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Høringssvar vedr. vejledning om markedsleje for mobil-

antenner og master  

 

KL har den 1. juli 2014 modtaget Vejledning om markedsleje for mobilantenner og 

master i høring. 

 

KL´s sekretariat hilser en vejledning på området velkommen. Vejledningen 

gennemgår med udgangspunkt i reglerne om markedsbaseret lejepris (mar-

kedsleje), hvornår kommunerne kan undlade at tage penge for udlejning af 

arealer til opsætning af mobilantenner og master. Vejledningen behandler li-

geledes, hvordan lejeprisen skal fastsættes. Vejledningen er et nyttigt red-

skab for kommunernes arbejde med it-infrastruktur. 

 

Vejledningen vedrører de master, der er opsat på arealer ejet af kommu-

nerne og regionerne. Kun en meget lille andel er placeret på regionernes 

arealer. Kun en fjerdel af allerede opsatte master står på kommunal grund. 

Trefjerdele af alle master i Danmark står på private grunde, hvor teleselska-

berne har indgået aftaler med grundejerne. 

 

Overordnet set er vejledningen et udtryk for en kommunal udgiftsdriver 

idet der lægges ansvar for at sikre mobil- og bredbåndsdækning ud til kom-

munerne uden økonomisk kompensation, hvilket kommunerne bør kom-

penseres for. Eksempelvis vil vejledningen kunne bruges til at rejse ønske 

om genforhandling af eksisterende aftaler eller stille krav om nedsættelse af 

eller fjernelse af lejepris. Der har været mindst et eksempel på, at uoverens-

stemmelser om prisfastsættelse mellem en kommune og et teleselskab har 

betydet nedtagning af en mast, og eksemplet er nu kendt og kan fremdra-

ges, når teleselskaberne drøfter markedsleje med kommunerne. 

 

Vejledningens fokus på markedsleje mangler en henvisning til reglerne i Lov 

om erhvervsfremme og regional udvikling. Det fremgår således ikke af vej-

ledningen, om reglerne om at stille passiv infrastruktur for at fremme enten 
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udbredelse af mobil eller bredbånd til ansatte /institutioner eller erhverv 

også åbner for, at kommunerne kan stille areal eller antenneposition til rå-

dighed for at fremme erhvervsliv mv.. 

 

KL´s sekretariats bemærkninger til de konkrete afsnit fremgår af vedlagte 

bilag. 

 

Der tages forbehold for eventuelle bemærkninger, der måtte fremkomme i 

forbindelse med politisk behandling i KL. 

 

Mvh 

 

Anni Kær Pedersen 

 
  



 

 3 

 

 

 

 

   

Bilag til  Høringssvar vedr. vejledning om markedsleje 

for mobilantenner og master  

 

Afsnit om nedre grænse for markedsleje. 

 

I teleloven er det fastsat, at markedsleje skal afspejle markedsvilkårene i 

området. I vejledningen omskrives dette til at vedrøre dårlig dækning. Der 

sker således det i vejledningsteksten, at to forskellige slags markeder blandes 

sammen – det der vedrører udleje af et areal eller en position – og det der 

vedrører markedet for it-infrastruktur. En reel markedsleje kommer kun 

ved at sammenligne priser for lignende lejemål, og markedsvilkårene i områ-

det må vel forstås sådan, at man må vurdere, hvad arealet alternativt kan 

udlejes for. Argumentationen i afsnittet må skrives om. 

 

Afsnit 3. metode I den offentlige vurdering som grundlag 

 

Der anføres at udgifter til administration og sagsbehandling af ansøgning 

om placering af mobilantenner og master vil kunne indregnes i prisen. Der 

mangler en krydsreference til gebyrreglerne i Bygningsreglementet – både 

her og i Bygningsreglementet. 

 

Afsnit 5: Metode III: Sammenlignelige priser som grundlag 

 

I sidste afsnit samt i afsnit 5.1 anføres det, at lejer sjældent i praksis har et 

valg. Det bør udfoldes. Så vidt KL´s sekretariat har forstået, så har de nye 

4G-antenner en større rækkevidde end tidligere. Det må give større fleksibi-

litet for teleselskaberne. Der bør gives vejledning i, hvornår man kan an-

tage, at en lejer ikke har andre muligheder, og hvornår det modsatte er til-

fældet. 

 

I afsnit 5.2 bør til 2. sidste afsnit tilføjes, at antennemastens påvirkning af 

tilgrænsende arealer udover de kvadratmeter, der er lejet ud, kan indgå i 

fastsættelsen af lejen i det omfang det, er relevant. 

 

Afsnit 8: Standardkontrakt og tvistløsning 

 

KL´s sekretariat vil opfordre til, at der i vejledningen anføres, at kommu-

nerne med fordel i lejeaftalerne skal stille krav om, at det er lejerens ansvar 
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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. 


