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NOTAT 

 

Retningslinjer for fastsættelse af lejepriser i forbindelse med 

udlejning af kommunale arealer til placering af mobilantenner og 

-master 

KL har erfaret at teleselskaberne for øjeblikket er i gang med en landsdækkende 

indsats i forhold til en nedjustering af de lejepriser, som teleselskaberne betaler i 

forbindelse med placering af deres mobilantenner og –master på kommunale arealer, 

herunder arealer på bygninger og høje konstruktioner. 

 

Med dette notat vil KL gerne hjælpe kommunerne med at indgå i en kvalificeret 

dialog med teleselskaberne i forhold til fastsættelse af rimelige markedslejepriser. 

 

Erhvervsstyrelsen har i november 2014 udgivet ”Vejledning om markedsleje ved 

udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur” (vedlagt). Vejledningen har 

forinden været i høring hos KL. I vejledningen angives 3 forskellige metoder, der kan 

bruges til at fastsætte markedslejen for udlejning af arealer til brug for digital 

infrastruktur. 

 

Metode 1 tager udgangspunkt i SKAT’s offentlige ejendomsvurdering. Det er 

angiveligt denne beregningsmetode som teleselskaberne foretrækker at anvende 

overfor kommunerne, og som generelt medfører en lavere markedsleje for 

kommunerne med deraf følgende økonomisk tab.  

 

Metode 2 angiver muligheden for at få foretaget et professionelt skøn af 

markedslejen af en uvildig vurderingsmand, mens metode 3 angiver muligheden for 

at sammenligne priser for udlejning med tilsvarende arealer. 

 

KL vil hermed gerne pointere, at kommunerne ikke er forpligtigede til at vælge enten 

den ene eller den anden model i forbindelse med, at de eventuelt indgår i en fornyet 

dialog med teleselskaberne omkring lejefastsættelse. Det står kommunerne frit for, at 

benytte den/de metoder de finder mest anvendelig i relation til deres lokale forhold. 

 

I vedlagte høringssvar fra KL til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af 

vejledningen peges der fra KL’s side blandt andet på, at de nye 4G-antenner 

angiveligt skulle have en større rækkevidde end tidligere systemer (3G, 2G mv.), 

hvorfor det må formodes at den præcise placering af master i kommunen i forhold til 

en optimal dækning ikke længere er afgørende, som den har været tidligere.  

 

Der peges endvidere på, at antennemastens påvirkning af tilgrænsende arealer, ud 

over de kvadratmetre, der er lejet ud, kan indgå i fastsættelsen af lejen i det omfang 

det er relevant. 

 

Desuden kan der i lejeaftalerne stilles krav om, at det er lejerens ansvar at fjerne 

mast, antenner, teknikskab mv., når det tekniske anlæg ikke længere er i brug. 

Samtidig bør der omtales muligheder for tvistløsninger i sådanne sager. 

 

Som en generel hjælp til kommunerne tilbyder KL desuden at facilitere et 

vidensudvekslingsnetværk for interesserede gennem KL’s Dialogportal. 

Dialogportalen kan tilgås via http://dialog.kl.dk/, og der er oprettet en åben gruppe 

http://dialog.kl.dk/


Dato: 9. november 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-05587 

Dok. ID: 2110331 

 

E-mail: MSTE@kl.dk 

Direkte: 3370 3241 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 2 

NOTAT 

 

med navnet ”Fastsættelse af lejepriser for mobilantenner og –master”, som alle 

interesserede er velkommen til at deltage i. 

 


