for en tur i Borgerservice, når de 
skal have MitID.
Du kan læse mere på AF86’ hjemmeside – af86.dk. 

Kort Nyt

Foto: iStock

VIAPLAY
Før den 1. juli 2022 6 point

Efter den 1. juli 2022 8 point

C MORE
Før den 1. juli 2022 5 point

Efter den 1. juli 2022 6 point

HBO MAX OG HBO NORDIC
Før den 1. juli 2022 6 point

Efter den 1. juli 2022 7 point
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Det var der selvsagt tilfredshed med på årets repræ-
sentantskabsmøde i AF86. faktisk forløb hele mødet 
meget stille og roligt, hvilket må tages som et tegn på, 
at tingene generelt går godt i AF86. Medlemmerne får 
tv og internet og til priser, der er attraktive i dagens 
marked. 
Der blev selvfølgelig stillet nysgerrige spørgsmål 
undervejs. Fx til en stigning i udgifterne til kontorhold, 
men det skyldes, svarede formanden, at visse udgifter, 

Selvom der er to år til den nuværende administrations-
aftale mellem AF86 og BO-VEST/Tranemosegård, så 
er det alligevel lykkedes bestyrelsen at forhandle en ny 
aftale på plads. Det kunne Dan Norén, bestyrelsesfor-
mand, fortælle under beretningen. 
Den nye aftale gør administrationsaftalen 700.000 kr. 
billigere om året for AF86, også selvom den betyder, at 
foreningen fremover selv afholder visse udgifter, fx til 
PBS-opkrævninger, som BO-VEST tidligere stod for. 

Igen i år gik repræsentantskabsmødet i AF86 rigtig godt. Der er nye medlemmer i bestyrelsen, 
og så har foreningen forhandlet en ny administrationsaftale med BO-VEST på plads to år før 
tid. 

Tekst og foto: Martin Kristiansen

Stabil udvikling i AF86

Igen i år var repræsentantskabsmødet i AF86 et roligt et af slagsen.

Repræsentantskabsmøde 
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stor lokal forening i Brøndby til at være en af landets 
største antenneforeninger med medlemsafdelinger 
over hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. Der var 
derfor helt fortjent bifald fra forsamlingen til Steen, 
der selv takkede for mange års godt samarbejde i 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen i AF86 består i dag af:

Dan Norén, bestyrelsesformand og forretningsudvalg

Torben Riedel, næstformand og forretningsudvalg

Claus Hansen, forretningsudvalget

Villy Sørensen, forretningsudvalget

Trygvi Streymnes

Karin Engraf

Per Mogensen

Per Seirup

Rutger Vagnild

Roan Blichfeldt

Charlotte Birkved

Kenneth Nielsen, suppleant

Finn Stubtoft, suppleant

Efter mødet var det en tilfreds formand, der gjorde 
status. ”Vi har igen haft en god aften med en rigtig fin 
stemning og dialog. Vi har haft forskellige ting oppe 
at vende, og det har vi gjort på en ordentlig måde. Det 
kan vi godt være tilfredse med alle sammen”, sagde 
formanden inden de fremmødte fik serveret stegt 
flæsk og persillesovs og kunne ønske hinanden en god 
sommer. 

der netop tidligere havde ligget i BO-VEST, nu ligger i 
AF86. Regnskabet for 2021 viser i øvrigt et overskud på 
2,7 mio. kr. Budgettet for 2023 viser et overskud på ca. 
800.000 kr., da et eventuelt frafald på tv-pakker vil kun-
ne betyde et underskud. Derfor er der lagt en ’buffer’ 
ind i budgettet.  
Men uanset debatten og spørgsmålene undervejs, var 
der enstemmig opbakning til beretningen, regnskabet 
og budgettet.

Genvalg til formanden
Der var også enstemmig opbakning til, at Dan Norén 
kunne fortsætte to år mere på posten som formand for 
foreningen. Der var ingen modkandidater, da han var 
på valg, og Dan takkede forsamlingen for dens støtte 
til hans virke. 
Ifølge Dan har bestyrelsen i samarbejde med dens 
forretningsfører forsøgt at tage beslutninger, der dri-
ver foreningen i en retning, der er mest muligt til gavn 
for medlemmerne. Det handler om pris og kvalitet i 
et marked, der er præget af smarte slagtilbud, evige 
prisstigninger på tv-indhold og for tiden i et samfund 
ramt af inflation. 
Der var kampvalg til bestyrelsesposterne. Steen 
Kevings havde ikke ønsket at genopstille, så der var 
seks kandidater til fem pladser i bestyrelsen – hvert 
år vælges der fem personer for to år ad gangen. I år 
var de opstillede kandidater Karin Engraf, Charlotte 
Birkved, Per Mogensen, Rutger Vagnild, Villy Sørensen 
og Kenneth Nielsen. 
Sidstnævnte, Kenneth Nielsen, blev ikke valgt til besty-
relsen, men blev til gengæld suppleant til bestyrelsen 
sammen med Finn Stubtoft. 

Lang og tro tjeneste
Med Steen Kevings farvel til bestyrelsen, var det 17 års 
erfaring, der trådte af. Steen har på den vis været med 
i en periode, hvor foreningen er gået fra at være en 

Stabil udvikling i AF86
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Når du har tv fra AF86, og dermed fra YouSee, opfor-
drer vi dig til at have et login hos YouSee. 
Det gør vi, fordi det giver dig adgang til at administrere 
indholdet i dine tv-pakker, blande kanaler (med bland 
selv) og få adgang til et hjælpeunivers, hvis du har 
problemer med din tv-forbindelse.
Hvis du har flere YouSee-produkter (mobil, fastnet 
m.m.), så åbner der sig endnu flere muligheder i ’Mit 
YouSee’. Du får med andre ord adgang til service og 
selvbetjening døgnet rundt – også uden for YouSees og 
AF86’ almindelige åbningstider. 
Derfor kan et login til YouSee være en stor hjælp i 
hverdagen – og måske spare dig for en opringning til 
os, hvor vi måske ikke kan hjælpe dig, fordi det hører 
under YouSee. 
Derfor viser vi her, hvordan du opretter et login til ’Mit 
YouSee’.
På forsiden af af86.dk har vi lagt et link til en endnu 
mere udførlig vejledning end den du kan se herunder.

Sådan opretter du login:

1 gå til yousee.dk

2 klik på ’Mit YouSee’ i øverste venstre hjørne
 

3 Under den store 
Logind-knap væl-
ger du ’Opret login’
 

4 Dernæst vælger 
du ”Jeg har tv gen-
nem en forening”
 

5 Herefter opretter 
du login med enten 
MitID eller NemID
 

6 Indtast herefter dit cpr-nummer, så YouSee kan finde 
og identificere dig i deres system

7 Vælg brugernavn og adgangskode – klik på ’Opret 
login’

Det giver faktisk god mening at have et login 
hos YouSee. Se her hvorfor. 

Tekst: Martin Kristiansen

Sådan opretter du et 
login hos YouSee

Sådan opretter du et login hos YouSee 

Det giver faktisk god mening at have et login hos YouSee. Se her hvorfor.  

Når du har tv fra AF86, og dermed fra YouSee, opfordrer vi dig til at have et login hos YouSee.  

Det gør vi, fordi det giver dig adgang til at administrere indholdet i dine tv-pakker, blande kanaler (med 
bland selv) og få adgang til et hjælpeunivers, hvis du har problemer med din tv-forbindelse. 

Hvis du har flere YouSee-produkter (mobil, fastnet m.m.), så åbner der sig endnu flere muligheder i ’Mit 
YouSee’. Du får med andre ord adgang til service og selvbetjening døgnet rundt – også uden for YouSees og 
AF86’ almindelige åbningstider.  

Derfor kan et login til YouSee være en stor hjælp i hverdagen – og måske spare dig for en opringning til os, 
hvor vi måske ikke kan hjælpe dig, fordi det hører under YouSee.  

Derfor viser vi her, hvordan du opretter et login til ’Mit YouSee’. 

På forsiden af af86.dk har vi lagt et link til en endnu mere udførlig vejledning end den du kan se herunder. 

 

Sådan opretter du login: 

1 gå til yousee.dk 

2 klik på ’Mit YouSee’ i øverste venstre hjørne 

 

3 Under den store Logind-knap vælger du ’Opret login’ 

 

Sådan opretter du et login hos YouSee 

Det giver faktisk god mening at have et login hos YouSee. Se her hvorfor.  

Når du har tv fra AF86, og dermed fra YouSee, opfordrer vi dig til at have et login hos YouSee.  

Det gør vi, fordi det giver dig adgang til at administrere indholdet i dine tv-pakker, blande kanaler (med 
bland selv) og få adgang til et hjælpeunivers, hvis du har problemer med din tv-forbindelse. 

Hvis du har flere YouSee-produkter (mobil, fastnet m.m.), så åbner der sig endnu flere muligheder i ’Mit 
YouSee’. Du får med andre ord adgang til service og selvbetjening døgnet rundt – også uden for YouSees og 
AF86’ almindelige åbningstider.  

Derfor kan et login til YouSee være en stor hjælp i hverdagen – og måske spare dig for en opringning til os, 
hvor vi måske ikke kan hjælpe dig, fordi det hører under YouSee.  

Derfor viser vi her, hvordan du opretter et login til ’Mit YouSee’. 

På forsiden af af86.dk har vi lagt et link til en endnu mere udførlig vejledning end den du kan se herunder. 

 

Sådan opretter du login: 

1 gå til yousee.dk 

2 klik på ’Mit YouSee’ i øverste venstre hjørne 

 

3 Under den store Logind-knap vælger du ’Opret login’ 

 

4 Dernæst vælger du ”Jeg har tv gennem en forening” 

 

 

5 Herefter opretter du login med enten MitID eller NemID 

 

6 Indtast herefter dit cpr-nummer, så YouSee kan finde og identificere dig i deres system 

7 Vælg brugernavn og adgangskode – klik på ’Opret login’ 

Jeg har ikke kunnet efterprøve punkt 6 og 7, da jeg allerede har et login. Den vejledning YouSee selv har på 
deres hjemmeside er ikke opdateret til at indeholde MitID, så rent faktisk er den ikke retvisende lige nu. 

Hvis vi må nogen måde kan få nogen til at oprette et login og samtidig tage screendump af billederne, il det 
være fint. Og ellers går det nok også uden. I så fald skal vi nok bare slette punkt 6 og 7 og lade YouSee guide 
dem færdig når først de er kommer hertil. 

. (Det kan man ikke som foreningskunde. Det gælder kun privatkunder hos YouSee og derfor skal det hele 
slettes.) 

 

 

4 Dernæst vælger du ”Jeg har tv gennem en forening” 

 

 

5 Herefter opretter du login med enten MitID eller NemID 

 

6 Indtast herefter dit cpr-nummer, så YouSee kan finde og identificere dig i deres system 

7 Vælg brugernavn og adgangskode – klik på ’Opret login’ 

Jeg har ikke kunnet efterprøve punkt 6 og 7, da jeg allerede har et login. Den vejledning YouSee selv har på 
deres hjemmeside er ikke opdateret til at indeholde MitID, så rent faktisk er den ikke retvisende lige nu. 

Hvis vi må nogen måde kan få nogen til at oprette et login og samtidig tage screendump af billederne, il det 
være fint. Og ellers går det nok også uden. I så fald skal vi nok bare slette punkt 6 og 7 og lade YouSee guide 
dem færdig når først de er kommer hertil. 

. (Det kan man ikke som foreningskunde. Det gælder kun privatkunder hos YouSee og derfor skal det hele 
slettes.) 

 

 



BredbåndsNyt nr. 43 • Juni 2022   15

Selvbetjeningen giver fx adgang til nemt og hurtigt at skifte tv-pakker og internethastigheder. 
Men det er også vigtigt, at dine oplysninger er opdateret.

Tekst: Martin Kristiansen

Dine oplysninger på mit AF86

På vores selvbetjening MitAF86 kan du bestille og skif-
te tv-pakker og internethastigheder. Du finder MitAF86 
på vores hjemmeside.
Vi opfordrer alle vores medlemmer til at sørge for, at 
de oplysninger vi har om dig i MitAF86 er opdateret. 

Så får du løbende beskeder ved vigtige lejligheder, 
info om prisstigninger og påmindelser om manglende 
betaling før rykkergebyrer påføres.
Se her, hvordan du opdaterer dine oplysninger i 
MitAF86:

1 Gå på af86.dk og klik på MitAF86 3 Vælg ’mine oplysninger’ i venstre side

2 Log ind på selvbetjening

4 Du kan nu opdatere din e-mail 
 og dit mobilnummer og 
 tilmelde dig nyhedsmail og sms

5 Husk at trykke på ’Gem’
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kunne udsende et nyhedsbrev med overskriften ’Ingen 
moms på ophavsretlige vederlag’.
Det lyder teknisk, men betyder i bund og grund ’ingen 
moms på Copydan-afgifterne’. Dermed skal regerin-

Ønsket om at finansiere fængselspladser i Kosovo ved 
at lægge moms på Copydan-afgifterne på tv-pakker 
ser ud til at falde til jorden. Det står klart efter FDA 
(Forenede Danske Antenneanlæg) i slutningen af maj 

Tidligere på året var der udsigt til, at din tv-pakke kunne stige med op til 20 kr. om måneden, 
så partierne bag aftalen om fængsler i Kosovo kunne finde finansiering til at sende fx krimi-
nelle asylansøgere til det lille sydøsteuropæiske land. Nu ser det ud til, at tv-pakkerne går fri.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock 

Moms på tv-pakker skal alligevel ikke
betale for fængselspladser i Kosovo

Et flertal i folketinget ønsker at oprette fængselspladser til udvisningsdømte asylansøgere fra Danmark.
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ceindtægterne på tv-kanalerne falde,” sagde han. 
Til gavn for streamingtjenesterne
Også andre eksperter, der deltog i høringen, var 
bekymret. Den brede opfattelse blandt deltagerne 
fra tv- og mediebranchen var, at det vil skade danske 
indhold og gavne de store streamingtjenester, der vil få 
en økonomisk fordel. Desuden er der utilfredshed med 
det økonomiske grundlag for aftalen. Deltagerne fra 
tv-branchen mente, at de 260 mio. kr., der var udsigt 
til at det ville koste tv-seerne, var et tal, der var sat 

gen og forligskredsen finde de 300 mio. kr. til fængsler 
i Kosovo på anden vis. Men med udsigt til både de tra-
ditionelle prisstigninger på tv-pakker og regeringens 
ønske om at beskatte streamingtjenester i Danmark, 
kan det sagtens blive dyrere at se tv fra 2023. At undgå 
den ekstra moms på Copydan vil derfor kærkommen 
for tv-seere. 

Risiko for mindre indhold
Situationen med moms på Copydan var så proble-
matisk, at der tidligere på året blev afholdt en høring 
i folketinget, indkaldt af skatteudvalget. Her pegede 
flere eksperter på konsekvenserne ved momsen – at 
den nedadgående spiral med flere og flere, der opsiger 
tv-pakkerne ville fortsætte. Andre eksperter afviste 
ved høringen, at det var nødvendigt at lægge moms på 
Copydan på grund af EU-lovgivning.
”Det vil betyde rigtigt meget for tv-markedet. Tv-abon-
nementerne vil stige 15-20 kroner om måneden, uden 
at det forandrer noget som helst hos kunderne. Vi 
frygter, at det vil få flere til at opsige deres tv-abonne-
ment. Hvis tre procent af kunderne siger op, vil tabet 
for dansk tv overstige statens indtægter fra momsen,« 
sagde Ib Konrad Jensen, der er direktør i branchefor-
eningen Danske Mediedistributører, ved høringen.

Risiko for mindre indhold
Søren Birksø Sørensen, sekretariatschef i Forende 
Danske Antenneanlæg, var enig.
”Enten kan vi hæve prisen tilsvarende eller tage ka-
naler ud af pakkerne, så folk får mindre indhold, men 
uanset hvad får forbrugerne regningen. Nogen vil helt 
sikkert droppe at se tv, og de afledte konsekvenser er 
færre penge i momskassen, tv-selskaberne vil miste 
abonnementsindtægter, og med færre seere vil annon-

Moms på tv-pakker skal alligevel ikke
betale for fængselspladser i Kosovo

Hvad er Copydan-afgift? 

Alle, der har en tv-pakke, betaler Copydan-afgift. 
Det er en afgift, der går til kunstnere og rettigheds-
havere.
Copydan er en non-profit organisation (ligesom 
Koda), der sørger for, at kunstnere og andre ret-
tighedshavere får betaling for brug af deres ret-
tigheder, det kan fx være radio- og tv-kanaler. Du 
betaler ikke ekstra for ophavsrettigheder, da det er 
inkluderet i abonnementsprisen. Koda- og Copyd-
an-afgifter er momsfrie – indtil videre.
En udbyder som YouSee er forpligtet til at specifice-
re, hvor stor en andel af prisen for dit abonnement, 
der går til rettighedshavere. 
Du betaler kun afgifter til Copydan (og Koda), hvis 
du har en tv-pakke eller Bland Selv. Og selvom du 
måske ikke bruger alle dine kanaler eller hører 
radio, er du stadig forpligtet til at betale Koda- og 
Copydan-afgifter, da du har kanalerne til rådighed.
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for lavt. De mente, at det i virkeligheden ville koste op 
mod 320 mio. kr. og dermed gøre det endnu dyrere for 
tv-seerne og forstærke risikoen for at mange opsiger 
deres tv-abonnement yderligere. 
Omvendt mente Skatteministeriet, at en EU-dom gjor-
de det nødvendigt at lægge moms på Copydan-afgif-
terne på tv-abonnementerne, og det er så den indtægt 
forligskredsen vil bruge til at finansiere fængselsplad-
serne i Kosovo. Skatteeksperter fra Deloitte og KPMG 
afviste dog, at EU-dommen skulle have betydning for 
Danmark. 

Klar opfordring
Forslaget om at finansiere fængselspladserne med 
indtægterne fra momsen på Copydan-afgifterne var 
stillet af forligskredsen – regeringen, SF, DF og De 
Konservative. Et af de partier, der ikke var med i afta-
len, var De Radikale. Partiets skatteordfører, Katrine 
Olldag, var klar i mælet på høringen. Her slog hun fast, 

at pengene fra tv-pakkerne skulle gå til fængsler.
”Faktum er, at pengene i lovforslaget er reserveret 
til kriminalforsorgens aftale. Så Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, SF og De Konservative er forpligtet 
til at finde en måde at implementere lovforslaget på. 
I må fortælle, at prisstigningerne er nødvendige for at 
betale for fængselspladser nede i Kosovo,” lød hendes 
opfordring til antenneforeningerne og tv-distributører-
ne.
I slutningen af maj valgte De Konservative dog ikke at 
ville stemme for forslaget om at finansiere fængsels-
pladser med moms på ophavsretlige vederlag, da en 
redegørelse slog fast, at Danmark ikke var forpligtet til 
at lægge moms på Copydan. 

I dette forår har politikere skulle finde finansiering af fængselspladser i Kosovo.
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Sport på TV 3’s kanaler kan nu
kun streames et sted ad gangen

Du har måske bemærket, at NENT har strammet lidt 
op på deres TV3-kanaler med sport, som fremover kun 
tillader én stream ad gangen.
Streamingtjenesten YouSee TV & Film tillader ellers, at 
der er op til fem enheder tilknyttet. Fra disse enheder 
kan der være op til fire aktive samtidig, dvs. streame 
hvert sit. For kanaler fra Viasat og TV 2 gælder dog 
den yderligere begrænsning at det kun er muligt at 
streame to kanaler samtidig fra hver af de to ’grupper’ 
af kanaler. 
Man kan eksempelvis streame TV3 og 3+ samtidig, 
men ikke f.eks. TV3, 3+ og 3 Puls samtidig. 
Eller man kan streame TV 2 og TV 2 News samtidig, 
men ikke TV 2, TV 2 Charlie og TV 2 News samtidig. 
Kun to kanaler fra de familier ad gangen.

Kun på en enhed 
Nu har selskabet bag TV3-kanalerne, NENT, indført 
yderligere begrænsninger som rammer TV3-kanalerne 
med sport, så samme kanal kun kan ses ét sted ad 
gangen.
Så nu kan du desværre ikke se Champions League 
fodbold på 3+ fra to enheder som hidtil. Nu er det kun 
muligt at se kanalen på én enhed ad gangen.
Begrænsningerne på én stream ad gangen gælder for 
tv-kanalerne 3+, TV3 Sport og TV3 Max.
Bemærk at YouSee Tv-boks ikke tæller med som en 
enhed.

Kun streaming et sted ad gangen hos TV 3.



Du finder Mit AF86 på
af86.dk

Mit AF86 selvbetjening
Dit overblik – samlet ét sted

I vores selvbetjening Mit AF86 kan du nemt 
få et overblik over dine abonnementer på TV 
og internet i Antenneforeningen af 1986. 
Du får alle vigtige oplysninger og 
muligheder – samlet ét sted.   

Dine muligheder i Mit AF86
• Få et overblik over dine abonnementer
• Bestil eller skift dine produkter, når du får et nyt behov
• Betal din regning eller tilmeld dig automatisk betaling
• Meld flytning, hvis du skal bo et nyt sted 
• Tilmeld dig nyheder og driftsinformation
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