FASTSÆTTELSE AF MARKEDSLEJE
VED UDLEJNING AF AREALER
TIL BRUG FOR DIGITAL
INFRASTRUKTUR
Når kommuner udlejer arealer til opsætning af mobilantenner og
master, skal dette ske på markedsvilkår, men lejen kan under visse
omstændigheder sættes til 0 kr.

sådan gør du
1

Specificer eksisterende og evt. nye kommunale områder til opsætning af master.

2

Vælg en af de tre metoder i vejledningen til fastsættelse af markedslejen.

3

Vurder om lejen i de specificerede områder kan fastsættes lavt af hensyn til opsætning
af master.

Mobilmaster og antenner sættes op rundt omkring i
Danmark, således at brugere kan tale i mobiltelefon
eller bruge det mobile bredbåndsnet med en god
dækning. Desuden spiller master og antenner sammen i et samlet netværk og skal derfor indpasses i
et netværksmønster. Populært sagt, skal antennerne
placeres, der hvor behovet er.
MARKEDSLEJE PÅ O KR.
Kommuner og regioner kan efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, fx hvor

kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området.
Udlejning af arealer til opsætning af mobilantenner
og -master skal ske på markedsvilkår, men hvis der
vurderes ikke at være noget marked for opsætning af
mobilantenner og -master, kan lejen sættes til 0 kr. En
lav markedsleje kan fremme udbygningen af master i
områder, hvor teleselskaberne ellers ville have svært
ved at se en businesscase.
Hvis der eksempelvis er dårlig dækning i et givet område,
og kommunen efter en konkret vurdering skønner, at
der alene kan opnås dækning ved fastsættelse af lav
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eller ingen leje i området, vil det således kunne ligge
inden for rammerne af Teleloven i konkrete tilfælde at
fastsætte en lav leje.
VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF
MARKEDSLEJE
Der kan imidlertid være store udfordringer forbundet
med at definere, hvad den præcise markedspris for
kommunal jord er. Det hænger bl.a. sammen med,
at mobilantenner og master ikke uden videre kan
placeres på et tilstødende areal 100 meter længere
nede ad vejen, fordi det i så fald kan have negative
konsekvenser for mobildækningen i området.

2

Med bidrag fra repræsentanter for kommuner, regioner,
telebranchen m.fl. er der udarbejdet en vejledning for
fastsættelse af markedsleje. Vejledningen skal hjælpe
kommuner og regioner til at fastsætte lejeprisen i
forbindelse med udlejning af arealer til placering af
bl.a. mobilantenner og master. Vejledningen beskriver
mulige metoder til, hvordan kommuner og regioner
kan fastsætte lejeprisen i forbindelse med udlejning
af arealer til placering af mobilantenner og master.
Søg fx inspiration til fastsættelse af markedsleje hos
Byregion Fyn, som beskrives i ’Fastsæt lokale målsætninger’.

