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Landzonetilladelse til opsætning af 42 m høje telemast på Urupvej 98

Kerteminde Kommune har den 3. juni 2020 modtaget en ansøgning om 
landzonetilladelse til etablering af en 42 m høj telemast (gittermast) på ejen-
dommen matr.nr. 22c Urup By, Rynkeby, med adressen Urupvej 98, 5550 
Langeskov.
Ansøgningen er indsendt af KPR Towers A/S v. Jakob K. M. Pilgaard. Ved-
lagte situationsplan og luftfoto angiver ansøgte placering af telemasten.

Baggrunden for ansøgningen er, at Energistyrelsen har henvendt sig til Ker-
teminde Kommune om krav til udrulning af mobil tale og mobilt bredbånd 
pba. et politisk ønske om, at forbedre mobildækningen i Danmark. I den 
forbindelse har staten stillet krav om, at mobilselskaber skal dække områder 
med dårlig dækning.
Dækningskravet skal være opfyldt senest den 4. april 2022.
I Kerteminde Kommune er to områder omfattet af dækningskravet – se ved-
lagte kort, der viser det sydlige område. Det ikke er muligt at ændre, hvilke 
områder der er omfattet af dækningskravene.

Lovgivning
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver etablering af tekniske anlæg i 
landzone en landzonetilladelse.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til etablering af 
ansøgte telemast (gittermast) med en højde på maks. 42 m på ejendommen 
matr.nr. 22c Urup By, Rynkeby, med adressen Urupvej 98, 5550 Langeskov, 
i henhold til §35, stk.1, i bekendtgørelse af lov om planlægning, lbk.nr. 1157 
af 01/07/2020.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit.

Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i plan-
lovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette 
myndigheder, herunder byggetilladelse.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 5 år gældende fra klage-
fristens udløb.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes:

 Telemasten skal etableres i overensstemmelse med ansøgningen 
m. bilag mht. placering, udformning og maks. højde.

TT-Netværket P/S
Amager Strandvej 60
2300 København S
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Side 2 af 6 Telemasten skal stilles til rådighed for andre antenneformål og ope-
ratører.

 Telemasten med tilhørende sendeanlæg og teknikbygninger skal ud-
formes og farvesættes i harmoni med omgivelserne.

 Telemasten med tilhørende sendeanlæg og teknikbygninger skal af-
skærmes med beplantning. For telemasten gælder dette den neder-
ste mastedel. 

 Telemasten, sendeanlæg, teknikbygninger og fundamenter skal væ-
re fjernet senest 12 måneder efter at de er taget ud af drift.

Tinglysning
Kerteminde Kommune foranstalter tinglyst, at telemasten med tilhørende 
sendeanlæg, teknikbygninger og fundamenter skal være fjernet senest 12 
måneder efter at de er taget ud af drift.
Omkostningerne ved tinglysningen påhviler ejeren af telemasten, jf. plan-
lovens §55, 2. pkt., som vil modtage en opkrævning fra Kerteminde Kommu-
ne.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen på 10.478 m2 er beliggende i landzone indenfor kommune-
planramme 5.E.02 – Urup. Kerteminde Kommune har den 21. september 
2021 vedtaget kommuneplantillæg 64 med et formål at sikre, at der kan 
etableres en 42 m høj telemast indenfor rammeområdet for dermed at sikre 
en bedre mobilbredbåndsdækning i Urup og omegn. Med kommuneplantil-
lægget er anvendelsen og afgrænsningen af rammeområdet ikke ændret. 
 
Ejendommen er ikke omfattet af særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller 
fredningsinteresser.

Der findes ingen andre høje strukturer i området, som kan anvendes til etab-
lering 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. 

For at kan overholde Energistyrelsens stillede dækningskrav i den sydlige 
ende af Kerteminde Kommune skal der opstilles tre nye telemaster i områ-
det, hvoraf én af masterne placeres i Odense Kommune.
Det fremgår af ansøgningen, at placeringen er valgt ud, at telemasten skal 
kunne opfylde dækningskravene fra Energistyrelsen. 

Telemasten ønskes placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse på 
ejendommen.
Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemfø-
res, idet der er tale om opførelse af en telemast til overholdelse af Energisty-
relsens stillede dækningskrav, og da telemasten placeres i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse i et område udenfor kystnærhedszonen og uden 
landskabelig udpegning.

Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzo-
nebestemmelser.

http://www.kerteminde.dk/
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Natura 2000-områder
Kerteminde Kommune må ikke meddele tilladelser og dispensationer til pro-
jekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 
2000 områder) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-habitatdirektivet og 
det tilhørende bilag IV. Kerteminde Kommune skal derfor vurdere den mulige 
påvirkning i sagsbehandlingen.

Ejendommen er ikke beliggende indenfor et Natura 2000-område. Det nær-
meste Natura 2000-område er Natura 2000-område 113: Urup Dam, Bra-
bæk Mose, Birkende Mose og Illemose, som ligger ca. 500 m sydvest for 
ansøgte placering af telemasten. 

På grund af afstanden vurderes, at etablering af en 42 m høj telemast, ikke 
vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Ejendommen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført 
på habitatdirektivets bilag IV. Hele ejendommen er udlagt til erhverv. Kerte-
minde Kommune har ikke kendskab til bilag 4 arter i området. 

Nærliggende natur vil ikke blive berørt, og potentiel forekomst af bilag 4 arter 
påvirkes derfor ikke. 
Flagermus kan potentielt forekomme fouragerende eller på træk i området, 
men vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Det er derfor Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet ikke vil medføre 
beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder 
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Det er Kerteminde Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke i sig selv 
eller sammen med andre projekter kan skade Natura 2000-området.
Kerteminde Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i 
kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturty-
per i Natura 2000-området. Kommunen vurderer desuden, at landzonetilla-
delsen ikke vil hindre opnåelse af gunstige bevaringsstatus for arterne eller 
naturtyperne i Natura 2000-området. Kerteminde Kommune vurderer derfor, 
at en nærmere konsekvensvurdering ikke er påkrævet.

Naboorientering
Ansøgningen er sendt i naboorientering den 12. november 2020, i henhold til 
planlovens §35, stk. 5. De naboer, der er hørt, er de samme naboer, som 
bor der i dag. I forbindelse med høringen har Kerteminde Kommune modta-
get kommentarer fra en omboende, som intet har at bemærke eller indvende 
til ansøgningen.

Museumsloven
Hvis der under gravearbejdet fremkommer oldsager, fortidsminder eller kul-
turhistoriske anlæg, skal Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi, Vikinge-
vej 123, 5300 Kerteminde straks underrettes på telefon 65 32 16 67 eller 
mail Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Endvidere henvises til bestemmelser om beskyttelse af fortidsminder i mu-
seumslovens kapitel 8, §§ 24-27.

http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
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Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. Landzonetilla-
delsen må først udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En even-
tuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklage-
nævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Plan- og miljømedarbejder

Vedlagt     Situationsplan
Kort fra Energistyrelsen
Klagevejledning

Kopi til Ejer af Urupvej 98, Carsten Per Meyer
Østfyns Museer: Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk og dn@dn.dk

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
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Side 5 af 6Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og kerteminde@dof.dk
Situationsplan der angiver mastens placering 

Kort fra Energistyrelsen, der viser det sydlige område i Kerteminde 
Kommune, som er omfattet af dækningskravet

http://www.kerteminde.dk/
mailto:natur@dof.dk
mailto:kerteminde@dof.dk
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Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 20. oktober 2021. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og 
www.virk.dk, hvor du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for Kerteminde Kommune via klageportalen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageporta-
len, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan 
fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af 
klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/
http://www.naevneneshus.dk/
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