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I får landzonetilladelse til opstilling af en 48 m høj gittermast  
 
I får hermed landzonetilladelse til opstilling af en 48 m høj gittermast med 
tilhørende teknikhus/-skab på ejendommen beliggende: 
 
Alrøvej 67, Amstrup, 8300 Odder, matrikelnr.: 8a, Amstrup By, Falling 
og med ejendomsnummer 4424. 
 

 
Alrøvej 67 med nærmeste nabobeboelser. Mastens placering er vist med pilen. 
 
Afgørelse 
Odder Kommune meddeler tilladelse efter Lov om planlægning, § 35, stk. 
1 (”landzonetilladelse”) til opstilling af gittermasten med tilhørende anten-
ner, øvrigt teknisk udstyr samt opstilling af teknikskab ved masten fod. 
 

TDC NET A/S 
Teglholmsgade 1 
2450 København SV 
 
Sendt via mail til: KAMTOWER DANMARK A/S, Att.: kgj@kamtower.com 
 

 

Teknik og Miljø 
Rådhusgade 3 
8300 Odder 
Tlf.  29 22 27 28 
 
 

 
20. januar 2023 
 
Kontaktperson: 

Lars Harritsø 
Telefon: 8780 3353 
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk 
 
Sagsnummer: S2022-3874   
 
 

Telefontider 
For byggesagsbehandlere: 
Man-Tors:        10.00-14.00 
Fredag:            10.00-12.00 
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I får tilladelsen med følgende vilkår og på betingelse af: 
• At projektet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 
• At antennemasten stilles til rådighed for de andre operatører/udby-

dere af mobiltelefoni. 
• At masten, antenner, teknikskabe samt øvrigt synligt teknisk udstyr 

fremstår i afdæmpede, ikke skinnende farver. 
• At teknikskabe og den nederste del af masten sløres af afskær-

mende beplantning – minimum 1,5 m ved etablering. 
• At gittermasten og teknikskabe med tilhørende fundamenter skal 

fjernes uden udgifter for det offentlige senest 1 år efter at udstyret 
er taget ud af drift for det tilladte formål. 

• At ejer eller lejer (skal aftales indbyrdes) af arealet i medfør af 
planlovens § 55 lader tinglyse en fjernelsesdeklaration og afholder 
udgiften hertil. Dokumentation herfor skal indsendes inden masten 
tages i brug.   

Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter opstilling af en 48 m høj gittermast med tilhørende tek-
nikskab(e) ved mastens fod. Der monteres 3 stk. panelantenner i toppen 
af masten og umiddelbart herunder øvrige radiotekniske komponenter.  
 
Der er mulighed for at andre operatører, der ønsker at forbedre deres 
dækning i området, kan opsætte deres antenner og udstyr i masten jf. ma-
stelovens bestemmelser. 
 
Bortfald af tilladelse 
Jeres tilladelse bortfalder, hvis I ikke har udnyttet den senest 5 år efter, at 
den er meddelt.  
 
Grundlag for tilladelsen 
Tilladelsen er givet på baggrund af oplysninger i ansøgning med bilag af 
7. september 2022 samt supplerende oplysninger i redegørelse (svar på 
naboers bemærkninger) af 6. december 2022, indgået til kommunen d. 
10. januar 2023. 
 
I får tilladelsen på betingelse af, at projektet udføres i overensstemmelse 
med de oplysninger, der er givet i ansøgningen samt supplerende korre-
spondance i forbindelse med ansøgningen om opstillingen af masten. 
 
I må ikke bruge tilladelsen endnu 
I må ikke udnytte landzonetilladelsen før klagefristen er udløbet den 17. 
februar 2023.  
 
Hvis vi modtager en klage over tilladelsen, må tilladelsen ikke udnyttes før 
Planklagenævnet har afgjort sagen. 
 
Hvis vi modtager en klage, får I besked med det samme. Hører I ikke fra 
os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klager.  
 
Ejendommens status og historik 
Bygnings- og Boligregisteret (BBR) fremgår det, at ejendommen er belig-
gende i landzone, og at der er noteret landbrugspligt på matriklen.  
Ejendommen er en samlet landbrugsejendom med 6 matrikler tilknyttet og 
har et samlet areal på 466.418 m² (46,6 ha).  
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På ejendommen er der et samlet bebygget areal - stuehus, avls- og drifts-
bygninger på 1.140 m². Herudover er der en gylletank med et rumfang på 
2.040 m3.   
  
Begrundelse og sagsfremstilling 
I landzonen må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstyk-
ning, opføres ny bebyggelse/konstruktioner eller ske ændring af i anven-
delse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dette fremgår af 
planlovens § 35, stk. 1.  
 
Det bagvedliggende hensyn for planlovens bestemmelser er at hindre 
spredt bebyggelse uden for planlagte eller landsbyafgrænsede områder 
og i landzonen generelt. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes 
for anden uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften 
af landbrug, skovbrug og fiskeri.  
 
Efter retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelser 
for Odder Kommune vedrørende tekniske anlæg ”meddeles der normalt 
tilladelse til disse, når de nødvendigvis skal placeres i det åbne land. For 
antenneanlæg følges de af klagenævnene udsendte retningslinjer og ret-
ningslinjer vedtaget af Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg”. 
 
Udvalget for Klima og Plan har på deres møde d. 8. marts 2022 vedtaget 
en ny administrationspraksis for opstilling af master samt et sæt nye ret-
ningslinjer for placeringen af antenner og master.  
 
Denne ansøgning er behandlet efter denne praksis og retningslinjerne.    
  
Det skal præciseres, at denne tilladelse er baseret på et konkret og indivi-
duelt skøn baseret på de faktiske omstændigheder i sagen. Det vil sige, at 
ved ansøgning om et tilsvarende projekt, men med en anderledes place-
ring i landskabet – for eksempel i et område med landskabelige interesser 
eller beliggende inden for beskyttelseslinjer iht. naturbeskyttelsesloven – 
eller som ikke er opført lovligt, kan der blive givet et afslag.  
 
Vores vurdering af den søgte placering, andre vurderede placeringer 
samt bemærkninger til naboindsigelser  
I den aktuelle sag er der tale om etablering af en 48 m høj gittermast til 
brug for TDC. I medfør af masteloven er/vil de to øvrige teleudøvere i 
Danmark (HI3G og Telenor) blevet/blive forespurgt, om de er interesseret 
i at benytte masten. 
 
Mastens højde er begrundet i, at alle 3 teleudbydere skal have plads i ma-
sten jf. krav i Masteloven. Hver udbyders udstyr fylder op til 6 løbende 
meter i masten, så en lavere mast vil ikke kunne sikre en tilstrækkelig ud-
bredelse af signalerne for alle tre udbydere, så en følge heraf vil det være 
nødvendigt med opstilling af endnu en mast, og dette vil stride mod prin-
cipperne i masteloven. 
 
I forbindelse med Energistyrelsens afholdte licensauktion i 2021 over fre-
kvenstilladelser blev der stillet krav til teleselskaberne om dækningsfor-
pligtigelse således, at der sikres bredbåndstjenester med en garanteret 
mindstehastighed ud over god mobil taledækning. 
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Energistyrelsen udpegede i den forbindelse området omkring Sondrup, 
Alrø og Amstrup Ege og Lerdrup som et område, hvor dækningen skulle 
forbedres – se kortudsnit herunder. 
 

 
 
På grund af områdets karakter med et meget kuperet terræn er det nød-
vendigt med 3 master for at sikre tilstrækkelig kapacitet og opfylde dæk-
ningskravet. Masterne skal kunne kommunikere sammen samt med øv-
rige master uden for området – den indbyrdes placering er derfor vigtig.   
 
Placeringen af masten på Alrøvej 67 er afstemt, så der er mulighed for 
kommunikation til øvrige master samt at den sikrer god forbindelse inden 
for området med dækningsforpligtigelse, som Energistyrelsen har udpe-
get. 
 

 
Rød markering er området med dækningsforpligtigelse, grå er søgeområdet. 
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Ved besigtigelse i området er det konstateret, at der ikke er nogen til-
strækkelig høje bygninger eller konstruktioner (siloer, skorstene) anten-
nerne kan placeres på. Ifølge ansøger er der forespurgt ved ti forskellige 
lodsejere om placering ved deres bygninger – fælles for dem er, at en git-
termast vil være lige synlige i området, uanset hvor den bliver opstillet. 
 
Tidligere afgørelser i Planklagenævnet taler mod at placere masten i 
f.eks. et skovbryn uagtet, den derved kunne være mindre synlig end ved 
den søgte placering ved bygningerne på Alrøvej 67. 
 
Der er i forbindelse med naboorienteringen om det modtagne ansøgning 
om landzonetilladelse til opstilling af gittermasten på Alrøvej 67 indkom-
met en fælles indsigelse fra en kreds af naboer.  
 
Ud over bemærkninger, der er besvaret ovenfor, er der følgende bemærk-
ninger/indsigelser fra naboerne: 
   
• Alternativ placering ved Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk 
• Placering af mast i Sondrup-Svinballe-Trustrup-området 
• Visuelle gener 
• Vindstøj 
• Værdiforringelse af omliggende ejendomme 
• Stråling / sundhedsrisici 
• Lys/blinkende lys fra mastens top 
 
Kommunens bemærkninger til: 
Alternativ placering ved Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk – En place-
ring ved kraftvarmecentralen, Persievej 5 syd for Ørting er en god place-
ring i relation til, at der er en høj skorsten både ved værket og naboejen-
dommen Ørting hallen samt nogle relative høje bygninger.  
 
Men denne placering ligger uden for det af Energistyrelsen udpegede li-
censområde (ca. 1,1 km fra randen af dette), så TDC NET vil ikke kunne 
opfylde licensforpligtigelsen ved Amstrup med denne placering. 
 
Placering af mast i Sondrup-Svinballe-Trustrup-området – Det vil også 
være nødvendigt at opsætte en ny mast i dette område ud over masten 
ved Alrøvej 67 for at overholde licensforpligtigelsen i hele området (se 
kortudsnit og beskrivelse ovenfor). 
 
Visuelle gener – Det er ikke muligt at skabe bedre mobildækning i et om-
råde i det åbne land/landzonen uden, at man vil kunne se den øverste del 
eller store dele af masten. Masten placeres i tilknytning til ejendommen 
bygninger og gylletanken som vejledningen til Planloven og afgørelser fra 
Planklagenævnet foreskriver.  
 
Vindstøj – Der er ingen bevægelige dele på masten, og ansøger oplyser, 
at man ikke er bekendt med, at naboer til denne type master oplever vind-
støj fra dem. 
 
Værdiforringelse af omliggende ejendomme - Forhold om eventuel fal-
dende huspriser som følge af opførelse af antenneanlægget, er ikke et 
forhold, som kommunen sagligt kan inddrage i vurderingen af, hvorvidt 
der skal meddeles tilladelse efter Planloven eller ej.  
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Byggeloven, planloven eller masteloven hjemler ikke mulighed for at ind-
drage spørgsmålet om værdiforringelse af naboejendomme i forbindelse 
med sagsbehandlingen.  
 
Stråling / sundhedsrisici - Sundhedsrisici i form af stråling er ikke en del af 
hverken byggeloven, planloven eller masteloven, men det kan inddrages i 
kommunens vurderinger. I denne sag er afstanden fra masten til nærme-
ste nabobeboelse ca. 175 m. 
 
Energistyrelsen er den ansvarlige tilsynsmyndighed i forhold til mobilstrå-
ling. Styrelsen fører løbende tilsyn med, at de grænseværdier, der gælder 
for mobilstråling, overholdes, når frekvenserne anvendes til f.eks. 3G, 4G 
og det nye 5G.  
 
Stråling fra antenner til mobiltelefoni m.v. er underlagt grænseværdier 
fastlagt på EU-plan, og det er Sundhedsstyrelsen, som er ansvarlig for at 
vurdere de sundhedsmæssige aspekter forbundet med stråling.  
 
Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke er nogen sundhedsfare forbundet 
med radiobølger fra mobilmaster, hvis blot antennerne opsættes, så ek-
sponeringsniveauerne der, hvor mennesker opholder sig, ligger under de 
fastsatte grænseværdier. Antenner i masten er placeret højt og dermed 
relativt langt fra menneskelige opholdssteder 
 
Lys/blinkende lys fra mastens top – Der monteres ikke lys i masten. Krav 
om lys i masters top udløses først ved master over 60 m eller ved en luft-
havn/landingsbane tæt på masten.  
 
Vurdering af jeres projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen  
I henhold til Habitatbekendtgørelsen1 skal der foretages en vurdering af: 
 

1) om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og pro-
jekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  
 

2) om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de 
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle 
livsstadier 

 
Natura 2000 
Det ansøgte projekt ligger mere end 12 km fra Natura 2000-område, ”Ky-
sing Fjord” og ca. 1,6 km fra Natura 2000-område, ”Horsens Fjord og ha-
vet øst for Endelave”. Odder Kommune vurderer, at det ansøgte, er af en 
karakter, der hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projek-
ter, vil påvirke arter i Natura 2000-områderne.  
 
Bilag IV-arter 
Ifølge Odder Kommunes registreringer findes der en række bilag IV-arter i 
kommunen. Det drejer sig om flere arter flagermus og padder, odder, 
markfirben og grøn mosaikguldsmed. Der er ikke registreret Bilag IV-arter 
inden for eller i nærheden af projektarealet. Med de stillede vilkår vurderer 
Odder Kommune, at projektet kan udføres uden at beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for eventuelle bilag IV-arter, der lever i 
området. 
                                                      
1 BEK nr. 2091 af 12/11/2021 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=b4&schultzlink=dir19920043#b4
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=b4&schultzlink=dir19920043#b4
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Andre tilladelser 
I skal være opmærksom på, at I eller ejer selv er forpligtet til at indhente 
tilladelser / dispensationer fra andre myndigheder. 
 
Opførelsen af det ansøgte projekt kræver en byggetilladelse iht. byggelo-
vens bestemmelser. Ansøgningen om byggetilladelse er indsendt via 
BOM d. 7. september 2022 – samtidig med ansøgningen om landzonetil-
ladelse. 
 
Øvrigt 
Hvis I opdager en forurening i jorden, skal I straks tage kontakt til kommu-
nens Miljøafdeling – direkte tlf. 8780 3482 eller tlf. 8780 3333.  
 
Hvis I finder spor af fortidsminder, skal jordarbejdet straks standses iht. 
Museumslovens § 27, og fundet skal anmeldes til Moesgaard Museum. 
 
Sagen har været i naboorientering fra den 10. til den 24. oktober 2022. 
Der er indkommet klage/høringssvar til sagen. En fælles indsigelse fra 
Alrøvej 66 på vegne af 7 af de øvrige orienterede naboer (ejere og lejere).  
 
Indkomne bemærkninger og indsigelser er indarbejdet i afsnittet ”Vores 
vurdering af den søgte placering…”. 
 
 
Offentliggørelse 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.odder.dk/hoeringer den 20. ja-
nuar 2023.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Harritsø 
Bygge- og landzonesagsbehandler, Ingeniør 
 
 
 
Orientering om tilladelsen sendt til:  
 

• Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og odder@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening – natur@dof.dk og odder@dof.dk 
• Odder Museum - ark@moesgaardmuseum.dk  
• Friluftsrådet – aarhus@friluftsraadet.dk 

 
Kopi til ejer af Alrøvej 67: 
 

• XXX  

 
 
Bilag: Ses nederst i ansøgningen 
  

http://www.odder.dk/hoeringer
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Vejledning i at klage over afgørelsen i henhold til planloven 
 
Klagefrist 
Du kan klage over kommunens afgørelse til Planklagenævnet, jf. planlo-
ven § 58, stk. 1, nr. 3. Klage til Planklagenævnet over en administrativ af-
gørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-
tid fra bekendtgørelsen. 
 
Hvad kan man klage over 
Der kan kun klages over retlige spørgsmål – dvs. at der ikke kan klages 
over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis 
du mener, at reglerne er fortolket forkert eller at kompetence- eller proce-
durereglerne ikke er overholdt. 
 
Hvem kan klage og hvordan klager man 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø el-
ler har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, 
stk. 1 og 2. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal dette ske ved anven-
delse af digital selvbetjening på Klageportalen, der findes link på www.na-
evneneshus.dk  eller på www.borger.dk og www.virk.dk  
 
Ved modtagelse af en klage påser sekretariatet, at klager er klageberetti-
get, at klagefristen er overholdt, og at klagen vedrører spørgsmål, som er 
omfattet af Planklagenævnets kompetence.  
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er 
indgivet ved digital selvbetjening, med mindre der foreligger særlige for-
hold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbe-
tjening. 
 
Gebyr for klager 
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodnin-
ger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differen-
tieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. 
Du kan finde de aktuelle gebyrstørrelser på www.naevneneshus.dk  
Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist med-
hold i klagen, eller 
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompe-
tence. 
 
Opsættende virkning 
Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt 
ikke opsættende virkning. 
 
Søgsmål 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for 
domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, med-
mindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter. 
 
Vil du vide mere 
For yderligere hjælp og information henvises til Planklagenævnets hjem-
meside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Tegningsbilag fra ansøgningen: 
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: 
http://odder.dk/databeskyttelseteknikogmiljoe  
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og 
hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver 

http://odder.dk/databeskyttelseteknikogmiljoe

