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1.0 Forord 
Følgende notat er til brug for lejerorganisatio-

nens jurister og frivillige sagsbehandlere med 

henblik på sagsbehandlingen samt viderefor-

midling til Danske Lejeres medlemmer i forbin-

delse med rådgivning. Notatet er udarbejdet 

primært for at fastslå retsvirkningerne af lov-

forslaget for lejere af beboelseslejligheder. 

2.0 Generelt 
I mange ejendomme og foreninger er der etable-

ret en form for fælles programforsyning. Det er 

blandt andet ganske sædvanligt blandt private 

samt almene udlejningsejendomme. Program-

forsyningen leveres gennem et fællesantennean-

læg, hvilket er defineret i radio- og fjernsynslo-

vens § 2 stk. 2 som fællesantenneanlæg og andre 

kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedpro-

grammer til lokaler, som anvendes til privat be-

boelse. 

Omfanget af forpligtelsen til at deltage i fælles 

programforsyning varier i stort omfang i ejen-

dommene og foreninger. Deltagelse kan være 

obligatorisk og valgfrit. Nogle ejendom-

me/foreninger benytter sig af såkaldte blan-

dingsmodeller, hvor husstande er forpligtet til en 

basispakke med mulighed for individuel tilvalg. 

Formålet med en sådan fælles programforsyning 

kan være på baggrund af økonomiske fordele, 

men det kan også være praktisk idet husstande 

ikke selv behøver individuelt foretage installati-

on af egne antenneanlæg og selv indgå aftaler 

med en distributør. Programforsyningen (radio 

og tv) leveres af en kommerciel distributør, der 

kan være ejeren af fællesantenneanlægget, men 

ejeren af anlægget kan tillige være identisk med 

ejeren af ejendommen f.eks. en privat udlejer 

eller boligforening. 

3.0 Gældende ret 
Efter gældende ret kan en udlejer opkræve an-

tennebidrag jf. LL § 46 c. Ved antennebidrag 

forstås de rimelige og nødvendige udgifter lejere 

refundere udlejer for etablering, forbedring, 

drift samt udgifter til administration af et af ud-

lejeren, eller ekstern, ejet fællesantenneanlæg jf. 

LL § 46 c stk. 1 1. pkt. Med etablering, forbedring 

og drift menes finansiering af omkostninger til 

forrentning og afskrivning af anlægget, vedlige-

holdelse og administration. For så vidt angår 

udgifter til etablering og forbedring sondres 

mellem etablering og forbedring, der er sket på 

grundlag af en aftale med lejer og uden aftale. Er 

der tale om en forudgående aftale med lejer kan 

udlejer kræve de faktiske udgifter, der med ri-

melighed er afholdt til etablering- og forbedring. 

Uden for aftale kan udlejer kun kræve udgifter 

for forbedringer, der med rimelighed er afholdt 

som påhviler udlejeren i henhold til anden lov-

givning jf. LL § 46 c stk. 2.  

Udgifterne hertil fordeles ligeligt efter antallet af 

lejemål i ejendommen jf. LL § 46 c stk. 1 3. pkt. I 

lejemål, hvor lejeren har valgret mht. program-

tilbud skal lejeren dog kun betale for det lejeren 

faktisk har adgang til jf. LL § 46 c stk. 1 4. pkt. 

Udgiften hertil må ikke indeholdes i huslejen for 

at sikre, at der ikke bliver betalt boligstøtte til 

lejerens udgift til programforsyning jf. LL § 46 c 

stk. 1 5. pkt.  Antennebidraget er en pligtig pen-

geydelse jf. LL § 46 c stk. 3 jf. § 93 stk. 1 litra a. 

Lejer risikerer derfor at udlejer med rette kan 

ophæve lejeaftalen, hvis bidraget ikke indbeta-

les. Huslejenævnet er kompetent til at løse tvi-

ster om antennebidragets størrelse, og udlejer 

kan pålægges at betale det for meget opkrævede 

tilbage jf. LL § 46 e stk. 1 og stk. 2. 

Reglerne er nærmest identiske for almene boli-

ger jf. ALL § 62. Tvister vedrørende antennebi-

draget indbringes for beboerklagenævnet jf. ALL 

§ 62 stk. 4. 

3.1 Grundlaget for programforsyning 
I private udlejningsejendomme beror etablerin-

gen af fælles programforsyning i ejendommen 

på aftalen mellem lejer og udlejer. Det vil således 

fremgå af lejeaftalen, hvorvidt lejeren er forplig-

tet til at deltage i fælles programforsyning, og i 

hvilket omfang jf. LL § 46 c stk. 1 3. pkt. ”… som 

ifølge aftale med lejerne… ”.  For så vidt angår 

boligforeninger beror en etablering på et flertal 

blandt beboer på beboermødet. Med en sådan 

beslutning på beboermødet følger en pligt til at 

deltage i betalingen af den i fælles programfor-

syningen forbundne udgift. 

Husstande kan dog ligeledes i kraft af en servi-

tutbestemt medlemskab af en fælles antennefor-

ening være forpligtet til at bidrage med hensyn 

til afholdelse af udgifterne hertil. 
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4.0 Lovforslaget 
Lovforslagets hovedformål er at sikre husstan-

de/lejer størst mulig valgfrihed mht. radio- og 

tv-programmer. Som det vil fremgå af notatet 

sikre lovforslaget dog ikke ubetinget frihed, og 

er ikke ubetinget omkostningsfrit for lejer, men 

er en væsentlig forbedring af lejers individuelle 

retsstilling på området. Sammenkoblingen mel-

lem reglerne i § 6 a stk. 1-7 i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, og lejelovgivningen kan 

findes i lovforslagets ændring til lejelovens § 46 

c stk. 1, hvorefter 4. og 5. pkt. affattes således; 

§ 46 c stk. 1 4. og 5. pkt. ”For lejemål, hvor lejeren under 

iagttagelse af reglerne i § 6 a i lov om radio- og fjern-

synsvirksomhed og de i medfør af § 6 a stk. 7i lov om 

radio og fjernsynsvirksomhed udstedte regler har fra-

valgt tilslutning til og betaling for fælles programforsy-

ning, eller hvor lejeren har individuelt valg af elektroni-

ske kommunikationstjenester, skal den enkelte lejer 

dog kun betale for de programmer eller de elektroniske 

kommunikationstjenester, som lejeren har adgang til. 

Har lejeren fravalgt tilslutning til og betaling for et fæl-

lesantenneanlæg, som ejes af andre end udlejeren, kan 

lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring 

og drift af anlægget, bortset fra udgifter til administra-

tion, jf. § 6 a stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksom-

hed”. 

I lov om leje af almene boliger indsættes en lig-

nende bestemmelse. 

4.1.0 Udlejers forpligtelse 
Ifølge § 6 a stk. 1 i lov forslaget til lov om radio- 

og fjernsynsvirksomhed skal ejere af fællesan-

tenneanlæg sikre, at husstande kan fritages for 

tilslutning til og betaling for fælles programfor-

syning i anlægget. Tilsvarende finder anvendelse 

for ejere af ejendomme, ejerforeninger, andels-

boligforeninger eller lignende i det omfang, de 

indgår aftale med ejere af fællesantenneanlæg 

om fælles programforsyning. 

Formålet med bestemmelsen er at sikre hus-

stande kan fritages for tilslutning og betaling til 

fælles programforsyning. Pligtsubjektet er i før-

ste omgang ejerne af anlæggene, men reglerne 

gælder tilsvarende for ejere af ejendomme f.eks. 

en udlejer, der har indgået en aftale med ejeren 

af anlægget. Et eksempel på sidstnævnte er, hvor 

en udlejer har aftalt med en distributør om leve-

ring af radio- og tv som også er ejer af fællesan-

lægget, hvorefter udlejer i sin lejekontrakt har 

aftalt med lejer at denne skal deltage i den fælles 

programforsyning. I eksemplet er der således to 

pligtsubjekter idet distributøren er omfattet af 1. 

pkt. og udlejeren af 2. pkt. I praksis vil forpligtel-

sen dog være rettet mod den, der reelt har for-

pligtet lejeren dvs. udlejeren. Udlejeren kan dog 

tillige være ejeren af anlægget. I forholdet mel-

lem lejer og udlejeren vil det derfor være udleje-

ren, der er forpligtet til at sørge for at lejeren 

fritages for deltagelse i fælles programforsyning.  

4.1.2 Ældre fællesantenneanlæg 

Undtagelsen til udlejers forpligtelse i henhold til 

stk. 1 findes i stk. 3, hvorefter stk. 1 ikke finder 

anvendelse for anlæg, hvor det teknisk ikke er 

muligt at frakoble enkelte husstande. Hermed 

tænktes på de ældre og såkaldte sløjfeanlæg, der 

er et ældre fællesantenneanlæg, hvor det teknisk 

kun er muligt at levere én og samme tv-pakke til 

samtlige tilsluttede husstande. Lejere der beboer 

i en ejendom, hvor et sådan anlæg er til stede 

kan derfor ikke fritages for antennebidrag. Det 

forudsættes at der med tiden vil ske en udfas-

ning af disse anlæg og udskiftes med nye stik-

ledningsanlæg, der således vil være omfattet af 

bestemmelsen i stk. 1. Det er udlejeren der har 

bevisbyrden for, at et anlæg ikke teknisk giver 

mulighed for fritagelse uanset om udlejer er ejer 

af anlægget eller udelukkende har en aftale med 

en distributør, der ejer anlægget. 

4.1.3 Forbud mod hindrende vilkår 
Ifølge § 6 a stk. 4 må ejere af fællesantenneanlæg 

ikke gennem vilkår m.v. hindre husstande i at 

udøve den i stk. 1 nævnte ret, eller hindre ejere 

af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligfor-

eninger eller lignende i at efterkomme husstan-

des anmodning om fritagelse efter stk. 1. 

Sådanne vilkår foreligger, hvor udlejer f.eks. 

betinger levering af en ydelse i lejeforholdet 

mod samtidig at lejer indgår i deltagelsen af pro-

gramforsyning. Tilfældet benævnes koblingssalg. 

I øvrigt må fritagelse ikke betinges af, at der be-

tales et vederlag. Der er således med bestem-

melsen indført en yderligere begrænsning i afta-

lefriheden mellem udlejer og lejer. 

4.1.4 Omgåelse 

For at forhindre det forhold, at udlejer forsøger 

at omgå reglerne i stk. 1, f.eks. ved at investerer i 

et nyt fællesanlæg, kan lejeren ikke på ny for-

pligtes til tilslutning med den konsekvens at 

lejeren igen skal anmode om fritagelse efter stk. 

1 med et evt. opsigelsesvarsel og bindingsperio-

de, er bestemmelsen i stk. 5 indsat. Herefter kan 

en husstand, der har benyttet sig af fritagelses-
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muligheden i stk. 1, ikke på ny forpligtes til til-

slutning til og betaling for fælles programforsy-

ning. Hvis lejer skal tilsluttes igen kræver det 

derfor en aktiv tilslutning fra lejeren, såfremt 

denne ønsker at deltage i fælles programforsy-

ning.  

4.2.0 Lejers fortsatte betalingsforplig-

telse 
Som nævnt tidligere bevirker fritagelse for del-

tagelse i fælles programforsyning ikke en abso-

lut fritagelse for lejer i økonomisk henseende. § 

6 a stk. 2 foreskriver en række udgifter som lejer 

fortsat vil være pligtig at betale til udlejer. Det 

erindres at disse er en pligtig pengeydelse jf. LL 

§ 46 c stk. 3 jf. § 93 stk. 1 litra a, der kan bevirke 

lejemålets ophævelse. I det følgende må der 

sondres mellem udlejere, der er ejere af anten-

neanlægget, og udlejere der ikke er det idet ud-

gifter for førstnævnte er mere omfangsrige end 

sidstnævnte. De nedenstående omkostninger 

skal fortsat i henhold til lejelovens § 46 c forde-

les ligeligt på alle lejemål. 

4.2.1 Udlejere der ejer antenneanlægget 
Ifølge stk. 2 vil en udlejer der ejer antennean-

lægget kunne kræve udgifter til, etablering, for-

bedring og drift, herunder administrationen 

uanset fritagelse efter stk. 1. Med etablering, 

forbedring og drift menes finansiering af om-

kostninger til forrentning og afskrivning af an-

lægget, vedligeholdelse og administration. Vedr. 

beregning af rimeligt administrationsbidrag se 

neden for pkt. 4.2.3. 

Bestemmelsen tager sigte på de tilfælde, hvor 

antenneanlægget indgår som en del af ejen-

dommens fællesfaciliteter, og hvor det vil være 

forbundet med betydelige administrative byrder 

for udlejer, hvis det ikke længere skulle være 

muligt at pålægge alle i ejendommen de nævnte 

udgifter. Man har vurderet at i takt med ud- og 

tilmeldinger ville påfører betydelige udfordrin-

ger for udlejer idet udlejer herefter løbende ville 

skulle omregne antennebidraget. Herudover 

ville der på sigt være risiko for, at den fælles 

programforsyning helt ville ophøre uanset, hvor 

stor en andel af lejere i ejendommen måske var 

interesseret i tilslutning.  

Der tages alene sigte på faste omkostninger i 

forbindelse med antenneanlægget altså omkost-

ninger der lægger fast uanset antal tilsluttede 

husstande. Variable omkostninger er modsæt-

ningsvist omkostninger, der variere i takt med 

antal tilkoblede husstande. 

4.2.2 Kommercielle ejere af anlægget 

Ejes anlægget af en distributør og ikke af udlejer 

kan lejer uanset stk. 1 pålægges at betale udgif-

ter til udlejers administration af fællesantenne-

anlægget jf. stk. 2 2.pkt. Administration omfatter 

beregning og løbende regulering af antennebi-

draget, men kommer ligeledes til at omfatte til- 

og frameldinger til den fælles programforsyning. 

Man har derfor selv, hvor udlejer ikke er ejer af 

antennebidraget fundet det rimeligt, hvis alle 

lejere i ejendommen med fælles programforsy-

ning uanset fravalg kan forpligtes til at bidrage 

til betaling for administrationen. Vedrørende 

beregning af rimelig administrationsudgift se 

nedenfor under pkt. 4.2.3. 

4.2.3 Beregning af administrationsbidrag 

Der er med lovændringen ikke kommet lovregler 

for beregning af administrationsbidraget, men i 

bemærkningerne til lovforslaget har man lagt 

vægt på en gammel bestemmelse i lov nr. 380 i 

den gamle lejelov fra 1992, der indeholdt regler 

for udregning af administrationsbidraget. 

Herefter kunne udlejeren beregne sig til et be-

løb, der svarer til 3 pct. af antennebidraget, dog 

højest 60 kr. pr. lejemål pr. år. Beløbet blev regu-

leret én gang årligt.  

Reglen udgik ved lov nr. 406 af 31. maj 2000, 

men bemærkningerne til lovændringerne fast-

slog at dette var ikke et udtryk for en ændring i 

størrelsen i bidraget. I bemærkningerne til det 

aktuelle lovforslag, der er redegjort for i dette 

notat, har man forudsat at et rimeligt admini-

strationsbidrag i 2015-niveau vil være på højest 

ca. 100 kr. pr. lejemål pr. år.  

Eksempel:  

Et lejemål med 42 lejemål med en årlig antennebidrag på 

60.000 kr. Det rimelige administrationsbidrag er herefter 

3 pct. af 60.000 kr., hvilket er 1800 kr. om året. Divideret 

med antal lejemål på 42 giver dette ca. 43 kr. pr. lejemål 

pr. år eller knap 3,6 kr. om måneden. 

4.3.0 Opsigelses/fritagelses varsel 
Når lejer ønsker fritagelse efter stk. 1 skal dette 

ske med et varsel svarende til de til enhver tid 

gældende regler om ret til opsigelse af aftale om 

løbende tjenesteydelser i lov om forbrugerafta-

ler jf. § 6 a stk. 6. Efter den gældende lov om for-

brugeraftaler er opsigelsesvarslet 1 måned når 
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der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse jf. 

forbrugeraftalelovens § 28. Bestemmelsen skal 

sikre, at husstande fritages med et varsel, der er 

rimeligt både i forhold til husstanden og i for-

hold til ejeren af fællesantenneanlægget hen-

holdsvis udlejeren. 

4.4.0 Fremgangsmåden ved fritagelse 
Fremgangsmåden ved fritagelsen fastsættes 

nærmere i en bekendtgørelse udstedt af kultur-

ministeren jf. § 6 a stk. 7. Bekendtgørelsen fore-

ligger endnu ikke. 

4.5.0 Klageadgang 
Der sigtes ikke med lovforslaget nogen ind-

skrænkning af huslejenævnets eller beboerkla-

genævnets kompetence til at behandle tvister 

om størrelsen af antennebidraget. Tværtimod 

udvides klageorganernes kompetence til ligele-

des at omfatte tvister vedrørende fritagelse for 

tilslutning i henhold til lov om radio- og fjern-

synsvirksomheds § 6 a stk. 1-7.  Denne kompe-

tence vil fortsat følge af henholdsvis lejelovens § 

46 e vedr. huslejenævnet og almenlejelovens § 

62 stk. 4 vedr. beboerklagenævnet. 

4.6.0 Ikrafttræden og overgangsregler 
Loven træder i kraft den 1. juli 2016, hvorefter 

udlejere fremover skal iagttage de gennemgåede 

regler jf. lovforslagets § 4. I stk. 2 er der dog ind-

føjet en særlig overgangsordning for aftaler ind-

gået mellem en distributør af programforsyning 

og en udlejer der ejer et fælles antenneanlæg, 

eller hvor udlejer har indgået en aftale om fælles 

forsyning med en distributør, der ejer fælles 

antenneanlæg, der gennem vilkår hindrer lejer-

ne i at udøve den i § 6 a stk. 1 nævnte ret eller 

hindre udlejerne i at efterkomme lejernes an-

modning om fritagelse efter § 6 a stk. 1. Om så-

danne vilkår se ovenfor i pkt. 4.1.3. 

Udlejere der er omfattet af denne særlige over-

gangsregel får først pligt til at efterkomme lejers 

anmodning om fritagelse fra det tidligste tids-

punkt for enten aftalens udløb, eller udgangen af 

en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvar-

sel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det se-

nere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges 

fra. Dette betyder at loven først får virkning på 

en aftale der indeholder en uopsigelighedsperi-

ode samt et opsigelsesvarsel ved udløbet af uop-

sigelighedsperioden og opsigelsesvarslet. Det er 

udlejer der har ansvaret for, at lejer kan fritages 

og dermed også ansvaret for at en evt. aftale 

omfattet af stk. 2 opsiges. Aftaler der er fuldt 

fleksible imellem udlejer og distributør får virk-

ning fra ikrafttrædelsestidspunktet. 

 

 


