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Landzonetilladelse til opsætning af 48 m høj telemast på 
Kertemindevejen 38, Marslev

Kerteminde Kommune har den 12. september 2022 modtaget din ansøgning 
om landzonetilladelse til opsætning af en 48 m høj telemast (gittermast) på 
ejendommen matr.nr. 36e Marslev By, Marslev, med adressen Kerteminde-
vejen 38, 5290 Marslev. Ansøgningen er indsendt på vegne af On Tower 
Denmark ApS. Fuldmagt er vedlagt.

Det fremgår af ansøgingen, at den ansøgte position har til formål at skabe 
såvel inden- som udendørsdækning i nærområdet, samt dækning på og 
langs de nærliggende veje. Derudover vil masten stå mellem eksisterende 
positioner, som Hi3G har i henholdsvis Agedrup, ved Langeskov og ved 
Fraugde og delvis lukke det ”hul” i dækningen, der pt. er mellem nævnte 
positioner.
Alternative placeringer er undersøgt og forkastet af forskellige årsager. TDC 
og TT-Netværket er forespurgt på ønske om mastefællesskab, men på
nuværende tidspunkt har I ikke fået en tilbagemelding, hvorvidt de er inter-
esserede.

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 med en højde på maks. 48 m på ejendommen 36e Mars-
lev By, Marslev, med adressen Kertemindevejen 38, 5290 Marslev, i henhold 
til 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.

KM Telecom
Att.: Frank Petersen
Navervej 12
7000 Fredericia
Sendt pr. mail
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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, som vil 
modtage en opkrævning fra Kerteminde Kommune, jf. planlovens §55, 2. 
pkt.

Høring
Kerteminde Kommune har anmodet Styrelsen for Dataforsyning og Infra-
struktur (SDFI) om en vurdering af det radioteknisk rimelige i en ansøgte 
placering af mobilmasten. 

På den baggrund har SDFI sendt en vejledende udtalelse. Det er SDFI’s 
vurdering, at dækningen generelt i området vil blive væsentligt forbedret 
med den ansøgte position og mastehøjde. Den ansøgte position og maste-
højde ser også ud til at kunne dække områderne med manglende dækning 
omkring Kølstrup.

Det er endvidere SDFI’s vurdering, at den alternative placering på adressen 
Vejruplund 1B med en ny 48 meter høj mast også giver en væsentlig bedre 
dækning i området generelt, men dog i mindre grad end dækningen med 
den ansøgte placering. Den mindre dækning giver sig navnlig udslag i om-
rådet lige syd for fjorden og nord for Radstrup og Hundslev, ligesom der 
fortsat vil være manglende dækning i området omkring Kølstrup, dog i min-
dre grad end med den eksisterende dækning i området.

Det er endelig SDFI’s vurdering, at den alternative placering på adressen 
Vejruplund 1B i 22 meters højde på den eksisterende mast vil give en mar-
ginalt bedre dækning generelt i området sammenlignet med den eksisteren-
de dækning. Der vil med denne placering og mastehøjde endvidere fortsat 
være manglende dækning i området omkring Kølstrup i tilnærmelsesvis 
samme udstrækning som med den eksisterende dækning.

På den baggrund er det SDFI’s vurdering, at dækningen generelt i området 
vil blive bedst med den ansøgte placering.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen på 5.515 m2 er beliggende i det åbne land i landzone udenfor 
kommuneplanens rammer og anvende til klubfaciliteter.

Ejendommen er ikke omfattet af særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller 
fredningsinteresser.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 6Der findes fire vindmøller i umiddelbar nærhed af ansøgte position. Det 
fremgår dog af ansøgningen, at disse ikke er egnede til formålet. 

Det fremgår af ansøgningen, at alternative placeringer er afprøvet, bl.a. ved 
Mejerivejen 5, hvor lodsejer sagde nej, ved Enghavevej 12, hvor placeringen 
skulle være i matriklens sydvestlige hjørne og dermed for langt fra bebyg-
gelse, så masten ikke ses som værende en del af den samlede bygnings-
masse. Samme problemstilling opstod på Mejerivejen 10. Slutteligt er eksi-
sterende mast beliggende Vinkelvej 21 undersøgt. En mulig højde i ca. 21 m 
kan dog ikke bruges af radioingeniøren.

Telemasten ønskes placeret ca. 10 m øst for eksisterende bygning på ejen-
dommen og vurderes dermed at blive placeret i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse. Ejendommen ligger i et forholdsvis fladt område og telemasten 
placeres i kote 13. 

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemfø-
res, idet der er tale om opførelse af en telemast med henblik på at opnå 
bedre mobildækning i området, og da telemasten placeres i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse.

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

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. Nærme-
ste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde til ansøgte telemast 
ligger ca. 3 km mod øst. Der er tale om Natura 2000-område nr. 113 Urup 
Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose.

Kerteminde Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter på ejendommen. 
Der kan dog potentielt være flagermus i området, men disse vurderes ikke at 
blive påvirket negativt at ansøgte projekt.

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 til orientering ved lejer af ejendommen, i henhold til 
planlovens §35, stk. 4. Kerteminde Kommune har ikke modtaget kommenta-
rer til ansøgningen.

http://www.kerteminde.dk/
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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.

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 med angivelse af ansøgt placering
Klagevejledning

Kopi til Østfyns Museer: Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk og dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og kerteminde@dof.dk

http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kerteminde@dof.dk


Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: 

www.kerteminde.dk

Side 5 af 6Situationsplan

Ansøgt placering

Klagevejledning 
Afgørelsen, inkl. vilkår, kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 
uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 8. december 2022. 

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-

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