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Landzonetilladelse
Haderslev Kommune giver hermed tilladelse til:
•
Opsætning af fritstående gittermast på 48 m samt tilhørende 2-3 teknikskabe i mål på maksimalt H=2,2 m x
B=1,6 m x D=0,95 m til mobilkommunikation på adressen:
ROSENDALSVEJ 7G, 6500 Vojens, matr.nr. 10 Gabøl, Nustrup.
Tilladelsen er meddelt med følgende vilkår:
1. Gittermasten og teknikskabe med tilhørende fundamenter, tekniske installationer m.v. skal, uden udgift for
det offentlige, fjernes senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til
2. Antennemast og dens tilhørende faciliteter skal fremstå i en afdæmpet og ikke reflekterende farve.
3. Der skal etableres afskærmende beplantning af hjemmehørende hurtigvoksende arter i en starthøjde på
minimum 1,5 meter på vestsiden af masten indenfor det lejede areal i en længde på 10 meter. Denne
beplantning skal bevares eller erstattes efter hændelige begivenheder, så længe masten er til stede og i
brug. Beplantningen skal opnå en højde på minimum 3,5 meter. Beplantningen skal være etableret senest
3 måneder efter mastens opførelse eller 2 måneder inde i førstkommende plantningssæson.
4. Masten skal forsynes med luftfartsafmærkning i form af lavintensitet fast rødt lys. Lyset skal placeres i
mastens højeste punkt og være synligt hele horisonten rundt. Lyset skal være tændt hele døgnet.
5. I øvrigt skal projektet udføres som forudsat i ansøgningen.

Kort til vilkår 3: Afskærmende beplantning i det med gult markerede område

Vilkår 1-4 tinglyses på ansøgers bekostning på ejendommen, jf. § 55 i
planloven og som aftalt.
Tinglysningen foretages som udgangspunkt af Haderslev kommune, med
mindre andet aftales.
Tinglysningen foretages, når klagefristen for tilladelsen er udløbet.
Bemærkning: Byggetilladelse kan ikke meddeles, før der er sket
tinglysning.
Tilladelsen
•
forventes offentliggjort på Haderslev Kommunes høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk den 4.
november 2020.
•
kan først udnyttes, når der er gået 4 uger fra offentliggørelsen, og såfremt der ikke er klaget over
tilladelsen.
•
er givet i medfør af planlovens § 35 og på baggrund af ansøgning - modtaget 25. juni 2020, med senere
supplerende materiale.
•
skal være udnyttet inden 5 år.

Vær opmærksom på,
• At dette ikke er en byggetilladelse. Byggeriet/den faste konstruktion må derfor ikke igangsættes, før der er
opnået byggetilladelse ved Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev.
• At antennemasten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling jf.
masteloven.,
Denne tilladelse indeholder følgende afsnit:
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Redegørelse
•

•
•

Der er ansøgt om tilladelse til opsætning af fritstående gittermast med tilhørende 2-3 teknikkabine
på 48 m for TT-Netværket P/S på adressen: ROSENDALSVEJ 7, 6500 Vojens, matr. nr. 10 Gabøl,
Nustrup.
Antennemasten ønskes opsat til mobilkommunikation og i et område med ringe dækning.
Dækningen vil være markant øget omkring Gabøl, på de omkringliggende ejendomme og i
køretøjer på de især overordnede landeveje, som forbinder de mindre byer og landsbyer med
hinanden.

Oversigtskort

Kort med højdekurver samt topografisk kort: Bakkelandskab er beliggende nord for masten

Luftfoto 2019: Lyseblå cirkel er placeringen til gittermasten mellem to større gårdanlæg
Oplysninger fra ansøger
Formål
Mobildækningen er generelt god i Danmark. Der er dog områder, hvor der lokalt kan opleves dårligere
mobildækning end andre steder. TT-Netværket P/S ønsker at udbygge deres netværk med en ny
antenneposition pga. manglende optimeret mobil- og datadækning for dette område. Det vil betyde at
beboerne samt industriområdet vil få en væsentligt bedre mobildækning samt data forbindelse.
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Generelt
Behovet for en stærk digital infrastruktur er stigende. Vores hverdagsliv digitaliseres løbende både på
arbejdet og i fritiden. Den digitale infrastruktur er en forudsætning for vækst og udvikling i det hele
Danmark
Når den digitale infrastruktur har stor betydning for både bosætning og erhvervslivet, kan der også være
lokal- og regionalpolitiske hensyn, der taler for en udbygning. Det kan løfte serviceudbuddet og øge
erhvervslivets muligheder.
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.
Placering
Nedenstående kort viser det område, hvor den nye mast skal placeres. Den ansøgte placering og fravalgte
placeringer er markerede på nedenstående kort:

Fra ansøgningen: kort med alternative placeringer og den ansøgte placering
Kandidat A – Lodsejer ønsker ikke masten placeret på hans jord -hvorfor denne placering ikke vil være en
mulighed.
Kandidat B – Ansøgt placering.
Fra denne placering vil TT-N opnå den nødvendige dækning i området. Masten placeres i et mindre
læbælte, med direkte adgangs fra Rosendalsvej. Der vil syd for masten fortsat være træer og man
beholder ligeledes træerne overmod skel mod vest.
Kandidat C – Fravalgt, da det ikke er muligt at opnå den nødvendige dækning fra denne placering.
I området forefindes nogle større Energinet masten. Men det er ikke muligt at få etableret sendestationen i
disse.
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I området forefindes nogle større Energinet masten. Men det er ikke muligt at få etableret sendestationen i
disse.
Derudover 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 TTNetværket kan dække området.
Højde på mast, antenner og udstyr
Der er valgt en gittermast på 48 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 48 m gittermast for opnå den nødvendige dækning af området. 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 1 og
konsekvensklasse 2, da masten er placeret i et mindre læhegn i et landbrugsområde.
Skulle masten kollapse vil det som regel være en gitterstang der forårsager det. Toppen vil med stor
sandsynlighed blive hængende i mastens nederste del som vil blive stående Derfor er det vurderet at
risikoen for tabe vil være begrænset området, da der er forholdsvis langt til nærmeste bebyggelse.
Statiske beregninger af masten kan fremsendes ved behov i forbindelse med opstart af byggeri.
Vedlagt findes Teleindustriens statiske konstruktionsnotat udarbejdet af KPR Towers.
Brandklasse:
Det vurderes at masten, der opstilles på den ansøgte placering, ikke vil forøge brandbelastningen for det
pågældende område, da masten opstilles langt fra andre 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.
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Mastens placering
I forbindelse med dialogen med Haderslev Kommune har vi revideret antennemastens position. Masten er
af sikkerhedshensyn flyttet ca. 15m mod øst for derved at sikre, at et nærliggende stuehus på
nabomatriklen ikke vil blive ramt i tilfælde af kollaps af masten. Antennemasten er nu placeret på den
anden side af den eksisterende transformerstation. Dermed er afstanden mellem stuehuset og masten på
48m er forøget, så den nu er mindst 53m.
Antennemasten skal skabe dækning i området omkring Gabøl. Det fremgår tydeligt af dækningskortene
hvordan dækningen styrkes betydeligt ved mastens etablering.
Masten kan i princippet placeres flere steder i området omkring Gabøl. Vi har nøje gennemgået området
og i første omgang var fokus rettet på selve byen Gabøl.
Landsbyen Gabøl er kendetegnet ved bebyggelse i form af gårde og et landsbymiljø med lav bebyggelse
og træbevoksning.
I vores afsøgning af området har vi vurderet flere positioner. Nøglekriterier i den forbindelse er ofte areal,
adgangsforhold og visuel påvirkning af nærmiljøet.
I en landsby som Gabøl vil antennemasten være meget synlig ved placering i midten af byen. Herfra vil
den også være meget synlig fra de trafikale hovedveje, der samles i rundkørslen sydvest for Gabøl.
Vi har derfor haft fokus på yderkanten af byen, men det har ikke været muligt at finde en brugbar position
med gode adgangsforhold og uden visuelle gener for borgerne der bor tæt på masten.
Efterfølgende har vi afsøgt områderne lidt længere væk fra Gabøl, og her har vi fundet en god placering på
den ansøgte position. Ved denne position vil masten være placeret ved siden af høje træer og med en
bakke bagved placeringen, som vil være med til at skjule den nederste del af masten.
De visuelle gener for borgerne, der færdes tæt på antennemasten, vil være minimale på grund af de høje
træer der er vokser i nærheden af masten.
Trafikken tæt på masten er i øvrigt minimal, da Rosendalsvej er en blind vej der ende ved den næste gård
ved vejen.
Afstanden fra masten til de nærmeste hovedfærdselsåre er 750-800m hvorfor den visuelle påvirkning
herfra vil være minimal.
De visuelle påvirkninger er i øvrigt vist i vedlagte illustration. Her er den ansøgte masteposition vist fra den
nærmeste vej syd for antennemasten. Afstanden er ca. 1,2 km og den visuelle påvirkning er efter vores
vurdering meget begrænset.

Fra ansøgningen: Situationsplan med den ansøgte placering
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Fra ansøgningen: Situationsplan - Kort med placering af gittermasten (gul markering)

Fra ansøgningen: Kort med placering af gittermasten og teknikskabe sydvest for masten,
Den blå firkant viser det lejede areal på 10x10 meter
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Fra ansøgningen: Opstalt gittermast i en højde på 48 meter og teknikskabe ved siden af

Fra ansøgningen: Illustration set fra sydsiden - foto placering fra mark vest fra Brøndlundvej 3
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Fra ansøgningen: Illustration set fra sydsiden

Foto placering fra mark vest fra Brøndlundvej 3

Fra ansøgningen: Teknikskab og maksimalt mål
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Dækningskort – før opsætning af den nye antennemast (blå cirkel viser området, hvor dækningen forbedres
efter opsætning af masten, markeret af Haderslev Kommune)

Dækningskort – efter opsætning af den nye antennemast (blå cirkel viser området med øget dækning,
markeret af Haderslev Kommune)
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Indsat af kommunen: Streetview af placering af mast med eksisterende beplantning. I baggrunden mod højre
ses naboejendommen.
Ejendoms oplysninger
Ejendommen er i BBR/ESR registreret som landbrugsejendom med et grundareal på 639817 m2.
Bygning 1 er registreret med et boligareal på 260 m2 og et bebygget areal på 180 m2.
Der er flere andre driftsbygning i nærheden af gittermasten med et samlet areal på 1.810 m2 samt en
gylletank.
Ejendommen er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan.
Naboforhold
Der er foretaget naboorientering jfr. § 35 stk. 4 hos nabo mod vest og øst, da masten placeres med kort
afstand til nabo mod vest samt mastens højde på 48 meter vil være synligt i det lokale område.
Bemærkninger fra naboer
Der er ikke indkommet bemærkninger.

Andre relevante forhold
Kommunen har gennemført en konfliktanalyse og fundet nedenstående emner relevante:
Kommuneplan 2017
•
Kommuneplanretningslinje:
o 3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder
o 3.5.1 De bevaringsværdige landskaber
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o
o
o

3.5.3 De særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder
5.6.2 Master og antenner
5.10.2 Sikkerhed omkring forsvarsanlæg

Flyvestation Skrydstrup:
Det ansøgte er omfattet af 13 km buffer zone for flyvestation Skrydstrup.
Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet, skal Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse meddele, at der er følgende bemærkninger.
Mastens placering er vest for Flyvestation Skrydstrup – meget tæt på banens forlængede centerlinje,
hvorfor masten er en faktor i forhold til visuel ind- og udflyvning i vestlig retning.
På grund af mastens placering i ind- og udflyvningssektoren skal masten forsynes med
luftfartsafmærkning i form af lavintensitet fast rødtlys. Lyset skal placeres i mastens højeste punkt og være
synligt hele horisonten rundt. Lyset skal være tændt hele døgnet.
Dette er et vilkår (vilkår 4) i nærværende landzonetilladelse
Fortidsminder:
Der er ikke registreret fortidsminder på det ansøgte areal.
Hvis der under arbejdet dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses og Haderslev Museum skal
kontaktes.
Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for igangsætningen, anmode museet
om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af fortidsminder.
Habitatvurdering:
Ejendommen er ikke beliggende i et område, der er omfattet af Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af
06/12/2018. Haderslev kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000området i en afstand af ca. 11 km væsentligt.

Kommunens vurderinger
Haderslev Kommune vurderer, at masten og teknikskabe kræver landzonetilladelse, idet ejendommen
ligger i landzone, og at det ansøgte, ikke er omfattet af § 36 eller 37.
Konkret vurderes, at masten ikke er omfattet af § 36 stk. 1 pkt. 9, idet masten skal bruges til
mobilformål.
Konkret vurderes det ligeledes, at masten ikke er omfattet af § 36 stk. 1 pkt. 17, da der opføres en ny mast
og ikke kun antenner på en eksisterende mast.
Det vurderes konkret, at teknikskabe i forbindelse med opsætning af den nye mast ikke er omfattet af § 36
stk. 1 pkt. 19, da der opføres en ny mast og ikke kun antenner på en eksisterende mast.
Ansøger har godtgjort, at der ikke er andre høje bygninger eller anlæg i området, som er egnet til
installationen af antennen. Ansøger har ligeledes redegjort for at dækningen af de mest dårligt dækkede
områder bliver dækket via den nye mast – se dækningskort før og efter. Der kan derved ligeledes
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erkendes, at dækningen ville have overlappet med en eksisterende god dækning, hvis masten ville være
rykket længere mod bebyggelsen i Gabøl (mod øst).
Ansøger har ved undersøgelse af alternative placeringer sandsynliggjort, at det ikke vil være muligt at
placere masten inden for det krævede dækningsområde, uden at også andre placeringer vil påvirke
landskabet. I dette tilfælde er masten søgt placeret ved foden af et bakkelandskab, således masten ikke
påvirker landskabet fra alle sider, men bliver delvis dækket af den omtalte bakke fra nordsiden. Det
vurderes, at den ansøgte position frem for placeringer i eller tæt ved Gabøl by, som fortrinsvis består af
lave bygninger, eller på bakketoppen vil virke knapt så markant i landskabet, som er udpeget som specifik
geologisk bevaringsværdigt.
Haderslev Kommune har derved lagt stor vægt på, at masten er placeret mellem to større gårdanlæg mod
vest og øst, hvor der samtidig forefindes forskellige grupperinger af mellemhøj og høj beplantning i en
større cirkel omkring den nye mast, således mastens nederste del og tilhørende teknikskabe samt
eksisterende transformerstation dækkes fra stor afstand.
For at tilgodese nærliggende naboejendommen mod vest, stilles der vilkår om afskærmende beplantning
vest for masten.
Haderslev kommune har ved den landskabelige vurdering lagt vægt på, at antennemasten bliver
opført som gittermast, så den får et ”luftigt” udtryk og ikke vil opleves bastant i landskabet.
Endvidere er der lagt vægt på, at mast og teknikhus bliver opført i stor nærhed til eksisterende
bebyggelse og eksisterende beplantning.
Sammenfattende vurdering af placeringen:
•
Masten placeres mellem større bebyggelser på hhv. vest- og østsiden (større gårdanlæg).
•
Masten placeres ved foden af en bakke, hvorfor bakken vil stå som baggrund set fra syd, og
bakken vil dække den nederste del samt teknikskabe og eksisterende transformerstation fra
nordsiden.
•
Mastens placering er forholdsvis langt fra alle 3 større vejforbindelser (Koldingvej, Ribevej og
Brøndlundvej), hvor der er anden eksisterende beplantning i forgrunden, som dækker mastens
nederste del.
Ansøger giver i ansøgning at kende at være interesseret i at indgå i et mastefællesskab med andre
operatører, hvor det allerede har vist sig ved afgørelsestidspunkt at være interesse i.
Dette understøtter intentionen om at undgå opførelse af flere master til samme dækningsområde og viser,
at der er behov på denne placering.
Der stilles vilkår om rødt lys i spidsen af antennen jf. betingelser af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i
henhold til Flyvestationen Skrydstrup.
Idet der ikke er kommet bemærkninger fra de to nærmeste naboer, der er undersøgt alternative
placeringer og der befinder sig større bebyggelser samt en del høje beplantninger i forskellige retninger i
nærheden af den ansøgte placering ved foden af en bakke, anser Haderslev Kommune den ansøgte
placering som optimalt.
Ud fra de kendte forudsætninger og under overholdelse af de i denne tilladelse anførte vilkår, vurderes
det, at det ansøgte, ikke vil være i konflikt med:
•
planlovens landzonebestemmelsers hovedformål
•
med det for denne sag relevante retningslinjer i kommuneplanen (oplistet ovenfor)
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•
•

øvrig relevant lovgivning
hensynet til naboer

Kommunens helhedsvurdering er vedlagt som bilag 1. Dette bilag er ikke webtilgængeligt.
Uddrag af relevant lovgivning er gengivet i bilag 3.
Landskabsbeskrivelsen er vedlagt som bilag 4.

Klagemulighed og offentliggørelse
Haderslev Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet, jf.
klagevejledning. En klagevejledning er vedlagt som bilag 2.
Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer
andet.
Afgørelsen offentliggøres på Haderslev Kommunes høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk.

Spørgsmål
For spørgsmål kontakt undertegnede på e-mail nijd@haderslev.dk eller telefon 74 34 22 14.
Venlig hilsen
Nikola Jerosch Dybbroe
Planlægger
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Underretning
Kopi af afgørelsen til:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Dansk Fritidsfiskerforbund
Provas
Erhvervsstyrelsen
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Bilag 1 Helhedsvurdering herunder gennemgang af berørte kommuneplanretningslinjer
Emne
Planlovens landzonebestemmelser – hovedformål
Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt
bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by
og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at
tilgodese landskab- og naturværdier samtidig med, at egentlig
byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Samtidig
skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtig.

Grund- og drikkevandsinteresser
I forhold til bekendtgørelse om krav
til kommunalbestyrelsens fysiske
planlægning inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser
og indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse:
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal
friholde områder med særlige
drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene
vandforsyninger uden for disse for
udlæg af nye arealer i
kommuneplanen til erhvervsformål
eller anlæg og ændret
arealanvendelse af eksisterende
kommuneplanlagte arealer, der
medfører en øget fare for
forurening af grundvandet. Ved
vurdering af faren for forurening af
grundvandet lægger
kommunalbestyrelsen vægt på, om
planlægningen omfatter
virksomhedstyper, der
sædvanligvis har oplag af,
anvender eller frembringer
forurenende stoffer eller
stofgrupper, der er mobile i forhold
til grundvandet.
EF-habitatdirektivet
I henhold til EF-habitatdirektivets
bilag IV er en række dyre- og
plantearter strengt beskyttede. På
baggrund af Naturstyrelsens
oversigt over bilag IV arter i
Danmark og ud fra oplysninger om
deres udbredelse, krav til
levesteder og foreliggende
oplysninger om kendte lokale
forekomster er der foretaget en

Det ansøgte er beliggende i et
område med særlige
drikkevandsinteresser, i et
nitratfølsomt indvindingsområde
og er ikke beliggende i et
indvindingsopland for et alment
vandværk.
OSD
NFI

Kommunens vurderinger
Det er en målsætning, at der i 2020 skal
være god adgang til mobiltelefoni i
Danmark. Masten er nødvendig for at skabe
en god mobildækning i området og på den
måde gøre landdistriktet levedygtigt ved
bosætning, vækst og udvikling, ligesom det
har betydning for beredskabet og i
krisesituationer,

I forhold til grundvandsinteresserne vil det
ansøgte ikke konflikte, da der hverken
udlægges nye erhvervsarealer eller er tale
om virksomhedstyper, der sædvanligvis har
oplag af, anvender eller frembringer
forurenende stoffer eller stofgrupper, der er
mobile i forhold til grundvandet.
Udover dette er det ansøgte ikke
beliggende i et indvindingsopland for et
alment vandværk.
Etablering af masten vil ikke påvirke
grundvandet negativt.

NATURA 2000-område er ca. 11
km væk.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil
medføre væsentlig negativ påvirkning af
levesteder og bestande af danske bilag IV
arter, idet der ikke sker ændringer i
arealanvendelsen, etableres anlæg, eller
forekommer udledninger, som kan antages
at ville få sandsynlig væsentlig negativ
indflydelse, der yderligere vil påvirke de
beskyttede arter.
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vurdering af projektets mulige
påvirkning af arterne.

Detaljeret kendskab til de enkelte arters
forekomst i området haves dog ikke.

Kommuneplanen – det ansøgte er berørt af følgende retningslinjer
Kort
Retningslinje

Vurdering

3.1.1 Særligt værdifulde
landbrugsområder

Mast og teknikhus opstilles på det ikke
dyrkede område vest for gårdanlægget.

I områder, der er udpeget som
særligt værdifulde
landbrugsområder, skal
landbrugets udviklingsplaner og
investeringsinteresser vægtes højt.

De dyrkede arealer påvirkes ikke.

3.2.1 Skovrejsningsområder
Områder udpeget til
skovrejsningsområder, skal
beskyttes mod arealanvendelser
og anlæg, der kan virke hindrende
for skovtilplantning.

3.5.1 De bevaringsværdige
landskaber

Det vurderes derfor, at der ikke er konflikt
med retningslinjen.

Områder hvor skovtilplantning er
uønsket

Irrelevant, da et ansøgte er ikke et ønske om
skovrejsning.
Det er derfor ikke konflikt med retningslinjen.

Bevaringsværdige landskaber:

De bevaringsværdige landskaber
skal som hovedregel friholdes for
byggeri og anlæg. Hvor byggeri
tillades, må det ikke forringe de
visuelle, kulturhistoriske,
geologiske eller
oplevelsesmæssige værdier. Hvor
byggeri eller anlæg tillades, skal
byggeriet besidde en høj
arkitektonisk kvalitet, og samspillet
med landskabet prioriteres højt.
For bevaringsværdige landskaber
skal der ved etablering af større
byggeri og større anlæg uden for
de udpegede områder tages
hensyn til, at dette ikke forringer de

Blå cirkel: Området med den omtrente dækningsbehov
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visuelle og oplevelsesmæssige
værdier i de udpegede områder.
De værdifulde landskaber
benævnes fremover
bevaringsværdige landskaber i
overensstemmelse med de
statslige udmeldinger.

Masten placeres ved foden af en bakke:

Blå linje: højdeprofil fra placering mast til Ribevej – bakken dækker mastens
nederste del, som ligger en del lavere en Ribevej
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Landskabsbilledet:

Vurdering:
Masten opstilles ved en bakkefod og reducerer på denne måde synligheden af
den. Der sættes af denne årsag ligeledes vilkår til afdæmpede farver.
Der findes en del eksisterende beplantning i det nærmeste område, både mod
vest, nord og øst
Som det fremgår af dækningskortet, vil det ikke være muligt at placere masten
udenfor udpegningen og samtidig opnå den fornødne dækning.
Gitterkonstruktionen formindsker udtrykket som en fremtrædende konstruktion.

Se landskabsbeskrivelsen i bilag 4.
3.5.3 De særligt værdifulde
geologiske beskyttelsesområder
I de særligt værdifulde geologiske
beskyttelsesområder må
landskabstrækkene og deres
indbyrdes overgange og
sammenhæng ikke sløres eller
ødelægges af gravning,
terrænopfyldning, bebyggelse,
tekniske anlæg, skovbeplantning
eller kystsikring.

Masten opstilles ved bakkefoden og
reducerer på denne måde synligheden af
den. Der sættes af denne årsag ligeledes
vilkår til afdæmpede farver.
Der findes en del eksisterende beplantning i
det nærmeste område.
Som det fremgår af dækningskortet, vil det
ikke være muligt at placere masten udenfor
udpegningen og samtidig tæt ved
bebyggelse og nævnelsesværdig
beplantning samt med den fornødne
dækning.
Gitterkonstruktionen formindsker udtrykket
som en fremtrædende konstruktion.

Se landskabsbeskrivelsen i bilag 4.

Side 20 af 27

Ingen bebyggelse syd for det
ansøgte placering:

5.4.2 Skrydstrup Flyvestation

Det ansøgte er ikke et anlæg, som tiltrækker
fugle.

Inden for en afstand af 13 km fra
Skrydstrup Flyvestation bør der af
hensyn til flyvesikkerheden ikke
etableres anlæg, som tiltrækker
fugle, således at der er risiko for, at
fuglene overflyver flyvepladsen på
vej mellem anlæg, der tiltrækker
fugle, og eventuelle yngle- og
rastepladser.

Derfor vurderes det, at der ikke er konflikt
med retningslinjen.

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse skal altid høres.

5.6.2 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

Ervhervsområder i kommuneplan
(rød markering):

I området er der ingen udlagte
erhvervsområder. De to nærmeste ligger i
Kastrup og i Gabøl.
Der er undersøgt, at der i området forefindes
nogle større Energinet masten. Men det er
ikke muligt at få etableret sendestationen i
disse. Derudover findes ingen andre høje
strukturer i området, som vil kunne anvendes
til etablering af en antenneposition indenfor
søgeområdet
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og bevaringsværdige kyst- og
landskabsområder.

Masten placeres i umiddelbar nærhed af to
større gårdanlæg og med eksisterende
beplantning i nærheden.
Det er ikke muligt at placere masten uden for
de landskabelig værdifulde udpegninger og
samtidig opnå den fornødne dækning.

Den gule markering er den
ansøgte placering til masten

5.10.2 Sikkerhed omkring
forsvarsanlæg
Af flysikkerhedsmæssige grunde
skal Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse høres forud for
tilladelse til antennemaster og
udpegning af vindmølleområder
samt andre høje tekniske anlæg
nærmere end 15 km fra Skrydstrup
Flyvestation.
I forhold til Forsvarets skyde- og
øvelsesterræn skal
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse høres forud for
tilladelse til antennemaster og
andre høje tekniske anlæg indenfor
radius af 5 km fra anlæggene.
Indflyvningsplaner og
servitutbelagte områder omkring
flyvepladserne og visse
lufthavnsanlæg skal respekteres.
Trafik- og Byggestyrelsen samt
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse skal høres ved
anlægsprojekter med en højde
over 25 m inden for
indflyvningsplanerne samt ved
projekter nær luftfartsanlæg.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er
blevet hørt og har følgende bemærkninger
og betingelser til det ansøgte:
Efter høring af myndigheder under
Forsvarsministeriet, skal Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse meddele, at der er følgende
bemærkninger.
Mastens placering er vest for Flyvestation
Skrydstrup – meget tæt på banens
forlængede centerlinje, hvorfor masten er en
faktor i forhold til visuel ind- og udflyvning i
vestlig retning.
På grund af mastens placering i ind- og
udflyvningssektoren skal masten forsynes med
luftfartsafmærkning i form af lavintensitet fast
rødtlys. Lyset skal placeres i mastens højeste
punkt og være synligt hele horisonten rundt.
Lyset skal være tændt hele døgnet.
Betingelsen er derfor et vilkår (vilkår 4) i
landzonetilladelsen.
Dermed vil der ikke være konflikt med
retningslinjen.

For Skrydstrup Flyvestation gælder
en generel højdebegrænsning på
500 fod (152 m) over havets
overflade inden for et område på
14x20 sømil (26x37 km) omkring
landingsbanen. Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse kan efter en
konkret vurdering meddele
skærpede restriktioner inden for
dette område jo nærmere
landingsbanen. Ved planlægning
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for vindmøller eller andre høje
anlæg inden for dette område skal
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse altid høres.
Vindmøller og andre høje tekniske
anlæg, skal afmærkes.
For at minimere kollisionsfaren
med fugle må der ikke etableres
affaldsanlæg eller genskabes eller
etableres søer og vandhuller m.v.
nærmere end 13 km fra
Flyvestation Skrydstrup
landingsbane, hvis der er risiko for,
at fugle tiltrækkes.
Belysning på bygninger, veje og
stier udføres, så trafikafviklingen i
Flyvestation Skrydstrup ikke
generes.
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Bilag 2 Klagevejledning
Lov om planlægning.
Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020
med senere ændringer) kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1.
Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. §
59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, på betingelse af:
at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: www.naevneneshus.dk.
Du logger på ligesom du plejer, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes
indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har
fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til
den følgende hverdag. Dette følger af bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 §2 om udnyttelse af
tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis
medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse, er f.eks. borgere med
særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Ligeledes for borgere, der
mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser eller borgere
med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes
at være en egnet løsning. Der kan således foreligge særlige forhold for nogle borgere fra de nævnte
grupper, der gør, at borgeren ikke kan anvende digital selvbetjening.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis du ønsker kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge
sag inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes
søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. § 62 i Lov om planlægning.
Der henvises i øvrigt til Planklagenævnet hjemmeside https://naevneneshus.dk/
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Bilag 3 Uddrag af relevant lovgivning
Planloven - Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020 med senere rettelser.
§ 1. Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og
udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for
menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.
Stk. 2. Loven tilsigter særlig,
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig
udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,
5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper
forebygges,
6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
7) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene
boliger i byerne.
§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5
u og 36-38.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af
reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne bestemmelser i
kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort.
Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun
meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale
planlægningsinteresser
i kystområderne, jf. dog §§ 4 a og 5.
Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen
har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af
underordnet betydning for naboerne.
Stk. 6. Ansøgeren skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1.
Stk. 7. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og
om regler for indgivelse og behandling af klage.
Stk. 8. Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
Offentliggørelse kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentligt
bekendtgjort lokalplan.
Stk. 9. Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af
klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse og behandling af klage.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i
eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at
boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke
omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter § 36, stk. 1, nr. 10, og kan ikke overgå til anvendelse
til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18.
§ 56
Stk. 2 En tilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis
den ikke er udnyttet, inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på
hinanden følgende år, jf. dog § 4 a, stk. 8, og § 5, stk. 3.
§ 58

Til Planklagenævnet kan påklages:
1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 4.
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Persondataloven - Rettigheder efter Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 410 af 27. april 2017 med
senere ændringer) - også kaldet Persondataloven
Persondataloven giver borgere nogle rettigheder i forhold til de oplysninger Haderslev Kommune
indsamler om dig og din ejendom, og som kommunen behandler på edb eller i manuelle registre.
Indsamling og registrering af oplysninger
Kommunen har ret til at indhente oplysninger i forbindelse med de sager, som skal behandles af
kommunen.
I kommunens sagsdokumentsystem registreres oplysninger som omfatter adresse, matr.nr. og
sagsindhold, herunder sagsparter.
Videregivelse af oplysninger
De oplysninger kommunen indsamler, kan blive udvekslet mellem region, nabokommuner og styrelser i
det omfang, data skal anvendes ved flere myndigheders administration efter Planloven.
Ved aktindsigt kan der blive udleveret oplysninger fra registeret.
Oplysninger kan også videregives til statistiske eller forsikringsmæssige formål.
Oplysningerne kan, eller er, eller vil blive gjort offentlig tilgængelige på Haderslev Kommunes hjemmeside
og Planinfo.dk.
Indsigt i oplysninger
Borgere kan henvende sig til kommunen og få oplyst, om Haderslev Kommune behandler oplysninger om
dem og i så fald, hvilke oplysninger, der anvendes, hvad formålet er, hvor oplysningerne stammer fra, og
hvem der modtager oplysningerne.
Ret til at gøre indsigelse over for behandling af oplysninger
Hvis man opdager, at der er fejl i de oplysninger, kommunen behandler, eller hvis oplysningerne er
vildledende, kan man gøre opmærksom på det. Haderslev Kommune kan så rette oplysningerne.
Klage over Haderslev Kommunes behandling af oplysninger
Hvis man mener, at kommunen ikke har tilgodeset ens rettigheder efter Persondataloven, eller hvis man i
øvrigt vil vide mere om rettigheder efter loven, kan henvendelse ske til Haderslev Kommune, Gåskærgade
26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 34 34.
Klager over kommunens behandling af oplysninger om ejendomme skal ske til Datatilsynet, Borgergade
28, 5., 1300 København K.
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Bilag 4 Landskabsbeskrivelsen
Id. nummer:
26
Stedbetegnelse:
Gels Å
Bonitet:
Særlig værdi
Overfladeformer:
Ved Åbøl/Hjartbro: Klart afgrænset smal ådal.
Vest for Åbøl til Arnum: Gels Å løber gennem en bred fladbundet smeltevandsslette og selv ådalen
fremstår ikke så markant på denne strækning. Sletten afgrænses klart af bakkeørandens skråninger, især
mod nord.
Vest for Arnum: Ådalen bliver igen mere markant med stejle skrænter, især ved Enderupskov og Gelsbro,
hvor ådalen afgrænses relativt snævert af bakkeørand mod nord og Stensbæk Plantage mod syd.
Fra Stensbæk Plantage og nedstrøms har åen et naturligt slynget løb.
Overfladeelementer:
Ådalen er på hele strækningen meget åben, og der er godt udsyn på langs af den.
Smeltevandssletten vest for Åbøl er næsten uden læhegn og opleves derfor meget tydeligt som en stor
flad slette.
Ved Enderupskov er der en markant skrænt ned mod ådalen. Skrænten er stejl, åben og upåvirket.
Ådalen er relativt upåvirket af tekniske anlæg.
Udsigtspunkter ved Enderupskov (Aftægten), Sct. Thøgers Kirke og Højrup Kirke.
Sammenfattende karakteristik:
Ådalen er i sin helhed upåvirket af anlæg og byggeri og har et naturligt løb nedstrøms Stensbæk Plantage.
Ådalen har et afvekslende forløb fra snævert afgrænset dal til løb gennem bred smeltevandsslette.
Naturpræget område, hvor landskabsdannelsen er meget synlig.
Skrænterne ved Højrup og Enderupskov er markante landemærker langs ådalen og giver en oplevelsesrig
kontrast mellem ådalen og bakkeøen. Ved Enderupskov har området en betydende identitet som markant
ådal. Nord for Åbøl har området er klar identitet som åben smeltevandsslette.
Ved Højrup giver bakken, som grænser op mod den vidstrakte smeltevandsslette ved Tiset Hede også
området karakter.
Boniteringsbegrundelse:
Markant ådal som forløber gennem afvekslende landskaber. Uforstyrret område. Delområder med
betydende identitet (Enderupskov, Højrup, slette nord for Åbøl).
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