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R E G L E R 
 

om god forretningsskik for medlemmer af Telekommunikationsindustrien 
i Danmark om fællesudnyttelse af antennepositioner 

 

 

Under henvisning til bestemmelserne i vedtægterne for brancheforeningen 

Telekommunikationsindustrien i Danmark, oprindeligt vedtaget på stiftende 

generalforsamling den 26. september 1996, har foreningens medlemmer vedtaget 

følgende regler om god forretningsskik i forbindelse med fællesudnyttelse af 

antennepositioner, hvilke regler præciserer parternes indbyrdes forhold og parternes 

forhold over for tredjemand i forbindelse med fællesudnyttelse af master og andre 

lokaliteter: 

 
FÆLLESUDNYTTELSE AF ANTENNEPOSITIONER 
 
 

 Fællesudnyttelse af et medlems antenneposition/lokalitet. 
 

Et medlem skal – som forudsat i masteloven - give de øvrige medlemmer af foreningen 

mulighed for fællesudnyttelse af antennepositioner på de i foreningen aftalte vilkår. 

Ved antenneposition forstås: 

o Plads på mast til teknisk udstyr, eller grundareal til opførelse af en mast med 

henblik på opsætning af teknisk udstyr. 

o Plads til fremføringsveje til transmissionskabler mellem mast og teknisk udstyr, 

samt mellem teknisk udstyr og forsyningssted. 

o Plads til teknikkabiner, teknikrum eller teknikskabe. 



o Plads til at anlægge adgangsvej, herunder vendeplads, eller ret til at bruge 

eksisterende adgangsvej og eller vendeplads. 

Ved lokalitet forstås: 

o Bygninger og andre konstruktioner som det tekniske udstyr skal placeres på eller 

ved, så som mast, skorsten, silo, vandtårn, udsigtstårn, bygningstag, 

bygningsfacade, eller lignende og herunder lokaler eller rum til udstyr i sådanne 

bygninger og andre konstruktioner. 

 
Endvidere skal medlemmerne, så vidt muligt, imødekomme henstillinger fra offentlige 

myndigheder om fællesudnyttelse og anden form for samarbejde vedrørende 

antennepositioner. 

 
Ved etablering af fællesudnyttelse anvendes den til enhver tid gældende lejeaftale og 

procedurebeskrivelse indgået i foreningens regi. Aftaler om fæl- lesudnyttelse indgås på 

kommercielle vilkår til gavn for alle aktører og for miljøet. 

 
 Fremgangsmåde ved opstilling af nye master herunder udskiftning 
 

Ethvert medlem, der har til hensigt at rejse en ny mast, eller foretage udskiftning af en 

allerede eksisterende mast, skal skriftligt informere de øvrige medlemmer derom. Denne 

forpligtelse indtræder inden medlemmet har indgået forpligtende aftaler eller har indsendt 

ansøgning til myndighederne. Medlemmet skal samtidig fastsætte en rimelig frist på mindst 

15 arbejdsdage, inden for hvilken de øvrige medlemmer kan til- kendegive deres eventuelle 

interesse i fællesudnyttelse af den pågældende antenneposition/lokalitet. 

 

Såfremt et andet medlem ønsker fællesudnyttelse af den pågældende lokalitet, da skal en 

sådan forespørgsel følge retningslinjer herfor som fremsat i Procedurebeskrivelse nr. 1. 

 

Såfremt et andet medlem tilkendegiver sin interesse for fællesudnyttelse på et senere 

tidspunkt, der ligger efter tidspunktet for etablering af ny mast, da skal det medlem, der har 

til hensigt at rejse en ny mast, medtage dette i sin vurdering af mastens dimensioner. 

 

Såfremt det ansøgende medlems ønsker ville medføre en ikke uvæsentlig ændring af 

dimensionerne af den planlagte mast, da kan det medlem, der har til hensigt at rejse en 

mast, pålægge det ansøgende medlem at indgå bindende tilsagn (lejeaftale), såfremt 

masten skal dimensioneres efter dette medlems ønsker 



 

 Relationer til myndigheder og andre udlejere 
 

Henvendelser til myndigheder og andre udlejere af antennepositioner skal ske redeligt og 

hæderligt. Myndigheder og andre udlejere skal således vejledes og orienteres korrekt og 

loyalt i relation til mulighederne for eventuelle fællespositioner. Ligeledes skal redelig og 

fornøden orientering og vejledning ske af udlejere om deres forpligtelser og ansvar i relation 

til eventuel fællesudnyttelse af antennepositioner, herunder antennepositioner hvor en eller 

flere medlemmer i forvejen har indgået lejeaftale. 

 

 Samtidig udnyttelse af tredjemands mast/lokalitet 
 

Såfremt et medlem, der vil indgå aftale om leje af en antenneposition på tredjemands mast 

eller lokalitet, har kendskab til, eller burde have kendskab til, at et andet medlem i forvejen 

har indgået en lejeaftale vedrørende samme lokalitet, skal førstnævnte medlem rette 

skriftlig henvendelse til det andet medlem derom og respektere den allerede indgåede 

aftale forud for indgåelsen af egen aftale. Det andet medlem skal give en skriftlig begrundet 

tilbagemelding på henvendelsen om mulighederne for sameksistens snarest muligt, og - 

hvis det pågældende medlem allerede har etableret anlæg, eller allerede har fastlagt den 

konkrete placering af et anlæg på lokaliteten – senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen 

af en henvendelse, medmindre der foreligger særlige forhold eller henvendelsen ikke var 

veldokumenteret. 

 
Ved flere medlemmers samtidige udnyttelse af lokaliteter ejet af tredjemand skal et medlem 

loyalt, omhyggeligt og samvittighedsfuldt tage hensyn til de andre medlemmers interesser, 

afklare de tekniske, herunder statiske og særlige æstetiske forhold og hensyn, samt undgå 

forstyrrelser af de andre medlemmers installationer. 

 
 Arbejde for andre medlemmer 
 

Et medlem, der har påtaget sig at udføre en fællesudnyttelse eller andet arbejde for et 

andet medlem, skal loyalt og samvittighedsfuldt fremme det anmodende medlems 

interesser. 

  



 
 Udnyttelse af udstedte myndighedstilladelser 
 

Et medlem, der har opnået en myndighedstilladelse til at rejse en mast, men som træffer 

beslutning om ikke at udnytte tilladelsen inden for dens gyldighedsperiode, er forpligtet til 

at tilbyde de øvrige medlemmer at overtage tilladelsen og eventuelt underliggende 

overdragelige aftaler, på rimelige vilkår. 

 
 Ændring af reglerne 

 
Ændringer i og tillæg til disse regler kan vedtages af foreningen. 


