
 

 

 
 
KPR Towers A/S 
Industrivej 21 
6740 Bramming 
 
 
 
 
Tilladelse efter § 35 i Planloven (Landzonetilladelse) 
 
Adresse: Sønderskovvej 6A, 7080 Børkop 
Matr. nr.: 13A ANDKÆR BY, GAUERSLUND 
 
Sag:  Opsætning af 42 meter høj gittermast 
 
Vejle Kommune har fra KPR Towers (på vegne af TT-netværket) modtaget 
en ansøgning om tilladelse til etablering af ny mobilantenneposition. 
 
Da ejendommen ligger i landzone, er sagen behandlet efter Planlovens § 35, 
stk. 1 (landzonetilladelse). 
 
Nabohøring: 
Der er foretaget en nabohøring fra den 28. november til den 13. december 
2022. Der er ikke kommet bemærkninger til det ansøgte. 
 
Vejle Kommunes afgørelse med betingelser: 
Der meddeles hermed tilladelse efter Planlovens § 35, til etablering af ny 
mobilantenneposition. Projektet omfatter en ca. 42 m høj gittermast på et 64 
m² areal, hvor der også er plads til teknikskabe. Tilladelsen gives på 
baggrund af 1 bilag og følgende betingelser:  
  

1. At masten laves i en konstruktion og en højde, som åbner mulighed 
for at stille masten til rådighed for andre antenner og operatører mod 
rimelig betaling jf. Masteloven.  

 
2. Der skal etableres afskærmende beplantning på den vestlige side af 

masten og teknikkabine, ud mod det åbne land.  
 

3. At antennemasten og teknikkabine med tilhørende fundamenter, 
tekniske installationer m.v. fjernes uden udgift for det offentlige 
senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.  

 
Der skal ved færdigmelding fremsendes dokumentation på, at der er 
sket tinglysning af en servitut om fjernelse. 

10-03-2023

 

Side 1 af 10

J. nr.:

01.03.03-P19-173-22 

Ejd. nr.:2669

Kontaktperson:

Tito Muga

Lokaltlf.: 23 34 21 02 

E-post:TIFMU@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Byggesag
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
byggesag@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Sagsfremstilling og begrundelse  
KPR Towers har på vegne af TT-netværket indsendt ansøgning om landzonetilladelse til at 
opsætte en antennemast i landzone. Ansøgningen tager udgangspunkt i licenssag som er pålagt af 
Energistyrelsen. For at sikre bedre mobilbredbåndsdækning har Energistyrelsen udpeget 2 
dækningsforpligtede områder i Vejle Kommune, hvor det ene er Andkær. Der er undersøgt 
forskellige muligheder for placeringen inden for det søgeområde, hvor masten skal placeres for 
at sikre den nødvendige dækning jf. kort fra Energistyrelsen. Det er oplyst i sagen, at det ikke er 
muligt at benytte eksisterende antennemaster, høje bygninger eller lignende.  
  

 
 
Fig 1: Udklip fra ansøgningsmateriale. Det orange område indikerer dækningsforpligtigelsen (udpeget af 
Energistyrelsen), den røde linje afgrænser søgeområdet. Den ansøgte placering er vist med grøn 
markering A). Andre undersøgte placeringer er vist med røde markeringer (B og C). 
 
Ansøger oplyser, at antennepositionen skal anvendes til de mobilnet, som TT-netværk har licens 
til at drive, og omfatter en 42 m høj gittermast på et 64 m² areal, hvor der også er plads til 
teknikskabe. Med den valgte højde er masten forberedt til, at andre teleselskaber også kan 
anvende positionen.  
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Kommuneplan 2021-2033: Retningslinje og redegørelse for master og antenner  
Nye sendemaster og antenner skal så vidt muligt placeres i områder, der er udlagt til  
erhvervsformål eller placeres på eksisterende master eller høje bygninger. Der kan normalt ikke 
opstilles master o. lign. i internationalt beskyttelsesområde, naturområde og værdifulde kyst- og 
landskabsområder. 
 
Da master og antenner kan være markante i landskabet, er det vigtigt, at der tages hensyn til  
natur og landskab i det åbne land, når der skal placeres nye master. Derfor skal master og  
antenner forsøges placeret i eksisterende erhvervsområder eller på høje bygninger og anlæg, som  
allerede er markante i landskabet.  
 
Natura 2000  
Projektet ligger 1,7 km fra nærmeste Natura 2000-område 79 (Munkebjerg Strandskov). Det er 
kommunens vurdering, at udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af 
projektet.  
 
Bilag IV-arter  
Der er ikke registeret nogen bilag IV-arter inden for projektområdet. Det er kommunens 
vurdering, at flagermus og andre bilag IV-arter ikke vil blive påvirket af projektet.  
 
Ansøgte placering A - Sønderskovvej 6A  
Ejendommen er en landbrugsejendom med en større mængde af bebyggelse. Masten på 42 meter 
ønskes placeret i tilknytning til eksisterende bygninger og tæt ved eksisterende skorsten, der har 
en højde på ca. 22 meter. 
  
Eksisterende landbrugshaller og skorsten er visuelt synlige i det omkringliggende landskab, og 
skorstenen kan ses fra dele af Andkærvej, men er også flere steder skjult bag beplantning.   
Oplevelsen af det omkringliggende landskab er derfor allerede ”forstyrret” af eksisterende 
bygningsmasser, og det vurderes derfor, at placeringen af masten i dette område vil have en 
mindre påvirkning på omgivelserne fremfor en placering i et mere upåvirket landskab. Længere 
syd for ejendommen er højspændingsledninger, hvis master ligeledes er et forstyrrende element i 
området.  
 
Placeringen af masten vil ligge ca. 350 meter fra Andkær by. Nærmeste nabo ligger ca. 100 
meter øst fra mastens placering, men den direkte visuelle synlighed er afskærmet af beplantning 
af træer ud mod Sønderskovvej. Masten vil være synlig fra vejen Ouskær mod vest og nordvest, 
hvor boligbebyggelsen vil kunne se masten. Afstanden fra mastens placering og til Ouskær vil 
dog være ca. 500 meter. Det vurderes, at placeringen på adressen Sønderskovvej 6A vil have 
mindst påvirkning på omkringliggende landskab.  
 
Det vurderes, at der i videst muligt omfang, jf. kommuneplanens retningslinjer er taget hensyn til 
landskabet. 
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Den ansøgte mast skal anvendes til at sikre bedre dækning for mobiltelefoni, i et område som er 
udpeget af Energistyrelsen (dækningskrav). Dette har indgået i vurderingen. Planloven tilsigter 
bl.a., at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en 
hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund, og at der 
skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Der er en betydelig samfundsmæssig 
interesse i at etablere hensigtsmæssig dækning for mobiltelefoni til såvel tale som data i alle egne 
af landet. 
 
Det vurderes, at den ansøgte placering er i overensstemmelse med kommuneplanens 
retningslinjer om master og antenner. Der er lagt vægt på, at Energistyrelsens dækningskrav ikke 
kan sikres ved at udnytte eksisterende master eller høje bygninger, og der er ikke udlagte 
erhvervsområder i Andkær. Ifølge det oplyste kan skorstenen på 22 m på ejendommen ikke 
bruges, da den er for lav og heller ikke stærk nok (statisk) til at bære det udstyr, der skal 
monteres på den. Der er behov for en mast med en højde på 42 meter. 
 
Endvidere er der lagt vægt på, at ejendommen i kommuneplanen ikke er omfattet af 
kystnærhedszonen eller andre landskabelige udpegninger. Der er ikke udpegninger for 
bevaringsværdigt landskab i området og nærmeste bevaringsværdige landskab ligger ca. 600 
meter mod nordvest og ca. 600 meter mod sydøst. Det vurderes, at mastens ansøgte placering 
ikke vil påvirke oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber.    
 
I øvrigt er det oplyst, at antennemasten er forberedt til, at andre teleselskaber også kan anvende 
positionen. Endelig er der stillet krav om etablering af afskærmende beplantning på den vestlige 
side af masten og teknikkabine, ud mod det åbne land. 
 
Alternativ placering - B ved Andkærvej 212  
Ejendommen er en landbrugsejendom med en større mængde af bebyggelse. Masten på 42 
meters højde ønskes placeret i tilknytning til eksisterende bygninger. Eksisterende 
landbrugshaller er mindre visuelt synlige i det omkringliggende landskab og er flere steder skjult 
bag eksisterende bebyggelse og beplantning.   
 
Placering af mast på adressen ejendommen vil medføre, at masten står tæt op ad en større 
færdselsåre, Andkærvej. Nærmeste nabo vil ligge ca. 150 meter fra placering af masten. Der er 
ikke meget beplantning langs vejstrækningen, som kan sløre mastens visuelle synlighed i 
landskabet. Afstanden til Andkær by er ca. 200 meter, og det vurderes, at masten på grund af sin 
højde vil opleves som meget tæt på den bymæssige bebyggelse. Masten vil være meget synlig fra 
vejen Ouskær mod vest og nordvest. Det vurderes, at placeringen på ejendommen vil have større 
påvirkning på omkringliggende landskab, end den ansøgte placering, og endvidere ligges vægt 
på, at ejendommen ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor der ifølge kommuneplanen normalt 
ikke kan opstilles master o. lign. Det er således Vejle Kommunes vurdering, at dette alternativ B 
vil medføre en større påvirkning end den ansøgte placering.  
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Alternativ placering - C ved Skovbyvej 5 
Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.B.1, 
som fastlægger anvendelsen til boligformål. Ejendommen ligger indenfor kystnærhedszonen.  
 
Ejendommen ligger forholdsvis centralt i Andkær by, indenfor en boligramme i 
kommuneplanen, og tilgrænsende et område med boliglokalplaner. Ifølge kommuneplanen skal 
master så vidt muligt placeres i erhvervsområder eller på eksisterende høje master eller høje 
bygninger. Disse forhold vil ikke være opfyldt på ejendommen Skovbyvej 5, da den ikke ligger i 
et erhvervsområde. Endvidere ligger ejendommen indenfor kystnærhedszonen, og ifølge 
kommuneplanen kan der normalt ikke opstilles master o. lign. i sådanne områder. 
Det vurderes i det konkrete tilfælde, at placering af telemast på den ansøgte adresse 
Sønderskovvej 6A vil have mindre indvirkning på området som en helhed end ved Skovbyvej 5, 
som ligger indenfor kystnærhedszonen. 
 
Andre alternativer 
Der vurderes ikke at være øvrige alternative placeringer, der adskiller sig væsentligt i forhold til 
ovennævnte, og endvidere er det tale om et område med dækningsforpligtigelse. 
 
Samlet 
I forhold til de samlede hensyn kommunen skal varetage i henhold til Byggeloven, Planloven,  
Naturbeskyttelsesloven og Masteloven, vurderes der derfor ikke at være begrundelse for at nægte  
den ansøgte placering. På den baggrund finder vi, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte 
placering, da masten vil sikre tilstrækkelig mobildækning i området, som i øvrigt er et 
dækningsforpligtet område udpeget af Energistyrelsen. 
 
Vejle Kommune har vurderet, at der er et dokumenteret behov for opstilling af en mast i 
området, og der er undersøgt alternative placeringer, og der ses ikke at være andre brugbare 
strukturer i nærområdet, hvorfra dækningskravet kan opfyldes. 
 
Annoncering: 
Afgørelsen vil den 10. marts 2023 blive annonceret på Vejle kommunes hjemmeside 
www.vejle.dk under få indflydelse – offentliggørelser.  
 
Der er en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 7. april 2023. Først når klagefristen er 
udløbet, og hvis der ingen klager er kommet til sagen, vil landzonetilladelsen kunne udnyttes. 
Når klagefristen er udløbet, vil du blive orienteret, hvis der er kommet klager.  
 
I øvrigt: 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra i dag, eller ikke har været 
udnyttet i 5 på hinanden følgende år. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger/ejer for at indhente tilladelse efter anden lovgivning, 
eksempelvis byggetilladelse efter Byggeloven, inden et byggeri påbegyndes. 
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Generelt: 
Sker der ændringer i forhold til det ansøgte, skal Vejle Kommune orienteres og godkende 
ændringerne.  
 
Vedlagt:  Klagevejledning. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Tito Muga 
Civilingeniør  
 

 

 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk 
DN i Vejle Kommune   dnvejle-sager@dn.dk 
VejleMuseerne   museerne@vejle.dk  
Naturstyrelsen Trekantsområdet:  TRE@nst.dk  
Energinet     info@energinet.dk  
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Klagevejledning 
 
Enhver med retlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger, kan klage over afgørelsen, 
og der kan klages over retlige spørgsmål og skønsspørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du 
mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen og over selve afgørelsen. 
Klagen har opsættende virkning.  
 
Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt sendes til Planklagenævnet via 
Klageportalen. Klageportalen finder du link til på forsiden https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/planklagenaevnet/ 
 
 
Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den 
sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i 
afgørelsen. 
 
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til byggesag@vejle.dk eller 
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. 
 
Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se 
Planklagenævnets hjemmeside; https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/  
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.  
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Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder 
eller I/S) 
 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget 
personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig 
give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på 
følgende måder: 
 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 38538071 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Byggesagsbehandling i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse, forespørgsel 
eller lignende henvendelser om byggeri på en ejendom. 

 Byggesagsbehandling i forbindelse med en ansøgning om landzonetilladelse, 
anvendelsesændring, forespørgsel, dispensation eller lignende henvendeler i forhold til 
planloven. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Byggelovens § 16, kravet om ansøgning om byggetilladelse, jf. bygningsreglementet 
BR18, § 7, stk. 1. (Bygningsreglementet BR15, pkt. 1.3, stk. 1) 

 Planloven §§ 35-37 og § 19 
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1 
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e   
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒  Almindelige personoplysninger  
☒  CPR-nummer  
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Indsendes andre personoplysninger af den registrerede selv, som ikke er relevante for sagen, kan 
disse personoplysninger blive journaliseret, men oplysningerne vil ikke indgå i sagens 
behandling. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere 
i forbindelse med en eventuel nabohøring. 

 Til Vejle Kommunes Weblager. 
 
Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag. 
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 
 
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. Dette 
kan være tilfældet hvis:  

 du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig igennem en ansøger 
 du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en 

klagehenvendelse 
 
Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig 
til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem 
din henvendelse. 
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 
Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen 
af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling 
af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i 
arkivloven. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine 
personoplysninger. 
 
10. Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold 
til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 
 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 
 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige 

behandling 
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Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se 
kontaktoplysninger i afsnit 2. 
 
11. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret 
til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra 
dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 
 
12. Klagevejledning 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af 
dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes 
databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets 
hjemmeside www.datatilsynet.dk 
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øjeblikket anvender. TT-
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Link antenne – type Ø30

300 mm 340 mm 471 mm 660 mm

Link antenne – type Ø60 GPS antenne
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Nedenstående udstyr er de 
typer, som TT-Netværket P/S i 
øjeblikket anvender. TT-
Netværket P/S kan til hver en 
tid udskifte udstyret til en 
anden type/ fabrikat. 

Bredde x højde x dybde

800 x 1800 x 800 mm

Der opsættes 2-3 af disse skabe

470142A, FCOA, Flexi Cabinet for Outdoor
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Nedenstående udstyr er de 
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Netværket P/S kan til hver en 
tid udskifte udstyret til en 
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Nedenstående udstyr er de 
typer, som TT-Netværket P/S i 
øjeblikket anvender. TT-
Netværket P/S kan til hver en 
tid udskifte udstyret til en 
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Link antenne – type Ø30

300 mm 340 mm 471 mm 660 mm

Link antenne – type Ø60 GPS antenne
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Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Vejle Kommune 

Skolegade 1 

7100 Vejle 

 

 

 

 

 

Sendt til e-mail: post@vejle.dk og tifmu@vejle.dk  

 

Information om krav til mobilselskabernes udrulning af mobil tale og mobilt 

bredbånd 

 

 

Kære Vejle Kommune 

God mobildækning giver mulighed for at bo og arbejde i hele landet. Hvis 

mobildækningen ikke er tilstrækkelig, kan det hæmme brugen af digitale løsninger 

hos både borgere og virksomheder, ligesom god dækning også har betydning for at 

tiltrække turister i fx sommerhusområder. Der er derfor et stort politisk ønske om at 

forbedre mobildækningen i Danmark, og her har I en vigtig rolle at spille.  

 

Hvad gør vi centralt? 

En af de muligheder staten har for at forbedre mobildækningen er at stille krav om, 

at mobilselskaberne skal dække områder med dårlig dækning, når der holdes 

auktioner over frekvenser til mobile tjenester.  

 

I den forbindelse kan det oplyses, at der i 2021 blev stillet sådanne dækningskrav i 

forbindelse med auktionen over 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 

GHz-frekvensbåndene. I auktionen forpligtede tre mobilselskaber - TDC, TT-

Netværket (Telias og Telenors fællesejede mobilnet) og Hi3G (teleselskabet 3) - sig 

til at forbedre dækningen i 122 områder i landet. Nogle af disse områder er placeret 

i jeres kommune, og derfor modtager I dette brev.  

 

Hvad betyder det? 

Mobilselskaberne har helt konkret forpligtet sig til at sikre, at der i områderne skal 

udbydes en mobil taletjeneste samt en mobil bredbåndstjeneste med en 

downloadhastighed på minimum 30 Mbit/s og en uploadhastighed på minimum 3 

Mbit/s i mindst 90 % af arealet i de konkrete områder. Dækningskravet skal være 

opfyldt senest den 1. februar 2024.  

 

Kontor/afdeling 

Center for Tele 

 

Dato 

28. juli 2021 

 

J nr. 2021-11355 

 

/KFSA 
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Hurtigere udrulning af det nyeste 5G-udstyr 

Udover at sikre bedre dækning i udvalgte lokalområder har en af regeringens 

hovedprioriteter for denne auktion været at fremskynde udrulningen af udstyr, der 

kan anvende 5G på tværs af landet. Der er derfor også i ovennævnte auktion stillet 

krav, der medfører, at selskaberne skal sikre en befolkningsmæssig dækning på 60 

% med udgangen af 2023 og 75 % ved udgangen af 2025, når de ruller brugen af 

3,5 GHz-frekvensbåndet ud.  

 

Begge disse dækningskrav betyder helt konkret, at mobilselskaberne er i gang med 

at opføre nye master og antenner for at tilvejebringe den lovede dækning. I kan derfor 

have oplevet eller vil måske opleve en stigning i antallet af ansøgninger om opstilling 

af antennemaster. 

 

Hvordan ser det ud i jeres kommune? 

Der er 2 områder omfattet af dækningskravet i jeres kommune, og det er Hi3G 

Denmark ApS og TT-Netværket P/S, der skal opfylde dækningskravet.  

 

Der er vedlagt et kort over, hvor der er dækningskrav i jeres kommune. På kortet 

nedenfor kan I se, hvor området er placeret: 

 

 
 

Det bemærkes, at det ikke er muligt at ændre, hvilke områder der er omfattet af 

dækningskravene.  

 

Dækningskravene er udvalgt på baggrund af en objektiv model, der tager højde for, 

hvordan mobildækningen er, og hvor folk bor og arbejder.   
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Forud for fastlæggelsen af de endelige dækningskrav har Energistyrelsen givet 

kommunerne mulighed for at komme med forslag til den endelige placering. De 

fastsatte områdedækningskrav afspejler resultatet af denne høring. 

 

Når mobilselskaberne har et dækningskrav, der skal opfyldes i et konkret område, 

skal der findes en egnet placering til opsætning af en eller flere master eller antenner. 

Det kan i den forbindelse være svært at finde forskellige mastepositioner, som sikrer 

den dækning, som er krævet i deres tilladelse. Vi vil derfor opfordre jer til, at I 

undersøger, om der findes egnede kommunale arealer, der kan bruges til 

antennepositioner, inden for dækningskravsområderne.  

 

For at sikre at dækningskravene bliver opfyldt, vil vi opfordre jer til, at I koordinerer 

med den udbyder, der har dækningskravet, når I behandler masteansøgninger i og 

omkring området.  

 

Energistyrelsen kan ikke lempe dækningskrav på grund af økonomiske forhold som 

fx høj masteleje, med mindre der er tale om helt ekstraordinære omstændigheder. 

Som kommune har I indgående kendskab til jeres lokalområde og også til 

prisdannelsen for leje af arealer til opsætning af master. Af samme grund kan I spille 

en central rolle i dialogen mellem lodsejere og mobilselskaberne i de situationer, hvor 

lodsejerne og mobilselskaberne har vanskeligt ved at blive enige om fx pris for 

masteleje.  

 

Andre spørgsmål 

Vi håber, at denne orientering har givet jer viden om, hvordan der aktuelt arbejdes 

med at skabe bedre dækning.  

 

I må meget gerne kontakte os, hvis I oplever generelle udfordringer med at behandle 

mobilselskabernes ansøgninger, eller hvis der er andre konkrete udfordringer med 

specifikke masteansøgninger. I kan yderligere finde mere information om auktionen 

og dækningskravet på Energistyrelsen hjemmeside her: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Energistyrelsen 

 

Vi kan kontaktes via nedenstående: 

Kathrine Feldskov Andersen – kfsa@ens.dk eller tele@ens.dk 
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KPR Towers A/S 
Industrivej 21B 
6740 Bramming, Danmark 
 

CVR. nr. 27 51 05 31  
Tlf.: 8660 3505 
 

www.kprtowers.com 
 
Dato 25.08.2022 

Site ID J0920A 
J.nr.  215830 
Ref. Karen Q. Jensen 

 

 

 

Vejle Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site ID: J0920A Sønderskovvej 6A 
Vedr. ansøgning om landzone- og byggetilladelse til etablering af ny TT-NETVÆRKET 
mobil antenneposition ved Børkop. 
 
 
Matrikel nr.: 13a Andkær By, Gauerslund 
 
Adresse: Sønderskovvej 6A, 7080 Børkop 
 
Ejer: 
 
Bygherretilladelsen bedes udstedet til: 
 TT-Netværket P/S, Amager Strandvej 60, 2300 København S,  
 CVR nr. 34230625 
 
Ansøger på vegne af TT-Netværket P/S: 
 KPR Towers A/S, Industrivej 21, 6740 Bramming, CVR nr: 27510531. 
 
Byggesagsgebyret bedes fremsendes til: 
 invoice@kprtowers.com  - Emne: J0920A 
 
 

  
Baggrund 
Mobildækningen er generelt god i Danmark. Der er dog områder, hvor der lokalt kan opleves 
dårligere mobildækning end andre steder.  
 
Dækningskravet i 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene, 
som var en del af frekvensauktionen i 2021, omfatter 122 områder. Mobiloperatørerne har hver 
især i forbindelse med frekvensauktionen forpligtet sig til en del af områderne. Energistyrelsen 
har udpeget disse dækningsforpligtede områder, for at sikre bedre mobilbredbåndsdækning.   
Nogle af disse områder kan være svære at få de nødvendige tilladelser til, når mobil-
operatørerne søger om at rejse en ny antennemast. Det kan f.eks. være grundet hensyn til 
naturfredning, kystbeskyttelse, sensitive landskaber eller lignende.  
 
Dækningsforpligtelsen træder i kraft den 1. februar 2024, inden da skal antennepositionen være 
bygget og være on air, hvorfor byggetilladelserne senest skal være i hus i midten af 2023.  
 
Udover at sikre bedre dækning i udvalgte lokalområder har en af regeringens hovedprioriteter 
for denne auktion været at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvende 5G på tværs af 
landet. Der er derfor også i ovennævnte auktion stillet krav, der medfører, at selskaberne skal 
sikre en befolkningsmæssig dækning på 60% med udgangen af 2023 og 75% ved udgangen af 
2025, når de ruller brugen af 3,5 GHz-frekvensbåndet ud.  
Begge disse dækningskrav betyder helt konkret, at mobilselskaberne er i gang med at opgøre 
nye master og antenner for at tilvejebringe den lovede dækning.  
 
Den digitale infrastruktur kan også være med til at gøre landdistrikter mere attraktive for både 
borgere, virksomheder og hjælper sundhedssystemet og borgerne med de nye tiltag som 
eksempelvis mobilbredbåndsdækning til plejepersonalets it-udstyr, telemedicin mv. 
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Placering 
Nedenstående kort viser det søgeområde, hvor indenfor den nye mast skal placeres jf. 
dækningsforpligtigelserne fra Energistyrelsen. Den ansøgte placering og fravalgte placeringer 
er markerede på nedenstående kort: 
 
Orange = Dækningsforpligtigelse 
Rød = Søgeområde 
 

 
 
Kandidat A – Ansøgte placering 
 
Kandidat B – God placering ved en større ejendom. Der er flere muligheder for placering af 
masten. Positiv lodsejer, men vil gerne høre mere om projektet. Kandidaten er beliggende 
indenfor kystnærhedszonen, og derfor ikke første prioritet ved radioplanlæggeren. 
 
Kandidat C – Fravalgt, da der er naboer tæt på positionen. Lodsejer er positiv og det vil være 
kommunen der skal vurdere, om de vil kunne give en tilladelse fra denne placering. Kandidaten 
er beliggende indenfor kystnærhedszonen. 
 
Den endelige placering: 
Placeringen er valgt ud fra, at masten her skal kunne opfylde dækningskravene fra 
Energistyrelsen. Placeringen er fundet i samarbejde med lodsejeren og TT-Netværket og der 
har været en indledende forhåndsdialog med Vejle Kommune vedr. området og mulighederne 
for opstilling af en mast i dette område. 
 
Vi havde en god dialog med Vejle Kommune omkring placeringen af den nye mast.  
Det var Vejle Kommunes ønske, at masten ikke blev placeret indenfor kystnærhedszonen. 
Kandidat A er udenfor kystnærhedszonen og det er den kandidat de har peget på som deres 
foretrukne placering. 
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Det er en god placering op mod marker. Der er en mindre skorsten på 22 m ved siden af 
placeringen (13 m). Skorstenen kan ikke bruges, da den er for lav og heller ikke stærk nok 
(statisk) til at bære det udstyr der skal monteres på den. Overfor placeringen, adskilt af vej, er 
der maskinhaller/lader. Disse haller er også for lave i forhold til om der kan monteres bærerør 
på taget.  
For at kunne opfylde licensforpligtelsen er det nødvendigt med en 42 m mast. 
 
Det kan være nødvendigt at fælde nogle træer/buske ifm. byggeriet af antennemast og 
fundament.  
 
Der findes ingen andre høje strukturer i området, som vil kunne anvendes til etablering af en 
antenneposition indenfor søgeområdet. Det er derfor nødvendigt med etablering af en ny mast, 
for at TT-Netværket kan efterkomme Statens krav om bedre tale- og mobilbredbåndsdækning. 
 
Der forefindes allerede en overkørsel, så det er ikke nødvendigt at etablere en ny.  
 
Bygge og Beskyttelseslinje 
Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer på den ansøgte placering.  
Ansøgte placering er beliggende udenfor kystnærhedszonen. 
 

 
For området gælder følgende planer: 
Kommuneplan 2021 – 2033 og kommuneplanstrategi 2019 
 
Retningslinjer for master og antenner jf. kommuneplanen, der er ingen høje eksisterende 
strukturer i området, hvorfor der ansøges om tilladelse til at rejse en ny mast, således TT-
Netværket kan opfylde licensforpligtelsen for området. 
 
Energistyrelsen har udpeget det konkrete dækningsforpligtede område omkring Børkop 
grundet manglende/dårlig mobildata- og taledækning. Det er derfor vigtigt, at der findes en 
egnet placering til en ny mast, så alle der bor i området opnår bedre dækning.  
 
Der er en betydelig samfundsmæssig interesse i at etablere hensigtsmæssig dækning for 
mobiltelefoni til såvel tale som data i alle egne af landet. Dette hensyn indgår derfor med 
betydelig vægt i vurderingen af, om der kan gives landzonetilladelse til en telemast til 
mobiltelefoni. Har ansøgeren opnået frekvenstilladelse med dækningskrav, må det antages, at 
der er en særlig samfundsmæssig interesse i at dække netop disse områder. 

SamlePDF - side 14 af 16SamlePDF - side 29 af 31SamlePDF - side 38 af 40

Dokumentnavn: Bilag (Bilag.pdf)

Hører til sagsnummer: 01.03.03-P19-173-22

Registreringsdato: 10. marts 2023



 

 

4 

Højde på mast, antenner og udstyr: 
Der er valgt en gittermast på 42 m.  
Der opsættes panelantenner med tilhørende radiotekniske komponenter i masten.  Der trækkes 
kabler fra antennerne i masten til udstyret på jorden og der føres el og transmission til 
antennepositionen i masten. Ved mastefod sættes en teknikkabine eller teknikskabe 
 
Begrundelse for valg af mastetype: 
Der er valgt en 42 m gittermast for opnå den nødvendige dækningsforpligtigelse. Derudover er 
masten forberedt til at indplacere andre mulige mastebrugere i masten.  
Vælges en anden konstruktion f.eks. en rørmast, er det vores vurdering at den visuelt har et 
’tungere’ udtryk end en gittermast, der giver et mere ’luftigt’ udtryk og er ikke så visuelt bastant. 
Desuden har mobiloperatøren mulighed for at opsætte noget af udstyret i en gittermast på en 
sådan måde, at det syner mindst muligt, f.eks. bagved antennerne. Dette er ikke muligt for en 
rørmast. 
Derudover har mobiloperatøren mulighed for at servicere antenner mv. uden brug af kran, 
hvilket vil genere lodsejer og evt. naboer mindre. 
 
BR18: 
 
Konstruktionsklasse:  
Det vurderes at den nye mast på den ansøgte placering indplaceres i konstruktionsklasse 2 og 
konsekvensklasse 2, da masten kan ramme nogle driftsbygninger, bygning til forbrænding og 
skorsten, samt privatvej 
 
Startererklæring samt statisk dokumentation fremsendes når der er opnået landzonetilladelse. 
 
Statiske beregninger af masten kan fremsendes ved behov i forbindelse med opstart af byggeri.  
 
Vedlagt findes  

• Teleindustriens statiske konstruktionsnotat udarbejdet af Rambøll. 

• uddrag fra MOBILOPERATØRERNES KONSTRUKTIONER – vedr. erfaring og 
gængse konstruktioner.  

 
Brandklasse: 
Det vurderes at masten, der opstilles på den ansøgte placering, ikke vil forøge 
brandbelastningen for det pågældende område, da masten opstilles langt fra bygninger.  
Vedlagt findes brandnotat udarbejdet af SWECO for Teleindustrien.  
 
Mastefællesskab med andre teleoperatører: 
TT-NETVÆRKET vil gerne facilitere, at der bliver plads til andre teleoperatører i masten, hvis 
de er interesserede i mastefælleskab jf. Masteloven og der kan gives de fornødne offentlige 
tilladelser til, at masten kan blive tilstrækkelig høj.  
Forespørgsler til andre teleoperatører bliver udsendt herfra, I får besked, når vi har modtaget 
svar fra alle. 
 
Jeg håber, I vil tage godt imod denne ansøgning og med positiv respons, således, at vi i 
fællesskab kan forbedre mobilbredbåndsdækningen i ovennævnte område. 
 
Kontakt endelig undertegnede, såfremt der skal suppleres med yderligere oplysninger. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Karen Quistgaard Jensen 
KPR Towers A/S 
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Bilag: 

• Bilag 

• Fuldmagt fra lodsejer 

• Fuldmagt fra Mobiloperatøren 

• Brandteknisk notat fra SWECO 

• Teleindustriens statiske konstruktionsnotat udarbejdet af Rambøll. 

• uddrag fra MOBILOPERATØRERNES KONSTRUKTIONER – vedr. erfaring og 
gængse konstruktioner.  

• Hele dokumentet kan læses på Teleindustrien hjemmeside via dette link: 
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/06/Mobiloperat%C3%B8rernes-
konstruktioner-Indplacering-i-konstruktionsklasser-ver-4-dateret-2020-06-26.pdf 
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