
TIRSDAG 21. JUNI 2016

14
ERHVERVSMAGASINET

JURA

JURA
Af Birgitte Rolighed, advo-
kat og Henrik Carlsen, stud.
jur.
Lou Advokatfirma

Folketinget har netop vedta-
get en ændringslov til de ek-
sisterende, lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, lov 
om leje og lov om leje af alme-
ne boliger, med ikrafttræden 
den 1. juli 2016. Formålet med 
loven er at frigøre husstande 
for at skulle betale for en fæl-
les programforsyning.

Kort sagt betyder det, at 
husstandene kan ’slippe for’ at 
betale til en bestemt distribu-
tør som en del af eksempelvis 
husleje, fællesudgifter og lig-
nende. Det medfører derfor 
ikke et forbud mod fælles pro-
gramtilslutninger, men alene, 
at den enkelte husstand ikke 
er tvunget til at tage del heri. 
Husstanden kan derfor an-
mode om at udgå af denne fæl-
les programforsyning over for 
dennes fællesantenneanlæg, 
udlejer, ejer-, andelsboligfor-
ening eller lignende. Denne 
personkreds vil i det følgen-
de blive benævnt som udby-
deren.

Baggrund for ændringen
Det har sine fordele, idet hus-
stande, der ønsker færre tv-
kanaler eller ligefrem et fuld-
stændigt fravalg af tv-kanaler, 
ikke er tvunget til at betale til 
den fælles programforsyning. 
Derimod vil det med al sand-
synlighed medføre højere pri-
ser for de husstande, der fort-
sat ønsker udbuddet af tv-ka-
naler, idet den nuværende pris 
er baseret på en samlet tilslut-
ning.

Af lovens forarbejder frem-
går det, at der estimeres en 
samlet besparelse blandt hus-
standene på et sted mellem 
35 millioner og 115 millioner 
kroner. Tallet er dog næppe 
fuldstændig retvisende, idet 
fritliggende huse og eventu-
elle oprettelsesgebyrer ikke 
er medtaget. 

Nuværende retsstilling
Det er i radio- og fjernsynslo-
ven forudsat, at der kan op-
rettes fællesantenneanlæg, 
der forestår tilgængeligheden 
af lyd- og billedprogrammer, 
jf. lovens §§ 5 og 6. Herunder 
er der krav om, at enkelte ka-
naler skal være tilgængelige 
(eksempelvis DR1 og TV2). 
De nærmere regler for forde-
ling af billedprogrammer føl-
ger af bekendtgørelsen ’Be-

kendtgørelse 2013-05-27 nr. 
537 om fordeling af billed-
programmer i fællesantenne-
anlæg’. Heri stilles der yderli-
gere krav, eksempelvis i form 
af, at der skal tilbydes pakker 
uden såkaldte ’High pay’-pro-
grammer (tv-kanaler, der ko-
ster mere end 32 kroner pr. 
måned).

Det har medført, at mange 
foreninger, udlejere og lignen-
de har indgået aftaler om fæl-
les programforsyning, hvori-
gennem en særlig program-
pakke indgår som en fast be-
standdel i de enkelte husstan-
de. Det medfører en betydelig 
besparelse for husstandene, 
men de er samtidig tvunget til 

brug af en bestemt pakke (så-
fremt det ikke er den dyreste 
’pakke’, vil der i langt de fle-
ste tilfælde være mulighed for 
tilkøb af flere kanaler hos ud-
byderen). Disse aftaler er ikke 
særligt reguleret i nuværende 
lovgivning.

Fremtidige aftaler
Lovændringen betyder kort 
sagt for den enkelte husstand, 
at denne kan anmode om 
fritagelse for den fælles pro-
gramtilslutning over for ud-
byderen, der er forpligtet til at 
imødekomme anmodningen. 

Eksisterende aftaler
Udbyderen kan fortsat kræ-

ve betaling for den fælles pro-
gramforsyning, indtil der 
modtages anmodning om 
fritagelse. Såfremt der anmo-
des om fritagelse (efter ikraft-
træden), er udbyderen dog for-
pligtet til at fritage den anmo-
dende fra forpligtelsen efter 
udløbet af det til enhver tid 
gældende varsel for opsigelse 
af aftaler om løbende tjene-
steydelser i lov om forbruger-
aftaler.

Hvor ændringerne træder i 
kraft 1. juli 2016 for fremtidi-
ge aftaler, er der særlige regler 
for aftaler indgået inden den-
ne dato. Det følger, at retten til 
at fremsætte anmodning om 
fritagelse får virkning fra den 

tidligste af følgende datoer:
- Den dato aftalen udløber, 

eller
- 1. oktober 2016 med tillæg 

af aftalens opsigelsesvarsel 
(kan aftalen først opsiges se-
nere end 1. oktober 2016, må 
denne dato med samme tillæg 
lægges til grund)

Er det teknisk umuligt at 
frakoble enkelte husstande, 
finder ændringerne først an-
vendelse fra 1. januar 2018.

Udbyderens omkostninger 
og opkrævninger
Selvom en husstand fritages 
for tilmeldingen til den fælles 
programforsyning, kan den 
blive pålagt omkostninger i 

forbindelse med den fælles 
programforsyning. 

En udbyder kan således på-
lægge husstandene at afholde 
udgifter til etablering, forbed-
ring og drift af fællesantenne-
anlægget, såfremt udbyde-
ren er ejer af anlægget, eller 
anlægget ligeledes anvendes 
til fremføring af andre kom-
munikationstjenester, uan-
set om hustanden er en del af 
den fælles programforsyning. 
Derudover kan en udbyder 
kræve rimelige administrati-
onsomkostninger dækket af 
de enkelte husstande, uanset 
tilmelding, hvor udbyderen 
er ejer af fællesantennean-
lægget, eller hvis udbyderen 
er husstandens udlejer. 

Ejere af fællesantennean-
læg kan dog ikke opstille vil-
kår, der på nogen måde hin-
drer husstandene i at udøve 
deres ret til fritagelse for den 
fælles programforsyning.

Der er således ikke nogen 
tvivl om, at ændringerne vil 
medføre yderligere admini-
strationsomkostninger for 
udbyderne, når der skal dif-
ferentieres mellem forskellige 
husstande og potentielt også 
husstandene. 

Ny lov giver frit valg af 
tv-distributører
Mange husstande er gennem deres udlejer, ejerforening eller lignende tvun-
get til at betale for bestemte tv-pakker. Det vil en ny lov nu forhindre.

 ↡ Advokaterne skriver

I hver udgave af ErhvervsMagasinet 
vil advokater fra Lou Advokatfirma 
på skift skrive om aktuelle og alment 
interessante juridiske problemstil-
linger. 

Lou Advokatfirma udfører råd-
givning og bistand især til danske og 
udenlandske virksomheder samt or-
ganisationer og private. 

Firmaet beskæftiger flere end 60 
medarbejdere heraf over 20 jurister 
med individuelle kompetencer inden 

for juraens kerneområder. 
En del af firmaets ydelser er tilli-

ge ejendomsadministration af cirka 
7000 enheder. 

Med kontorer i Randers, Aarhus, 
København og Hobro yder Lou Advo-
katfirma rådgivning og bistand over 
hele landet, og gennem international 
deltagelse i The Geneva Group har fir-
maet adgang til lokal ekspertise inden 
for juridiske og skattemæssige forhold 
i lande over det meste af verden. HENRIK CARLSEN                       BIRGITTE ROLIGHED

Snart vil alle selv frit kunne 
vælge, hvilke kanaler el-
ler tv-pakker, de ønsker at 
have adgang til. Arkivfoto


