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Landzonetilladelse til opstilling af gittermast med tilhørende tek-
nikkabine - Uhre Byvej 7A, 7330 Brande 
 
Ikast-Brande Kommune har behandlet jeres ansøgning om opførelse af en 
48 meter høj gittermast med tilhørende teknikkabine på matr.nr. 8ao, 
Uhre By, Brande, beliggende Uhre Byvej 7A, 7330 Brande, se kortbilag A.  
 
Opførelse af ny bebyggelse – herunder master – i landzone kræver som 
udgangspunkt en landzonetilladelse, i henhold til planloven1.  
 
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget besluttede den 8. marts 2023, 
at der skulle meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. Kopi af udskrif-
ten fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalgets behandling af sagen er 
vedlagt. 
 
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøg-
te, i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb, og en 
eventuel klage har opsættende virkning på udnyttelsen, medmindre 
Planklagenævnet bestemmer andet, jævnfør bekendtgørelse om udnyttel-
se af tilladelser2. 
 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år 
efter, at den er meddelt, jævnfør planlovens § 56, stk. 2. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet en byggetilladelse i hen-
hold til byggeloven3.  

 
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning (med senere 
ændringer). 
2 Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for 
indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virk-
ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 
love (med senere ændringer). 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggelov (med senere 
ændringer). 
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Landzonetilladelsen er betinget af, at der opnås dispensation fra 
bestemmelserne om højde og adgangsvej i lokalplan nr. 348 – Er-
hvervsområde, Gl. Kærvej. 
 
Landzonetilladelsen fritager generelt ikke for at indhente eventuelle dis-
pensationer, tilladelser, godkendelser eller andet efter anden lovgivning – 
eksempelvis efter bestemmelserne i museumsloven4 om fund af fortids-
minder i forbindelse med jordarbejde. 
 
Betingelser 
Landzonetilladelsen betinges af, at følgende vilkår overholdes: 
 
1. Gittermasten med tilhørende teknikskab skal fjernes uden udgifter for 

det offentlige, senest et år efter at den er taget ud af drift. Lokalite-
ten skal efterfølgende kunne anvendes til jordbrugsmæssige formål. 
 

Ovenstående vilkår af varig interesse tinglyses på ejendommen for ejers 
regning, jævnfør planlovens § 55. 
 
Projektet 
Der er ansøgt om at opstille en 48 meter høj gittermast med en tilhørende 
teknikkabine til mobilnetværk i Uhre. Masten skal bruges til telekommuni-
kation, så der opsættes panelantenner i den. Der benyttes et grundareal 
på 10 meter x 10 meter til mast og tilhørende teknik. Teknikkabinen er 
cirka 3 meter bred, 3 meter lang og 3 meter høj. Der opstilles i første 
omgang ét teknikskab ved foden af telemasten, men der kan med tiden 
blive behov for flere teknikskabe. Der ønskes vejadgang fra grusvejen 
Uhre Byvej, syd for masten. 
 
Begrundelse 
Ikast-Brande Kommunes afgørelse om landzonetilladelse begrundes med 
følgende vurderinger: 
 
Alternative placeringer 
Ansøger har undersøgt andre muligheder for placering af masten: Tarpvej 
38, Brande; Gydevej 5B, Brande og Gl Kærvej 17, Brande. Placeringen 
ved Tarpvej 38 blev forkastet, da den ligger 250-300 meter udenfor 
landsbyafgrænsningen omkring Uhre, hvilket strider mod klage-
nævnspraksis. Placeringen på et kommunalt ejet areal ved Gydevej 5B 
blev forkastet, da Uhre GIF, som har en aftale om brugsret på arealet, 

 
 
4 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven (med senere æn-
dringer). 
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ikke ville godkende placeringen. Ansøger kunne ikke blive enig med ejer 
om en lejeaftale på arealet ved Gl Kærvej 17. 
 
Nabobeboelser 
Masten skal placeres ca. 170 meter vestnordvest for nærmeste nabobebo-
else (Uhre Byvej 7, Brande).  
 
Efter planlovens § 35, stk. 4 og 5 kan en landzonetilladelse først meddel-
es, når der er forløbet to uger efter, at kommunen skriftligt har orienteret 
naboerne til den omhandlede ejendom om det ansøgte – med mindre det 
ansøgte efter kommunens skøn er af underordnet betydning for naboerne. 
Naboer defineres i denne sammenhæng som ejere og brugere af de ejen-
domme, der grænser op til (har fælles skel med) den ejendom, hvor der 
søges om landzonetilladelse til. Derudover gælder de almindelige partshø-
ringsregler i henhold til forvaltningsloven5.  
 
Ikast-Brande Kommune skønner på baggrund af det oplyste og ovenstå-
ende, at det ansøgte ikke er af underordnet betydning for naboerne. 
Ikast-Brande Kommune har derfor hørt ejere og brugere af følgende ejen-
domme: 

Gl Kærvej 3 Uhre Byvej 9 Uhre Byvej 17 C 

Gl Kærvej 5 Uhre Byvej 11 Uhre Byvej 17 D 

Gl Kærvej 7 Uhre Byvej 13 Uhre Byvej 17 E 

Gl Kærvej 17                             Uhre Byvej 15 A Uhre Byvej 19 A 

Karstoftvej 3 Uhre Byvej 15 B Uhre Byvej 19 B 

Uhre Byvej 1                             Uhre Byvej 15 C Uhre Byvej 19 C 

Uhre Byvej 3 Uhre Byvej 15 D Uhre Byvej 21 

Uhre Byvej 5 Uhre Byvej 17 A Uhre Byvej 23 

Uhre Byvej 7 Uhre Byvej 17 B  

 
I alt 74 ejere, beboere og virksomheder er blevet hørt. Der er indkommet 
tre høringssvar, som svar på vegne af ni ejere og beboere fra fire forskel-
lige ejendomme.  
 
Bemærkningerne fra den ene ejendom (Uhre Byvej 15 B) omhandler: 
1. Bekymring for værdiforringelse 
2. Bekymring for strålingsfare 
3. Masten er skæmmende 
 

 
 
5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 



 

4 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at: 
1. Spørgsmålet om forringelse af ejendomsværdien af en naboejendom 
som følge af en landzonetilladelse ikke er et hensyn, som skal varetages 
efter landzonereglerne. 
2. Risikoen for skadelig sundhedsmæssig påvirkning af borgerne kan ge-
nerelt inddrages i afgørelser om landzonetilladelser. Planklagenævnet har 
udtalt følgende om stråling: Stråling fra antenner til mobiltelefoni m.v. er 
underlagt grænseværdier fastlagt på EU-plan, og det er Sundhedsstyrel-
sen, som er ansvarlig for at vurdere de sundhedsmæssige aspekter for-
bundet med stråling. Planklagenævnet henholder sig derfor til Sundheds-
styrelsens vurderinger i forhold til strålingsfare. Sundhedsstyrelsen oply-
ser, at der ikke er nogen sundhedsfare forbundet med radiobølger fra 
mobilmaster, hvis blot masterne opsættes, så eksponeringsniveauerne 
der, hvor mennesker opholder sig, ligger under de fastsatte grænseværdi-
er. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af grænseværdierne. 
Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at risikoen for skadelig 
sundhedsmæssig påvirkning er minimal. 
3. Ikast-Brande Kommune vurderer, at masten med sin højde på 48 me-
ter vil påvirke landskabet. Men den valgte placering er den bedst mulige 
placering, når alle de hensyn, der skal foretages med landzonebestem-
melserne, skal afvejes.   
 
De tre andre ejendomme har sendt ét fælles høringssvar om vejadgangen 
via grusvejen Uhre Byvej, som er en privat fællesvej. De mener ikke vejen 
er egnet som adgangsvej for tung trafik, hverken i forbindelse med opfø-
relse af masten eller efterfølgende vedligehold. De ønsker, at vejen efter-
lades i samme stand som inden opførelse af masten, at vejen bliver asfal-
teret og at de ikke længere skal vedligeholde vejen. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at etablering af vejadgang via grusvej-
en Uhre Byvej er et privat retligt forhold, der ikke skal varetages i landzo-
neadministrationen. Ansøger har oplyst, at de er indstillet på at lave en 
aftale med de vejberettigede i forhold til at bidrage til vedligeholdelse af 
vejen. 
 
Natur 
Nærmeste registrerede naturareal, som er beskyttet efter § 3 i naturbe-
skyttelsesloven6, er to vandhuller (regnvandsbassiner), der ligger ca. 90 
meter henholdsvis nord og sydvest for masten. På grund af afstanden til 
vandhullerne, vurderer Ikast-Brande Kommune, at masten ikke vil påvirke 
den beskyttede natur.  
 

 
 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse. 
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Nærmeste Natura 2000-område (internationale naturbeskyttelsesområde) 
er habitatområdenummer H63 – Mose ved Karstoft Å – som ligger ca. 5,7 
km sydsydøst for masten.  
 
Habitatområdet har ingen hydrologisk eller økologisk sammenhæng med 
arealet, hvor projektet gennemføres. Sammenholdt med den relative store 
afstand fra projektet til Natura 2000-området, vurderer Ikast-Brande 
Kommune derfor, at projektet ikke i sig selv - eller i forbindelse med an-
dre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området samt naturtyper 
eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt. 
 
Af bilag IV til EF-habitatdirektivet7 fra 1992 fremgår en række dyre- og 
plantearter, som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden 
for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den bag-
grund må der eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan be-
skadige eller ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområ-
der. 
 
Kun en del af de arter, der er anført i bilag IV, findes i regionen, men 
vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og ulv findes i området. I kraft af masten og teknikskabets 
relative beskedne grundareal og da de placeres på et areal, der hidtidigt 
har været i omdrift, vurderer Ikast-Brande Kommune, at opstillingen af 
masten og teknikskabet ikke vil påvirke bilag IV-arter i området. Sam-
menfattende vurderer Ikast-Brande Kommune: 
 

 at inddragelsen af det areal, der er omfattet af byggeri i forbindel-
se med projektets gennemførelse, ikke vil påvirke bilag IV-arter 
væsentligt 

 
 at der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske æn-

dringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for bilag IV-
arters trivsel 

 
 at opførelsen af masten og teknikskabet samlet set ikke vil medfø-

re beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i 
det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i 
EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre øde-
læggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-
habitatdirektivets bilag IV, litra b). 

 

 
 
7 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (med senere ændringer). 
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Bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger 
Stedet, hvor masten og teknikskabet placeres, ligger ikke indenfor nogen 
bygge- og beskyttelseslinjer. Der er endvidere ikke registreret beskyttede 
sten- og jorddiger på stedet. 
 
Lokalplan 
Masten opstilles inden for et lokalplanlagt område: Lokalplan nr. 348 - 
Erhvervsområde, Gl Kærvej, Uhre. Se udbredelsen af lokalplanen på kort-
bilag A. Byggeriet vurderes ikke at stride mod lokalplanen, da der er mu-
lighed for at anvende det lokalplanlagte område til antenne- og mobilma-
ster, jævnfør § 3.7. 
 
Lokalplanen giver i delområde 2, hvor masten placeres, mulighed for byg-
geri op til 12,5 meters højde. Enkelte bygningsdele som skorstene, tekni-
ske installationer samt antenne- og mobilmaster kan dog opføres i op til 
20 meters højde. Masten er ikke omfattet af bonusvirkningen i lokalpla-
nen, da masten med sine 48 meter er højere end lokalplanen umiddelbart 
tillader. Derudover er der planlagt vejadgang fra Uhre Byvej, syd for det 
lokalplanlagte område, hvilket strider mod lokalplanens bestemmelser. 
 
Landzonetilladelsen er derfor betinget af, at der meddeles dispen-
sation fra lokalplanen. 
 
Kommuneplanramme 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme, plan nr. 14.E2.2 – Er-
hvervsområde, Gl. Kærvej, Uhre. Området er således planlagt til erhverv 
med mulighed for at opsætte antenne- og mobilmaster.  
 
Kommuneplanudpegninger 
Masten ønskes opført lige udenfor landsbyafgrænsningen i et område, der 
er lokalplanlagt til erhverv. Ikast-Brande Kommune vurderer, at masten 
ikke kan opstilles tættere på erhvervsbebyggelsen i det lokalplanlagte 
område, da det vil begrænse den eksisterende virksomhedens – Gl Kærvej 
17, Brande – mulighed for at udvide. Samtidig vurderer Ikast-Brande 
Kommune, at placeringen er hensigtsmæssig, da det er det eneste sted i 
Uhre, hvor der er planlagt for en forholdsvis stor bygningsmasse. 
 
Det ansøgte ligger i et område, som er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde i kommuneplanen (2021 – 2033). Jævnfør kommune-
planens retningslinjer for særlige værdifulde landbrugsområder, skal de 
udpegede områder som hovedregel anvendes til jordbrugsformål, og ud-
læg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end 
dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et minimum. Ikast-Brande 
Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig anderledes 
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indvirkning på udpegningen af særlig værdifuldt landbrugsområde, da 
området allerede er lokalplanlagt til erhverv. 
 
Masten placeres i et område, som er udpeget som havende kulturhistorisk 
bevaringsværdi (Kirkeomgivelse, Uhre) i Kommuneplan 2021 – 2033. 
Jævnfør kommuneplanensretningslinjer for kirkeomgivelser må der kun 
opføres bygninger, tekniske anlæg og beplantning, hvis det kan ske uden 
at dominere i forhold til kirken og uden at ødelægge et fint samspil mel-
lem kirke og landskab/bymiljø. Masten ønskes placeret i den sydvestlige 
del af kirkeomgivelserne. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer ud fra gadefotos, at Uhre Kirke ikke er 
synlig fra vejene sydvest for Uhre. Dermed vil masten ikke komme til at 
dominere kirken eller ødelægge et samspil mellem kirke og land-
skab/bymiljø. Da masten bliver stillet op tæt på et levende hegn, vil på-
virkningen af landskabet også mindskes.  
 
Det ansøgte ligger i et område, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø 
(Uhre By, bebyggelses- og matrikelstruktur) i Kommuneplan 2021 – 2033. 
Uhre landsby er udpeget som kulturhistorisk miljø på grund af landsbyens 
markante og velbevarede bystruktur. Byens mange gårde, deres place-
ring, matrikelstrukturen og byens to nord-sydgående veje, den højtlig-
gende Nørregårdsvej og det lavtliggende vejforløb Brogårdvej-Uhre Byvej-
Gydevej, danner en bystruktur som har præget byen i århundreder. Matri-
kelstrukturen med de øst-vestgående jordlodder stammer fra udskiftnin-
gen i 1786-1790. Strukturen er stadig velbevaret og præger landsbyen. 
Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer må 
nye anlæg, nyt byggeri og andre ændringer i landskabet ikke udformes og 
placeres på en måde, der forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kul-
turhistoriske værdier.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at masten ikke vil forringe oplevelsen 
eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, da værdierne i kulturmiljøet 
udgøres af bebyggelses- og matrikelstrukturen i landsbyen. 
 
Stedet, hvor masten og teknikskabet vil blive opført, ligger uden for 
fredskov, diverse fredninger, gas- og el-transmissionsnet, samt uden for 
områder, der i Kommuneplan 2021-2033 for Ikast-Brande Kommune er 
udpeget som bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende 
landskaber, geologiske bevaringsværdier, råstofinteresse- og graveområ-
der og fremtidig natur.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe værdien af 
de ovennævnte udpegninger m.v. 
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Dækning 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at der er et reelt behov for at etablere 
bedre dækning for mobiltelefoni i området omkring Uhre, hvorfor der er 
en betydelig samfundsmæssig interesse i at opstille en mast. 
 
Samlet vurdering 
Store dele af Uhre er omfattet af en kirkebyggelinje. Ikast-Brande Kom-
mune vurderer, at ansøger har taget de størst mulige hensyn til at påvirke 
kirkeomgivelserne og det værdifulde kulturmiljø mindst muligt, ved at 
placere masten i et erhvervsområde, hvor der er planlagt for større byg-
ninger. Samlet set vurderer Ikast-Brande Kommune, at den ansøgte pla-
cering er den bedst egnede placering af en 48 meter høj mast i Uhre.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen om landzonetilladelse er truffet torsdag den 16. marts og bliver 
offentliggjort på kommunens hjemmeside https://ikast-
brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer samme dag. 
 
Klagevejledning  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-
nævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige 
klagen skal indgives senest torsdag den 13. april 2023. 
 
Følgende kan klage: 
Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker8. 
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis fore-
ningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 
dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En kla-
ge er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere 
og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kom-
mune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-
Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen. 

 
 
8 Lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017 af lov om nationalparker. 

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
http://www.naevneneshus.dk/
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Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klagepor-
talen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videre-
sender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan frita-
ges. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan de se på nævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklage-
nævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde). Tilladelsen må således ikke 
udnyttes før klagefristens udløb. 
 
Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et 
eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørel-
sen er offentliggjort. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Jul Kristensen 
Landbrug og Landzone 
 
 
 
Vedlagt: 
 Kortbilag A: Placering af mast og teknikskab, Uhre Byvej 7A, 7330 Brande 
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firkant) – Uhre Byvej 7A, 7330
Brande

Målforhold 1:2000
Dato 13-03-2023

Udskrevet af
Anne Jul
Kristensen
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Vedtaget lokalplan



6. Uhre Byvej 7A, Brande - Landzonetilladelse - Opstilling af 
48 meter høj telemast

01.03.03-P19-61-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 8. marts 2023

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

l der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte projekt 

Sagsfremstilling

Ansøgning
Der er ansøgt om at opstille en 48 meter høj gittermast med tilhørende teknikkabine til 
mobilnetværk i Uhre. Masten opstilles inden for et lokalplanlagt område; Erhvervsområde, Gl 
Kærvej, Uhre. Mastens placering er markeret med rød firkant på nedenstående kortudsnit, hvor 
området, der er lokalplanlagt til erhverv er markeret med blå skravering.

Kasper Pauli Pedersen
Thomas Østergaard
Andreas Würtz
Inge Dinis
Dina Raabjerg
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Ansøger har undersøgt andre muligheder for placering af masten (Tarpvej 38, Brande; Gydevej 
5B, Brande; Gl Kærvej 17, Brande). Placeringen ved Tarpvej 38 blev forkastet, da den ligger 
250-300 meter udenfor landsbyafgrænsningen omkring Uhre, hvilket strider mod 
klagenævnspraksis. Placeringen på et kommunalt ejet areal ved Gydevej 5B blev forkastet, da 
Uhre GIF, som har en aftale om brugsret på arealet, ikke ville godkende placeringen. Ansøger 
kunne ikke blive enig med ejer om en lejeaftale på arealet ved Gl Kærvej 17.

Udvalget skal tage stilling til følgende 
Om der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte.

Lokalplanens bestemmelser
Lokalplanen giver i delområde 2, hvor masten er placeret, mulighed for byggeri op til 12,5 
meters højde. Enkelte bygningsdele som skorstene, tekniske installationer samt antenne- og 
mobilmaster kan dog opføres i op til 20 meters højde. Masten er ikke omfattet af 
bonusvirkningen i lokalplanen, da masten med sine 48 meter er højere end lokalplanen 
umiddelbart tillader. Derfor kræver det ansøgte en landzonetilladelse.

Plan- og lovgivningsmæssige forhold
Planklagenævnet har en fast praksis i forhold til opstilling af telemaster i landzone, der er blevet 
beskrevet i Planklagenævnet orienterer nr. 16. Kommunen er forpligtet til at følge 
klagenævnets praksis i sammenlignelige sager. Praksis er, at nye telemaster så vidt muligt skal 
placeres i bymæssig bebyggelse.

I landzone uden for bymæssig bebyggelse bør nye telemaster så vidt muligt placeres i 
tilknytning til eksisterende høje konstruktioner i området. Er det ikke muligt at placere 
telemasten i bymæssig bebyggelse eller ved eksisterende høje konstruktioner, og er det ikke 
muligt at opsætte antenneanlæggene på eksisterende høje konstruktioner, bør telemasten så 
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vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende (lavere) bebyggelse. Dette gælder også, 
selvom en anden placering uden tilknytning til bebyggelse vil medføre færre nabogener. 
Hensynet til at undgå nabogener må således i mastesager normalt vige for hensynet til 
landskabet.

Ansøgeren skal – eventuelt i samarbejde med kommunen – undersøge alternative 
placeringsmuligheder og godtgøre, at den ansøgte placering er den bedste placering set i 
forhold til de hensyn, der skal varetages efter landzonereglerne. Herunder skal det 
samfundsmæssige hensyn til en hensigtsmæssig dækning inddrages.

Naboorientering
Naboerne er blevet hørt om ansøgningen. I alt 74 ejere, beboere og virksomheder er blevet 
hørt. Der er indkommet tre høringssvar, som svar på vegne af ni ejere og beboere fra fire 
forskellige ejendomme. De indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag. 
Bemærkningerne fra den ene ejendom omhandler:

1. Bekymring for værdiforringelse
2. Bekymring for strålingsfare 
3. Masten er skæmmende

De tre andre ejendomme har sendt et fælles høringssvar om vejadgangen via grusvejen Uhre 
Byvej, som er en privat fællesvej. De mener ikke vejen er egnet som adgangsvej for tung 
trafik, hverken i forbindelse med opførelse af masten eller efterfølgende vedligehold. De ønsker, 
at vejen efterlades i samme stand som inden opførelse af masten, at vejen bliver asfalteret og 
at de ikke længere skal vedligeholde vejen.

Teknik og Miljø har følgende bemærkninger til bemærkningerne fra naboerne:
1. Spørgsmål om forringelse af ejendomsværdien af en naboejendom som følge af en 

landzonetilladelse er ikke et hensyn, som kan varetages efter landzonereglerne. 
2. Risikoen for skadelig sundhedsmæssig påvirkning af borgerne kan generelt inddrages i 

afgørelser om landzonetilladelser. Planklagenævnet har udtalt følgende om stråling: 
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. Planklagenævnet henholder sig derfor til 
Sundhedsstyrelsens vurderinger i forhold til strålingsfare. Sundhedsstyrelsen oplyser, at 
der ikke er nogen sundhedsfare forbundet med radiobølger fra mobilmaster, hvis blot 
masterne opsættes, så eksponeringsniveauerne der, hvor mennesker opholder sig, ligger 
under de fastsatte grænseværdier. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af 
grænseværdierne. Teknik og Miljø vurderer på den baggrund, at risikoen for skadelig 
sundhedsmæssig påvirkning er minimal.

Teknik og Miljø vurderer, at etablering af vejadgang via grusvejen Uhre Byvej er et privat retligt 
forhold, der ikke skal varetages i landzoneadministrationen. Ansøger er indstillet på at lave en 
aftale med de vejberettigede i forhold til at bidrage til vedligeholdelse af vejen. 

Teknik og Miljø vurderer
Store dele af Uhre er omfattet af en kirkebyggelinje, hvor masten ikke kan opføres. Se bilag for 
kort over Uhre. Teknik og Miljø vurderer, at ansøger har afsøgt de relevante alternative 
placeringer, der findes udenfor kirkebyggelinjen og indenfor landsbyafgrænsningen. 

Masten ønskes opført lige udenfor landsbyafgrænsningen i et område, der er lokalplanlagt til 
erhverv. Teknik og Miljø vurderer, at masten ikke kan opstilles tættere på erhvervsbebyggelsen 
i det lokalplanlagte område, da det vil begrænse virksomhedens mulighed for at udvide. 
Samtidig vurderer Teknik og Miljø, at placeringen er hensigtsmæssig, da det er det eneste sted 
i Uhre, hvor der er planlagt for en forholdsvis stor bygningsmasse.

Det ansøgte ligger i et område, som er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde i 
kommuneplanen (2021 – 2033). Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for særlige værdifulde 
landbrugsområder, skal de udpegede områder som hovedregel anvendes til jordbrugsformål, og 
udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end dyrknings- eller 
naturformål skal begrænses til et minimum. Teknik og Miljø vurderer, at det ansøgte ikke vil 
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have en væsentlig anderledes indvirkning på udpegningen af særlig værdifuldt 
landbrugsområde, da området allerede er lokalplanlagt til erhverv. 

Masten er placeret i et område, som er udpeget som havende kulturhistorisk bevaringsværdi 
(Kirkeomgivelse, Uhre) i Kommuneplan 2021 – 2033. Jævnfør kommuneplanensretningslinjer 
for kirkeomgivelser må der kun opføres bygninger, tekniske anlæg og beplantning, hvis det kan 
ske uden at dominere i forhold til kirken og uden at ødelægge et fint samspil mellem kirke og 
landskab/bymiljø. Masten ønskes placeret i den sydvestlige del af kirkeomgivelserne. Teknik og 
Miljø vurderer ud fra gadefotos, at Uhre Kirke ikke er synlig fra vejene sydvest for Uhre. 
Dermed vil masten ikke komme til at dominere kirken eller ødelægge et samspil mellem kirke 
og landskab/bymiljø. Da masten bliver stillet op tæt på et levende hegn, vil påvirkningen af 
landskabet også mindskes. 

Det ansøgte ligger i et område, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Uhre By, 
bebyggelses- og matrikelstruktur) i Kommuneplan 2021 – 2033. Uhre landsby er udpeget som 
kulturhistorisk miljø på grund af landsbyens markante og velbevarede bystruktur. Byens mange 
gårde, deres placering, matrikelstrukturen og byens to nordsydgående veje, den højtliggende 
Nørregårdsvej og det lavtliggende vejforløb Brogårdvej-Uhre Byvej-Gydevej, danner en 
bystruktur som har præget byen i århundreder. Matrikelstrukturen med de øst-vestgående 
jordlodder stammer fra udskiftningen i 1786-1790. Strukturen er stadig velbevaret og præger 
landsbyen. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer må nye anlæg, 
nyt byggeri og andre ændringer i landskabet ikke udformes og placeres på en måde, der 
forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Teknik og Miljø vurderer, at 
masten ikke vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, da værdierne i 
kulturmiljøet udgøres af bebyggelses- og matrikelstrukturen i landsbyen.

Teknik og Miljø vurderer, at der er et reelt behov for at etablere bedre dækning for 
mobiltelefoni i området omkring Uhre, hvorfor der er en betydelig samfundsmæssig interesse i 
at opstille en mast.

Teknik og Miljø vurderer endvidere, at der kan gives dispensation fra lokalplanens bestemmelse 
om, at vejadgang skal finde sted fra Gl Kærvej eller fra adgangsveje, der tilsluttes Gl. Kærvej.

Udvalgets muligheder for beslutning 
Udvalget har blandt andet følgende muligheder: 

1. Udvalget kan beslutte, at der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. Udvalget 
kan begrunde beslutningen med, at placeringen i det lokalplanlagte område samlet set er 
den bedste placering af en 48 meter høj gittermast i Uhre, bl.a. henset til den 
tungtvejende samfundsmæssige interesse i at skabe god dækning for mobiltelefoni.

2. Udvalget kan beslutte, at der skal gives afslag på landzonetilladelse til det ansøgte. 
Udvalget kan begrunde beslutningen med, at masten er opstillet cirka 90 meter fra 
nærmeste bygning og derfor vil opfattes fritliggende. 

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

l Uhre nabobemærkninger samlet

l Kort over Uhre med udpegninger

Underskrifter

Kasper Pauli Pedersen
Thomas Østergaard
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Bilag

l Uhre nabobemærkninger samlet

l Kort over Uhre med udpegninger

Andreas Würtz
Inge Dinis
Dina Raabjerg
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Bemærkninger fra beboere, Uhre Byvej 15B: 
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