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Antenneanlæg for mobiltelefoni -  
Tekniske aspekter med betydning for placering af antenneanlæg 

Formålet med denne rådgivning er at styrke byggemyndighedens mulighed for at indgå i 
konstruktiv dialog med teleoperatører vedrørende placering og udformning af antenneanlæg til 
mobiltelefoni. 
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Rapportens formål 
Formålet med denne rapport er at skitsere de væsentligste aspekter ved antenneanlæg til 
mobiltelefoni for så vidt angår tekniske og lovgivningsmæssige forhold. Rapporten skal derved 
medvirke til at styrke de kommunale myndigheders muligheder for at vurdere konkrete 
byggeansøgninger samt at udstikke generelle retningslinjer for placering og udformning af 
antenneanlæg i forhold til forskellige byområder. 

Efter gennemgang af formelle og tekniske forhold afsluttes rapporten med et oplæg til 
retningslinjer, som kan styrke sagsbehandlingen af konkrete byggeansøgninger samt mere 
generelt at styrke dialogen med teleoperatørerne forud for den konkrete byggeansøgning. 

Rapporten udspringer at et særligt fokus fra Gladsaxe Kommune på åben-lav bebyggelse og 
lignende følsomme byområder, hvor placering af antenneanlæg er særlig problematisk. 

Rapportens hensigt er således at styrke sagsbehandlingen med sigte på optimering af placering 
og udformning af antenneanlæg jævnfør mastelovens formål ”..at sikre optimal 
radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og deres påvirkning af 
omgivelserne begrænses mest muligt.” (§ 1) 

Dækningsbehov 

o Formelle krav fra staten
Med licenserne til at benytte frekvensområderne til mobiltelefoni følger 
dækningskrav fra staten til teleoperatørerne. Disse krav er angivet som en 
procentuel befolkningsmæssig dækningsgrad og skal være opnået inden fastsatte 
datoer.

Tabel 1: Befolkningsmæssig dækningskrav for UMTS: 

 2004 2008 
UMTS 30 % 80 % 

Den eksempelvis 80 % dækning af befolkningen, som skal være opnået ved 
udgangen af 2008, er geografisk en betydelig mindre andel af landet.  

Dækningsgraden er angivet som dækning for anvendelse af mobiltelefoni udendørs 
og ikke indendørs eller i bil, som teleoperatørerne typisk skelner mellem. 

Teleoperatørernes kommercielle virke er betinget af, at infrastrukturen til 
mobiltelefonien i form af antenneanlæg løbende udbygges og tilpasses dels statens 
formelle krav og dels markedsudviklingen. 

Man skal være opmærksom på at, hvor det i udgangspunktet er staten, der med 
licenstildelingerne har givet grønt lys til udrulningen af infrastrukturen til 
mobiltelefoni, så er det kommunerne, der skal give tilladelserne til opførelsen af de 
konkrete antenneanlæg.

o Funktionelle krav
Det er oplagt, at teleoperatørernes planer for udbygning af antennepositioner 
primært retter sig mod områder med en vis befolkningstæthed. Men dertil kommer, 
at der for operatøren såvel som for brugere nødigt må være geografiske huller i 
dækningen. Huller i dækningen vil medføre et uventet afbrud i forbindelsen, når 
brugeren bevæger sig under samtale.  
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Der er desuden en interesse i at tilvejebringe en homogen dækningsgrad for ikke at 
skuffe brugeren, der forventer, at mobiltelefonen kan anvendes fra bopælen eller 
arbejdspladsen. 

Teleoperatøren har altså en interesse i, inden for et givent område, at etablere 
antenneanlæg med en udformning og indbyrdes afstand, der gør det muligt at opnå 
forbindelse overalt. 

På lignende måde ønsker teleoperatøren at sikre en sammenhængende dækning 
langs tog- og vejstrækninger. 

Det kan tilføjes, at teleoperatøren i forbindelse med større kunder, typisk 
virksomheder, ønsker at etablere et antenneanlæg med det primære formål at 
tilvejebringe dækning for den specifikke kundes virksomhed, kontorbygninger eller 
produktionsanlæg. Sådan et antenneanlæg kan delvist suppleres eller erstattes af 
et indendørs antenneanlæg bestående af flere mindre antenner placeret spredt i 
bygningerne. 

I takt med udbredelsen af mobiltelefonien i samfundet er der en tendens til stigende 
forventninger hos brugerne. Eksempelvis er fast telefon ikke en nødvendighed, hvis 
man har en mobiltelefon. Ud fra denne betragtning kan det være rimeligt, at 
byggemyndigheden imødekommer teleoperatørens ønsker om dækning indendørs i 
forbindelse med konkrete byggeansøgninger frem for eventuelt at henholde sig til 
de statslige dækningskrav, der defineres som udendørs dækning. 

Introduktion til udbredelsen af elektromagnetiske bølger fra GSM og UMTS antenner 

o Elektromagnetiske bølger
Samtaler via mobiltelefoni bliver transmitteret i digital form via radiobølger, som er 
en form for elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger er primært 
kendetegnet af to variable: Frekvens og effekt. 

De frekvensbånd som anvendes til mobiltelefoni i Danmark ligger i områderne 
omkring 900 MHz, 1800 MHz og 2100 MHz. Det er i disse frekvensområder, at 
staten har tildelt licenser til teleoperatørerne. Der sendes med en effekt på omkring 
27 W for 2G og 20 W for 3G. 

Lys – eksempelvis synligt sollys – er elektromagnetiske bølger med frekvens fra 3 
til 3000 THz. Man kan sammenligne udbredelsen af signalet fra en antenne med en 
lyskilde, der udsender lys i et afgrænset felt.  

Teleoperatørerne skelner mellem 2. generations mobiltelefoni (2G eller GSM), som 
omfatter 900 og 1800 MHz, og 3G eller UMTS, som omfatter 2100 MHz området. 

Der er to interessante sammenhænge mellem frekvens og funktion i forhold til 
mobiltelefoni og den geografiske tæthed. 

1. Radiobølgens evne til at transmittere data per tidsenhed stiger med 
frekvensen. Dette muliggør eksempel videotransmission og 
internetopkobling via 3G. 

2. Den geografiske rækkevidde falder med frekvensen. 

De fire operatører på det danske marked har ikke alle licens til alle tre 
frekvensområder. Selskabet 3 har som det eneste kun licens til 3G. 
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o Geografisk rækkevidde
Det er oplagt, at teleoperatørerne anvender 900 MHz i det åbne land og 1800 i 
byerne, hvor samtaletrafikken er så stor at kapaciteten for et antenneanlæg 
opbruges, hvis anlægget dækker for stort et område. 

Tabel 2: Angivelse af sammenhæng mellem frekvens og rækkevidde. 

 Åbent land: By: 
UMTS (2100MHz) 2½ km 300 meter 
DCS (1800MHz) 5 km 1 km 
GSM (900MHz) 10 km 3 km 

Siden tildelingen af licenser til 3G har teleoperatørerne ombygget eksisterende 
antenneanlæg, så disse kan fungere på flere frekvensområder. Men eftersom 
tætheden i de etablerede 2G net var tilpasset 2Gs rækkevidde, har det været 
nødvendigt at oprette nye antennepositioner primært med 3G antenneanlæg. 

Denne fortætning giver problemer, fordi det ikke i samme grad er muligt at undgå 
placeringer i sårbare områder, som man med 2Gs længere rækkevidde kan dække 
fra mindre sårbare placeringer. Desuden er det mere fintmaskede 3G net mere 
følsomt over for afstanden imellem de enkelte antenneanlæg, hvilket betyder, at 
den geografiske placering er mindre fleksibel. 

For 3G gælder desuden, at rækkevidden rent geografisk skrumper i takt med 
samtaletrafikken over den enkelte antenne. Der er dermed en risiko for, at et 
planlagt radionet af antenneanlæg kan vise sig utilstrækkeligt, hvis anvendelsen af 
3G stiger ud over det forventede. 

o Antennens højde over terræn
Typisk ønskes en højde på 25 meter for UMTS og 30 meter for GSM. Mindre 
afvigelser (3 til 4 meter) er normalt acceptabelt men derefter forringes effekten af 
anlægget i stigende grad.  

Højden er påkrævet for at opnå en vis rækkevidde men også for at afgrænse 
antennens signal mod nabo antenneanlæg. Antennerne vinkles (tilt) således en 
smule mod terræn, hvorved antennesignalet stoppes mod jorden og ikke fortsætter 
ind i andre antenneanlægs områder. Tilt kan foretages fysisk og elektronisk. 

Hvis det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig højde, kan det blive nødvendigt at 
etablere yderligere et eller to antenneanlæg inden for et givent område for at opnå 
en sammenhængende dækning. 

o Hindringer, refraktion og skygger
Udbredelsen af det elektromagnetiske signal påvirkes af omkringstående 
bygninger, beplantninger mm. 

Ved placering af antenner søges altid efter frit udsyn særligt i antennernes 
hovedretninger. Direkte sigte fra antenne til telefon er dog ikke nødvendigt, idet de 
elektromagnetiske bølger reflekteres af bygninger og ad den vej når ned på 
terrænplan. Dog svækkes bølgerne ved refleksioner. En sammenligning med lys, 
der også er elektromagnetiske bølger, kan illustrere disse forhold.  
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Ved placering på flade tage må viklen fra antennens underkant til tagkanten skal 
helst være mindst 15 grader. Ved mindre vikler vil ”bunden” af signalet reflekteres 
fra tagfladen opad og forstyrre de øvre bølge lag.  

Ved placering af linkantenner er ubrudt frit sigte en betingelse. 

o Radioplanlægning
Teleoperatørens radioplanlægning udarbejdes på baggrund af diverse 3D GIS 
programmer, hvor effekten af de planlagte antenneanlæg kan simuleres. 
Radioplanlægningen udarbejdes som et net af teoretiske idealpunkter for placering 
af de enkelte antenneanlæg. 

Placeringen af de enkelte anlæg er indbydes afhængige. Viser det sig i praksis, at 
et planlagt anlæg ikke kan placeres som ønsket, kan det få konsekvenser for 
placeringen af naboanlæggene eller det kan blive nødvendigt at etablere flere 
anlæg.
Når teleoperatøren har etableret sit radionet kan der efterfølgende opstå behov for 
justeringer. Dette er især gældende for UMTS, fordi UMTS rækkevidden afhænger 
af samtaletrafikken over de enkelte antenner. Der kan altså opstå behov for 
etablering af yderligere antenneanlæg, hvis trafikken stiger ud over det forventede. 

o Stråling og sikkerhed
Radiobølger kan medføre påvirkning af biologisk væv i form af opvarmning, hvis 
effekten er tilstrækkelig stor. Opvarmningen kan medføre forandrede funktioner i 
cellerne i vævet. Derimod er radiobølger fra mobilantenner ikke ioniserende som 
røntgen og gammastråling er.  

WHO har fastsat grænseværdier for den menneskelige eksponering for radiobølger. 
I praksis medfører disse grænseværdier en sikkerhedszone omkring mobilantenner 
på cirka 3,2 meter foran antenne og aftagende til cirka 94 cm på antennens sider 
og cirka 23 cm under, over og bagved antennen. På disse afstand vil effekten af 
antennens radiobølger medføre en eksponering svarende til WHO’s grænseværdi. 

Effekten, eller feltstyrken, aftager med afstanden. Når afstanden fordobles, bliver 
feltstyrken halveret. Ved passage af bygningsmure bliver styrken 3 til 10 gange 
mindre.

Det vil i praksis sjældent være muligt at opholde sig inden for sikkerhedszonen, 
fordi antennerne typisk placeres højt og med frit sigte. Dog kan der være en risiko i 
forbindelse med vedligeholdelse af tag eller ophold på tagflader. Derfor bør 
placeringen af antenner ske således, at passage foran antennen i antennens 
hovedstråle ikke er mulig. Alternativt skal der opsættes en advarselstavle med 
anvisning for ophold omkring antennen og eventuelt henvisning til teleselskab. 

Hensynet til sikkerheden kan medføre en mere synlig antenne placering. 

For linkantenner er sikkerhedsafstanden cirka 1½ meter i antennens sigteretning. 
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Komponenter i et standard antenneanlæg 

o Hele antenneanlægget
Et antenneanlæg består af et sæt antenner samt teknisk udstyr til behandling af 
den mobiltelefoni, som transmitteres over anlægget. Mellem antenner og teknisk 
udstyr føres for hver antenne typisk 2 til 4 kabler med en diameter fra omkring 15 
mm og stigende trinvist med kabellængden. 

For at et antenneanlæg kan etableres skal det forinden afklares, hvordan disse tre 
hovedkomponenter – antenner, kabler og teknisk udstyr - kan udformes og 
placeres. 

o Antenner
Et antennesæt består af 3 antenner, som hver dækker en tredjedel af horisonten, 
sådan at det samlede dækningsområde fra anlægget tegner et sammenflydende 
trekløver. Disse antenner kaldes sektorantenner eller panelantenner og findes i 
forskellige dimensioner, hvoraf de hyppigst anvendte måler fra 1,3 til 2,4 meter i 
højden, 15 til 30 cm i bredden og 10 til 20 cm i dybden. 

Sektorantennernes placering i forhold til terræn og omkringstående bygninger og 
bevoksning er afgørende for anlæggets geografiske rækkevidde. 

For GSM anvendes i særlige tilfælde stavantenner med en diameter på typisk 5 cm. 

Nogle sektorantenner kan sende på flere frekvenser samtidigt eksempelvis på både 
UMTS og GSM. Teleoperatøren foretrækker at opsætte et sæt antenner for hvert 
frekvensområde for derved at opnå større grad af fleksibilitet i tuningen af de 
enkelte frekvensområder. 

Ofte vinkles sektorantennerne nedad. Derved begrænses radiosignalets udbredelse 
til det område, som ønskes dækket, og teleoperatøren sikre, at der ikke opstår 
forstyrrelser mellem to nabo antenneanlæg. Denne vinkling kaldes tilt og kan i et 
vist omfang foretages elektronisk.  

Transmissionen af signalet ud af lokalområdet sker via radiokæde antenner, 
linkantenner, der med en parabol sender og modtager radiosignaler i en 
koncentreret stråle mod et opsamlingspunkt. De hyppigst anvendte linkantennerne 
er udformet som mindre bokse sammenbygget med en parabol med en diameter på 
cirka 30 cm. 

Ved placeringen af linkantenner er det afgørende at der er fri sigt (line of sight) til 
opsamlingspunktet. Teleoperatøren har behov for mindst én linkantenne og ønsker 
ofte flere opsat for sikkerhed og fleksibilitet i nettet. 

Som alternativ til linkantenner kan man anvende en fast internetforbindelse, hvilket 
TDC, der råder over et landsdækkende fastnet altid anvender, men som de øvrige 
teleoperatører skal købe af TDC og kun anvender, når linkantenne er udelukket. 

o Antennebærer
Placeringen af antennerne i forhold til omgivelserne er helt afgørende for 
udbredelse af radiosignalet. Derfor tager teleoperatøren altid udgangspunkt i de 
eksisterende bygninger, når der skal findes en placering til et nyt antenneanlæg i et 
givent søgeområde. 
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I byområder med etagebyggeri opsættes antennerne ofte på bærerør typisk med 
højde på op til 5½ meter over tag (en rooftop løsning). Ved højere bygninger kan 
antennerne fordeles og monteres på facaderne. 

Fritstående skorstene og større skorstene på hustage er også velegnede til 
opsætning af antenner. 

Det er ikke altid, at teleoperatøren kan opnå tilladelse til etablering af antenneanlæg 
fra ejere af de mest velegnede bygninger. Teleoperatøren kan i byområder 
anvende naboejendomme, idet mindre forskydninger i placeringen i forhold til det 
planlagte net kan tolereres i forhold til eksisterende nabo antenneanlæg. For 3G 
tolereres typisk op til 50 meters forskydning fra idealpunktet.  

Hvor der ikke er bygninger med tilstrækkelig højde, må teleoperatøren rejse en 
mast til opsætning af antennerne. Traditionelt anvendes gitterkonstruktioner eller 
rørmaster. I mere sårbare byområder og lignede anvendes cylindrisk udformede 
flagstænger, hvor antennerne monteres indvendigt og skjult. ”Flagstangen” kan 
også opstilles uden flagknop med et mere diskret eller anonymt udtryk. Denne 
løsning er ikke anvendt i Gladsaxe. Diameteren på disse master skal passe til den 
antennetype, som ønskes anvendt og hvoraf der typisk monteres 3 stk. Diameteren 
vil normalt være fra små 30 cm og opefter. 

Der findes alternative specialdesignede master, men de er kun opsat i begrænset 
antal. Teleoperatøren vil ved alternative master lægge vægt på, at funktionelle og 
økonomiske forhold er acceptable. 

o Teknisk udstyr
Det tekniske udstyr, som styrer telefonien, udformes typisk i tre løsninger. 

 Radiokabine opstilles på terræn eller tag 
 Outdoor unit (teknik skab) opstilles på terræn eller tag 
 Udstyr opsættes i eksisterende bygning 

Det typiske areal behov for kabine og indendørs opsætning er på 6 til 10 kvm. 
Outdoor units er mindre skabe som kan stå udendørs. Af hensyn til servicering af 
det tekniske udstyr foretrækker teleoperatøren radiokabinen eller et lokale i 
tilknytning til antenneplaceringen. 

Ved alle tre løsninger er ventilation påkrævet for at køle anlægget. Ventilationen 
medfører støj, som dog i de fleste tilfælde ikke er belastende eller som kan 
afhjælpes. Ved opstilling i eksisterende bygninger, kældre, loftrum el. a, bliver der 
opsat et luftindtag i form af eksempelvis en taghætte. 

o Kabler
Mellem panelantenner og teknisk udstyr føres for hver antenne typisk 2 til 4 
feederkabler med en diameter på 16 mm og stigende trinvist med kabellængden til 
cirka 60 mm. Kabellængden forsøges begrænset, fordi radiosignalet svækkes 
gennem kablet. Den maksimale kabellængde er normalt 50 – 60 meter. 

Kabelføringen kan i nogle tilfælde vise sig så vanskellig, at en ellers velegnet 
bygning må opgives. 

De kraftige feederkabler kobles på mindre jumperkabler af op til cirka 5 meters 
længde mod antennerne. 
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o Diverse
Umiddelbart under hver antenne opsættes ofte en antenneforstærker udformet som 
en boks på cirka 30 x 20 x 10 cm. I de tilfælde, hvor teleoperatøren anvender 
dualband eller trippelband antenner, som kan sende på flere frekvensområder, kan 
der opsættes, ligeledes under hver antenne, én eller to diplexere, som opsplitter 
signalet i de forskellige frekvensbånd. Diplexeren erstatter et sæt kabler. En 
diplexer måler omtrent som en forstærker. 

Brancheinterne retningslinjer 

o Masteloven - fælles udnyttelse af master
Masteloven dikterer, at ejere af en mast skal imødekomme teleoperatørers ønske 
om at opsætte antenner i masten. Hensigten i Masteloven er at begrænse antallet 
af master. Også ejere af andre bygninger, som er velegnede til antenneopsætning 
skal være imødekommende overfor teleoperatørernes eventuelle anmodning om 
tilladelse til antenneopsætning. 

Ovenstående gælder for alle bygningstyper med højder større end byggelovens 
højdebegrænsninger herunder eksempelvis elmaster og lysmaster. 

Der er en gensidig interesse mellem teleoperatørerne i at tillade fælles anvendelse 
af master til opsætning af antenner for derved at dele omkostningerne ved 
etablering af en given mast. I nogle tilfælde fremsendes en forespørgsel til de 
øvrige teleoperatører forud for etablering af en mast, således at masten kan 
dimensioneres efter det samlede behov. 

o Separate antenneanlæg
Det er ikke muligt at begrænse antallet af antenner ved at påbyde en fælles 
anvendelse af antenner. I grundlaget for liberaliseringen af telemarkedet forud for 
licensauktionerne er det fastlagt, at licenshaverne skal etablere egen infrastruktur 
inklusiv antenner. Grænsen for ejerskabet ligger så at sige mellem antennerne og 
antennebæreren (masten). 

Muligheder for visuel tilpasning af konkrete antenneanlæg 

o Placering på eksisterende bygninger
Placering af antennerne på en bygning er i udgangspunktet et kompromis mellem 
radiotekniske og konstruktionsmæssige hensyn. Men ofte kan placeringen 
modereres af visuelle hensyn uden at det svækker de radiotekniske forhold 
væsentligt.

Eksempler:

Et bærerørs synlighed fra gadeplan kan begrænses ved at placere bærerøret på 
gårdsiden af et saddeltag. 

På et fladt tag kan bærerør tilsvarende trækkes tilbage fra facadekanten. 

Opstilling af bærerør ved skorstene på tag, elevatortårne eller andre tekniske 
installationer vil dæmpe synligheden. 
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Linkantenner kan placeres lavt på bærerør eller direkte mod facader, således at 
synlighed mod himlen begrænses, dog sådan at frit sigte til opsamlingspunkt kan 
opnås. 

Ved opsætning af antenner direkte på bygningsfacade eller på skorstene er det 
oplagt at indfarve antennerne efter baggrunden. Så vidt det er muligt bør kablerne 
fra antenner monteret på facader og skorstene føres gennem mur og indvendigt 
frem til teknisk udstyr. Hvis kablerne føres udvendigt er indfarvning af en 
kabelinddækning ligeledes en oplagt mulighed. 

o Anvendelse af mastetyper
Traditionelt anvendes gittermaster eller rørmaster. Kapaciteten for opsætning af 
antenner, kabler mm. er størst for gittermaster, som typisk anvendes i det åbne 
land eller i tilknytning til virksomheder eller lignende som visuelt kan tåle 
gitterkonstruktionens udtryk. 

Rørmaster tages i anvendelse, hvor landskabsinteresser er på spil og hvor der er 
begrænset kapacitetsbehov, samt i byområder, hvor der ikke er anvendelige 
bygninger eksempelvis i villakvarterer og i lignende beboelsesområder. 

I disse områder kan det dog også være interessant at anvende master med skjulte 
antenner udformet som cylindriske flagstænger eller lignende. Disse konstruktioner 
kan maksimalt rumme to sæt antenner og kan altså højest tilgodese to 
teleoperatører. 

I isolerede tilfælde kan ”flagstangen” udformes traditionelt kegleformet, men så kan 
der kun monteres én enkelt stavantenne. I UMTS sammenhæng er dette ikke 
muligt – her skal anvendes sektorantenner. 

Anvendelse af ”flagstangsløsninger” kan være visuel gunstig, hvis omgivelserne 
kan retfærdiggøre ”flagstangens” proportioner. 

Den åbenlyse konflikt mellem den radiotekniske påkrævede højde for 
antenneplacering og synligheden i bymiljøet er i nogle tilfælde nærmest uløselig. 
Der bliver i få tilfælde fremstillet specialmaster, som har et selvstændigt design ofte 
efter grundejerens ønske og det kan undre, at udformningen af telemaster ikke har 
opnået samme designmæssige opmærksomhed som andet byinventar (lysmaster, 
telefonbokse, p-automater etc.) 

o Kamuflerede antenneopsætninger – svækket radiosignal
I særligt følsomme omgivelser kan antennerne opsættes bag en afskærmning, som 
falder ind i bygningens udtryk. Der er i flere tilfælde udformet skorstensattrapper til 
opsætning på tagrygge og med plads til antenner indvendigt. 

Det er også muligt i nogle tilfælde at indbygge antennerne i en eksisterende 
udsmykning eksempelvis i en vejrhane. 

Mere anvendt er det dog at skjule antennerne med en radome typisk udformet som 
en cylinder af glasfiber eller polycarbonat. 

Alle afskærmninger har den omkostning, at signalet fra antennen dæmpes. Der kan 
også opstå uønsket refleksion fra afskærmningen, som kan genere antennernes 
signaludbredelse indbyrdes. Dæmpning og refleksion afhænger af, hvilket materiale 
der anvendes til afskærmning samt afskærmningens tykkelse. 



10

o Antenneplaceringer i forhold til andre antenner
Det er normalt uproblematisk at placere to antennesæt fra forskellige teleoperatører 
over hinanden, eksempelvis på et bærerør eller på en telemast. Teleoperatørerne 
regner med en respektafstand fra bundantenne til undersiddende antennetop på 
cirka 1 meter. 

I horisontalt plan kan der opstå problemer eftersom antennernes hovedstråle 
sendes horisontalt og der dermed er risiko for forstyrrelser gensidigt. Herunder er 
vist de afstande, som hvis overholdt bør gøre det radioteknisk problemfrit. 

Figur 1: Respekt afstande for placering af antenner horisontalt 

Det er muligt af antennesæt kan placeres tættere end skitseret herover. 

Ved placering af enkelte antenner, eksempelvis på en facade, hvor 
antenneretningerne på to antenner nogenlunde ens eller pegende væk fra 
hinanden, kan man opnå en tættere placering. 

o Designmanual
Der kan være en pointe i at udforme en designmanual, som med reference til 
karakteren af forskellige byrum opstiller retningslinjer for udformningen af 
antenneanlæg. 

En designmanual kan sikre de kommunale bymiljømæssige interesser og samtidig 
fungere som en vejledning for teleoperatørerne forud for valg af placering og 
udformning af konkrete antenneanlæg. Radioplanlægningen kan derved 
inkorporere byplanmæssige hensyn. 

På den måde vil en designmanual artikulere kommunens interesse i at medvirke til 
etableringen af infrastrukturen til mobiltelefoni med respekt for bymiljøet. 

Der kan være en risiko for en fordyrelse af teleoperatørernes antenneanlæg og 
også en forøget tæthed af antenneanlæg særligt i sårbare byområder som 
eksempelvis tæt-lav boligområder. På den anden siden kan begge parter, 
teleoperatør og kommune, opnå en hurtigere byggesagsbehandling samt et mere 
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sikkert valg af placering og udformning forud for den konkrete 
byggesagsbehandling. 

Retningslinier i forbindelse med byggeansøgninger for antenneanlæg 

I dag eksisterer der en række muligheder for at belyse behov og muligheder ved 
etablering af et antenneanlæg. 

o Redegørelse for valg af placering og udformning
En byggeansøgning for opførelse af et antenneanlæg, skal ud over almindelig krav 
indeholde en redegørelse for den valgte placering og udformning. Derudfra har 
byggemyndigheden en mulighed for at vurdere alternative løsninger. 

o Radiodækningskort
I sårbare områder skal der til byggeansøgningen vedlægges radiodækningskort, 
som viser dækningsgraden før og efter etablering af det ønskede antenneanlæg. 
Dette vil ligeledes styrke byggemyndighedens mulighed for at vurdere den valgte 
placering. 

o Koordinering mellem teleoperatører ved fælles placering
Som følge af mastelovens intention om fælles masteudnyttelse samt økonomisk 
besparelser, er der etableret samarbejde mellem teleoperatørerne med henblik på 
at optimere udnyttelsen af telemaster. Koordineringen iværksættes typisk forud for 
etablering af en ny mast for derved at sikre en tilstrækkelig dimensionering af 
masten.

o Mastedatabasen
Byggemyndigheden kan med rette forvente, at teleoperatørerne opfylder deres pligt 
til at rapportere planlagte antenneanlæg til IT og Telestyrelsens mastedatabase. 
Mastedatabasen er den eneste samlede oversigt over teleoperatørernes 
udbygningsplaner. 

o IT og Telestyrelsens radiotekniske udtalelse (Masteloven § 18, stk 1)
Byggemyndigheden kan anmode IT- og Telestyrelsen om en udtalelse som 
indeholder en vurdering af det radiotekniske rimelige i teleoperatørens ansøgte 
placering. Her kan alternative placeringer også vurderes. 

o Kommunale påbud og ekspropriation
Masteloven giver mulighed for ekspropriation og der kan også gives påbud til 
bygningsejere om at efterkomme teleoperatørens anmodning. I praksis sker dette 
sjældent og teleoperatørerne ønsker at undgå sådanne situationer. 

Det kan dog overvejes, om kommunerne mere aktivt kan medvirke til, at velegnede 
eksisterende bygninger anvendes, frem for at der eksempelvis opføres en ny mast 
eller at der ikke tilvejebringes dækning i et givent område. 

o Forhåndsdialog i definerede byområder
I særligt sårbare områder skal teleoperatøren kontakte kommunen for at diskutere 
forskellige mulige placeringer og udformninger forud for fremsendelse af en konkret 



12

byggeansøgning. Denne dialog vil kunne spare tid for begge parter og man vil 
fremskynde en endelig afklaring. 

o Overvejelse og forslag til yderligere tiltag
Det er kendetegnede for overvejelserne omkring placeringen af antenneanlæg, at 
infrastrukturen til mobiltelefoni har en vis grad af fleksibilitet modsat andre 
landsdækkende infrastrukturer. Mobilnettet bliver således løbende udbygget, de 
enkelte punktvise antenneanlæg kan forskydes i nogen grad og det er ikke muligt at 
planlægge sikkert længere ud i fremtiden. 

Denne fleksible karakter indikerer, at relevante myndigheder (bygge-, plan- og 
landzonemyndighed) supplerer eksisterende redskaber (kommunalplaner etc.) med 
retningslinjer for placering af antenneanlæg på en operationel gunstig måde.  

Eksempelvis er det nærliggende at opstille graduerede krav / ønsker efter 
forskellige geografiske områder. 

Der grund til at tro, at teleoperatører og myndigheder i stor udstrækning vil have 
gavn af, at der i fornødent omfang udstikkes retningslinjer for placering og 
udformning af antenneanlæg ikke mindst i sårbare områder, hvor teleoperatørerne 
ofte igennem lang tid opsøger forskellige løsninger. 

Hvis teleoperatøren på forhånd ved, at der i et givent område er skærpede krav til 
placering og udformning, så vil teleoperatøren have mulighed for at tage højde 
derfor. 

I sagsbehandlingen af byggeansøgninger for etablering af antenneanlæg kan 
kommunen med fordel anvende mastedatabasen til at orientere sig om 
eksisterende samt planlagte antenneanlæg i det aktuelle område. 

Det kan ikke udelukkes at en ønsket placering viser sig så problematisk at man må 
opgive en placering i det ønskede område og eventuelt erstatte det planlagte anlæg 
med to, som kan placeres i mindre følsomme omgivelser. 

Afsluttende kommentar - Andre teknologier for mobilt bredbånd / trådløst Internet 

Mobiltelefoniens vækst igennem de seneste 10 til 15 år har medført en konflikt 
mellem tekniske behov og miljømæssige hensyn. Denne konflikt er blevet skærpet 
med 3G mobiltelefoni på grund af det radiotekniske behov for en tættere og mindre 
fleksibel placering af antenneanlæggene. 

Der findes teknologier, som til en vis udstrækning kan tilbyde samme funktioner 
som 3G. Det er dog ikke realistisk, at disse teknologier vil erstatte 3G. Nedenunder 
er skitseret to andre teknologier for mobilt bredbånd / trådløst Internet. 

o Langtrækkende trådløst bredbånd
Nordisk Mobiltelefoni (http://www.nordiskmobiltelefon.dk) tilbyder i dag 
bredbåndsforbindelse med en teknologi, der kombinerer UHF-båndets længere 
rækkevidde med en kodning af radiosignalet. Herved kan brugeren via en pc opnå 
trådløs datakapacitet, som er på niveau med 3G.  
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o Kortrækkende trådløst bredbånd - Hotspots
Inden for de seneste 3 - 5 år har virksomheder etableret såkaldte ”hotspots” af 
trådløst Internet, hvorved brugere via en pc kan koble på Internettet. Rækkevidden 
her er kort. Mange lufthavne eksempelvis tilbyder hotspot-opkoblinger. 

For begge teknologier gælder, at de ikke i dag anvendes til telefoni. Det er heller 
ikke i dag muligt at fastholde forbindelse, når man bevæger sig fra en celle til en 
anden – altså fra et hotspot til et andet. 

Det kan ikke udelukkes, at den eksisterende mobiltelefoni på sigt kan kombineres, 
suppleres med eller erstattes af andre teknologier og at man af den vej kan 
begrænse antallet af telemaster. Men det er fortsat afgørende for teleoperatørerne 
såvel som for brugerne, at de eksisterende net er udbygget i store 
sammenhængende geografiske områder. 

Henvisninger til lovgivning, vejledninger og andet 
IT- og Telestyrelsen (1999): ”Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til 
radiokommunikationsformål m.v.” 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29199 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet (2003): ”Sundhedsmæssige forhold vedrørende radiobølger i 
mobilnet” 
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2003/redegoerelse-om-
sundhedsmaessige-forhold-vedr-radioboelger/html/chapter00.htm 

Telekommunikationsindustrien: ”Vejledning for arbejde tæt på mobilantenner” 

Telekommunikationsindustrien: ”Mobilantennerne og sikkerheden” 


