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LANDZONETILLADELSE  

Du har fået landzonetilladelse til at opstille en 48 meter høj gittermast til 
mobiltelefoni samt et teknikareal på 10 x 10 meter ved mastens fod på matr. 3a 
Tammestrup By, Essenbæk beliggende Tammestrupvej 1, 8960 Randers SØ. 
 
Begrundelse og hjemmel 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens § 35. 
 
Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af d. 26. oktober 
2020. 
 
Der er indkommet høringssvar fra en nabo i forbindelse med sagens naboorientering. 
 
 
Uddrag fra høringssvar lyder som følger: 
 
”Som udgangspunkt mener vi, at der i en tidligere lokalplan (160 for Sønderhald 
kommune) allerede er taget stilling til, at der i området umiddelbart kun kan opstilles 
vindmøller og ikke andet teknisk udstyr? 
 
Vi mener desuden at kunne læse, at området omkring den planlagte antenne er at 
betegne som kystnærhedszone, og at man derfor ikke ”bare” kan opstille en 48 meter 
høj antenne. Vi antager dog ikke, at det er muligt at man i stedet opstiller antenne 
sv.t. det beskrevne i planlovens §36, stk.17? – en antenne på linje med de øvrige 
bygningers højde. 
 
Landskabet er at betegne som værdifuldt og vil blive ødelagt af en antenne, som vil 
skæmme vores unikke bakkede morænelandskab. Ejendomme – som vores – 
beliggende i natur omgivet af åbne vidder tiltrækker et bestemt segment af købere, 
som bestemt ikke vurderer en 48 meter høj mobilantenne som et væsentligt aktiv. Vi 
formoder derfor, at vores ejendomsværdi og deraf mulighed for at sælge vores 
matrikel uden værdiforringelse vil være overvejende til stede. 
 
Vi foreslår i stedet en alternativ placering på lige linje med vindmøllerne, dels af 
hensyn til de forhold, der allerede er beskrevet i lokalplan 160, samt at antennen også 
vil falde mere naturligt ind i landskabsbilledet. Herudover antager vi, at 
sendeforholdene også vil være yderligere begunstiget af, at antennen da placeres på 
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det højeste sted samt at adgangsforhold til det tilknyttede anlæg deslige må være 
lettere”. 
 
 
På baggrund af høringssvar er ansøger partshørt. Ansøger skriver følgende: 
 
”Ejendomsvurdering 
Indledningsvist skal jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke kan svare på spørgsmål i 
relation til ejendomsvurdering. Det henhører ikke under Planloven, men er et 
område, der varetages af SKAT. 
 
Alternativ placering på lige linje med vindmøllerne 
Vi har tidligere være i dialog med Randers kommune vedr. Vindmølle tracé ved Birkely 
/ Grenåvej, som er et ældre vindmølleområde med 4 stk. 74 m høje 750 kW 
vindmøller, der er opstillet i 1998. Man forventer den tekniske levetid på vindmøllerne 
er 20 – 30 år. Det vil sige, at vindmøllerne nok står i området i op til 8 år mere, 
hvorefter de formentlig tages ned, fordi de ikke længere er rentable i Danmark. Jf. 
Randers Kommune, skal området herefter udgå af planlægningen som 
vindmølleområde, fordi det ligger for tæt på bymæssig bebyggelse og landskabelige 
interesseområder. En ny 48 m. telemast i omkring kote 60 m, vurderes til at blive 
meget synlig i det åbne land for området på lige linje med vindmøllerne, hvorfor 
placering af ansøgte mast er hensigtsmæssig ud fra de forudsætninger, som er til 
stede i det pågældende område. 
 
Ansøgte placering 
Energistyrelsen har tildelt 700MHz og 900MHz frekvensbåndene til mobilselskaberne 
med det formål at skabe mobil bredbåndsforbindelse i 212 udvalgte områder i 
Danmark. Områder hvor der, jf. Energistyrelsens undersøgelser, ikke er 
tilfredsstillende bredbåndsforbindelse, der er en særlig samfundsmæssig interesse i at 
dække netop  teleinfrastrukturen i disse områder - herunder også 
Langkastrup/Randers SØ, hvor der typisk ikke er eksisterende konstruktion, som er høj 
og stabil nok til at den kan benyttes som antenneposition, og derfor er der brug for 
etablering af en ny telemast. Den ansøgte mast er dimensioneret således, at den også 
vil kunne bære andre operatører med antenneanlæg af tilsvarende omfang. 
 
Den ansøgte placering er valgt med udgangspunkt i Planloven som forskriver at 
placering af nye master i det åbne land så vidt muligt skal undgås. Og ved at placere 
masten i umiddelbar nærhed af eksisterende større landbrugsbygninger 
imødekommes dette. På afstand vil masten og tilhørende teknikkabine(-er) indgå som 
en integreret del af landbrugsejendommens øvrige bygningsmasse og areal - samt vil 
den nedre del af masten desuden blive mindre synlig fra flere 
vinkler grundet landskabets omgivelser og topografi - endvidere kan lodsejers 
eksisterende adgangsvej benyttes til-fra den ansøgte placering, i relation til 
eksisterende drift og bebyggelse på matriklen. Det vurderes at ejendommen ikke er 
beliggende inden for kystnærhedszonen, men såfremt det er nødvendigt søges der om 
dispensation for gældende bestemmelser i forbindelse hermed”. 
Kommunens bemærkninger til indsendte høringssvar: 
 



Det pågældende areal som masten søges opsat på er ikke omfattet af nævnte 
lokalplan 160 (tidl. Sønderhald Kommune), hvorfor masten behandles efter 
planlovens landzonebestemmelser. 
 
Det pågældende areal som masten søges opsat på er ikke beliggende indenfor 
kystnærhedszonen. Afstanden til Randers Fjord er ca. 3,4 km. 
 
Planloven indeholder ikke hjemmel til at inddrage spørgsmål om ejendomsværditab i 
sagsbehandlingen, hvorfor forvaltningen tilsigter at træffe afgørelse ud fra en 
forudsætning om at tilse hensynet til landskabet og de bestående kulturmiljøer. Dog 
naturligvis under en generel hensyntagen til de stedsspecifikke lokale forhold, 
herunder bl.a. naboerne. 
 
Vurdering 
Den ansøgte mast er beliggende indenfor et stort sammenhængende område, som i 
gældende kommuneplan er udpeget som havende særlige landskabelige interesser. 
Masten placeres med en afstand på ca. 90-100 meter til områdets ydre afgrænsning. 
Randers Kommune vurderer ikke, at der indenfor den afstand sker en afgørende 
væsentlig ændring i landskabet. Kommunen vurderer ikke at masten vil få en 
væsentlig negativ indflydelse på landskabet. 
 
En mast på 48 meter vil blive synlig i områder uden egentlige bymæssige 
sammenhænge. Forvaltningen vurderer i den konkrete sag, at en mast indenfor det 
pågældende lokalområde placeres mest hensigtsmæssigt i tæt relation til 
eksisterende bebyggelser hvor masten vurderes at indgå i visuel relation med den 
øvrige bebyggelse og dermed ikke i samme grad optræder som et solitært element i 
landskabet. 
 
Mastens placering i relation til matriklens eksisterende bygningsmasse er vurderet at 
være hensigtsmæssig ud fra de stedsspecifikke forudsætninger, som er til stede i det 
pågældende lokalområde.  
 
Det er vurderet, at det ansøgte kan tillades i overensstemmelse med de hensyn, der 
skal varetages ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser.  
 
EF-habitatdirektivet – foreløbig konsekvensvurdering 
I henhold til §§ 7, 8 og 11 i bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen) skal kommunen i forbindelse med administrationen af 
planlovens § 35 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan: 

 påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 
 beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-

habitatdirektivets bilag IV eller 
 beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV. 

 
Natura 2000-områder 



Det ansøgte ligger ikke i et Natura 2000-område, men med en afstand på ca. 4,2 km 
til Natura 2000-område. nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 

Både ud fra afstanden og karakteren af det ansøgte vurderes det ansøgte hverken i 
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at få negativ effekt på de 
arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. 
 
Dyre- eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV 

I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal 
ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for 
de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer 
dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.  
 
Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Randers Kommune, og det vurderes at være 
usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område. 
 
Det ansøgte vil ikke berøre områder, der efter Randers Kommunes kendskab kan 
være yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt 
negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og 
rasteområder for bilag IV-arter. 
 
Vilkår 

Det forudsættes, at det søgte udføres som beskrevet i ansøgningen d. 26. oktober 
2020 

Det er et vilkår for tilladelsen at masten skal fjernes senest et år efter, at masten ikke 
længere skal benyttes til formålet. 
 
Offentliggørelse og udnyttelse 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside d. 24. marts 
2021. 
 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb d. 21. april 2021.  
Du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke 
udnyttes før, sagen er afgjort i Planklagenævnet, med mindre nævnet bestemmer 
andet. 
 
Hvis du ikke har hørt noget en uge efter klagefristens udløb, kan landzonetilladelsen 
udnyttes. 
 
Forældelse efter fem år 



Denne landzonetilladelse bortfalder fem år efter den er meddelt, hvis den ikke 
udnyttes, Jf. planlovens § 56. 
 
Andre tilladelser 

Du skal være opmærksom på, at byggeriet kræver byggetilladelse hos Randers 
Kommune.  
 
Det bemærkes, at ejer er ansvarlig i forhold til eventuel strid med 
servitutter. 

Henvendelse om dette brev kan ske til undertegnede på e-mail landzone@randers.dk  

Med venlig hilsen 

Jesper Schmidt Vejrum 
Arkitekt, landzoneadministration 

 



Klagevejledning  

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 1. 
 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Det samme er foreninger og 
organisationer med hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige 
brugerinteresser. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen 
sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.  
 
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Hvis 
afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra tidspunktet for 
bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i 
Klageportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 
et gebyr på 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Du betaler gebyret med 
betalingskort på Klageportalen. 
 
En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må 
tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet 
bestemmer andet. 
 
Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens 
modtagelse. 
 
Fritagelse for brug af Klageportalen 
 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landzone@randers.dk. Randers 
Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive 
fritaget.  
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