
 

 

 
 

 

 

På mail til: 
 
Rebecca.hansen@connect44.com og 
Peter.ballegaard@connect44.com 

 

Dato: 21. december 2020 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 
Sagsnr.: 

01.03.03-P19-927-20 

 

Erland Laugesen 

Telefon: 99 66 73 63 

Mail: erl@vesthimmerland.dk 

 
 

 

Landzonetilladelse/dispensation fra lokalplan 108 på 
ejendommen, Næsbyvej 99 , 9681 Ranum. 
 
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, til at opføre en ny 42 
meter høj mobilsendemast med tilhørende teknik på ejendommen Næsbyvej 99, 9681 Ranum – matr.nr. 
9i Næsby By, Ranum. 

 
 

Redegørelse 
 
Connect44 A/S har på vegne Cibicom ansøgt om en bygge- og landzonetilladelse til opsætning af 42 

meter høj mobilsendemast ved Næsby. 

Cibicom skriver i ansøgningen: 

Cibicom er i gang med at udvide og fremtidssikre deres eget IoT netværk. I forbindelse hermed 
er der behov for placering af ny antennemast, og der ansøges derfor om tilladelse til opstilling af 
masten med tilhørende teknik. 

 
Cibicom har koordineret denne placering med mobiloperatørerne, og masten skal ligeledes 
stilles til rådighed til mere fremtidig mobildækning og fremtidssikre kapaciteten i området. 

 
Der har været undersøgt forskellige andre placeringer i området, denne er dog fundet bedst 
egnet eftersom den både dækker det radiomæssige behov og samtidig placeres på offentlige 
arealer hvor den syner mindst i området. 

 
I forbindelse med antenneplaceringen har der været afholdt et borgermøde med lodsejer og 
borgere i nærområdet. 

 
42 meter gittermasten er valgt, da operatøren har behov for at komme op i højden med deres 
antenner. 
Hvis der vælges en anden konstruktion f.eks. en rørmast, vil den komme til at se meget stor, 
markant og klodset ud i landskabet, den er ikke fremtidssikret til nye teknologier som 5G og 6G 
og der vil ikke kunne klatres i den. 
Da der skal monteres en del udstyr i masten, som løbende skal serviceres, er en gittermast 
optimal, da denne ikke kræver en kran til servicering. Montørerne kan klatre i gittermasten. 
En gittermast er mere ”luftig”, og man har tendens til at se ”igennem” den. Denne 
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effekt kan ikke opnås med en anden struktur. Med en gittermast er der mulighed for at opsætte 
noget af udstyret i lag (inde bag hinanden), denne mulighed findes ikke ved en anden 
strukturtype. 
En 42 m. mast er fremtidssikret til nye teknologier, flere antenner og andre 
udbydere. En 42 meter mast er nødvendig for at kunne yde den bedste service til erhverv og 
private i området. 

 
Ejendommen er i kommuneplanen omfattet af kommuneplanramme 207.O.1, offentlige formål i form af 
lejrskole, undervisnings- og kursusvirksomhed herunder produktionsskole i landzone og hvor der er 
fastsat en max. bebyggelsesprocent på 20 og en max. bygningshøjde 8,5 meter samt beliggende i 
særligt værdifuldt landskab. 

 
Af retningslinie 5.1.1 i kommuneplanen fremgår at de særligt værdifulde landskaber så vidt muligt skal 
friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større 
veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. 

 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 108 område til offentlige formål. Masten påtænkes placeret i 
delområde D der må anvendes til lejrskoleaktiviteter, herunder opførelse af mindre skure og telte i 
henhold til bestemmelse 6.4. I denne bestemmelse fastsættes at bebyggelse må opføres som mindre telt 
og skure på maksimalt 10 m2 for den enkelte bygning og bygningshøjden må ikke overstige 4 meter. 

 
Da masten er 42 meter høj søger Cibicom dispensation fra bestemmelse 6.4 i lokalplanen. De anfører at 
der ikke findes høje strukturer i området der kan benyttes til opsætning af antenner og det er derfor 
nødvendigt at opføre en ny struktur. Den ansøgte placering er valgt for at virke mindst skæmmende for 
området og samtidig sikres at masten står midt i området, hvor mobildækning er påkrævet. 

 
Ca, 300 meter øst for den ansøgte placering er der opsat 3 vindmøller men det er ansøgers vurdering at 
vindmøllerne ikke kan benyttes. 

 

Begrundelse 
 
Staten har i 2019 i forbindelse med auktionen over 700 MHz-, 900 MHz og 2300 MHz- frekvensbåndene 
stillet krav til mobilselskaberne om forbedret dækning i 212 områder i landet, heriblandt området ved 
Lendrup/Næsby og 3 andre områder beliggende i Vesthimmerlands kommune. 

 
Dækningsforpligtelsen for selskabet træder i kraft den 4. april 2022, inden da skal antennepositionen 
være bygget og være on air, hvorfor byggetilladelserne senest skal være i hus ved udgangen af 2021. 

 
Da der er en dækningsforpligtigelse til at sikre bedre mobildækning til Lendrup/Næsby området 
(samfundsmæssigt behov), da mobilsendemasten opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse i 
Næsby og der ikke er andre høje brugbare strukturer i området har kommunen vurderet at der kan gives 
landzonetilladelse til en mobilsendemast med den ansøgte placering samt at der kan meddeles 
dispensation fra lokalplanens bestemmelse vedrørende bygningshøjde. 

 
Tilladelsen er givet på betingelse af, at: 

 
 Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune 

d. 19. 23 og 24. november 2020. 

 At gittermasten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling. 

 At gittermasten med tilhørende teknikkabine nedtages senest 1 år efter endt brug som 

mobilsendemast. 
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Der er i forbindelse med høring i perioden 2 – 16 december 2020 af ejere/lejere m.m. af ejendomme 
beliggende indenfor 300 meter fra den påtænkte placering af mobilsendemasten om 
landzonetilladelse/dispensation fra lokalplanen ikke indkommet bemærkninger. 

 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. 

 
 

Klageregler: 

 
 

Afgørelsen forventes offentliggjort på www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser den 21.12-2020. 
 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger 
og organisationer. 

 
Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over 
landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før 
Planklagenævnet har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har 
opsættende virkning. For klager der indbringes for Planklagenævnet skal der betales et gebyr, jf. 
vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved midnat på den dag hvor klagefristen udløber, 
dvs. senest kl. 23.59. 

 
Vær opmærksom på at landzonetilladelsen ikke må udnyttes uden en byggetilladelse. Byggetilladelsen 
behandles særskilt. 

 
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter1 

Vi vurderer, at landzonetilladelsen ikke vil påvirke natura 2000 områder væsentligt. Det vil ikke forringe 
levevilkårene for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke nærmere kendskab til de 
enkelte arters forekomst i området. Der kan derfor meddeles landzonetilladelse uden en 
konsekvensvurdering. 

 
Med venlig hilsen 

 
Erland Laugesen 
Landinspektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter (BEK nr. 1383 af 26/11/2016) 

file://///vhkfil201d/Home$/mala/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/REDIGER/www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser


 

 

 
 
 
 
 

Kopi af tilladelsen er sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening – vesthimmerland@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk 

Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk 

mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
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Vejledning om klagemulighed ved Planklagenævnet 

 
Gælder klager over afgørelser i henhold til planloven. 

Du kan finde flere oplysninger på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 
 

Hvad kan du klage over? 

Du kan klage over alle kommunens afgørelser. Ved nogle typer afgørelser kan du klage, uanset hvad der 

begrunder klagen, og hvad der klages over. Ved andre afgørelser kan du kun klage over retlige forhold. 

 
Ved landzoneafgørelser kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. 

Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse. Dette gælder 

både, hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller 

uhensigtsmæssig. 

 
Ved alle andre afgørelser kan nævnet kun behandle retlige spørgsmål. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager 

over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. 

 
Retlige forhold er blandt andet: 

 om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering 

 om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er 

fulgt. 

 

Hvem kan klage? 

Følgende er berettiget til at klage: 

 Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

 Nationalparkfonde oprettet efter lov om nationalparker. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer. Hovedformålet med foreningen/organisationen 

skal være beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden  

for arealanvendelsen. En betingelse er, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, 

som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer. 

 Miljø- og Fødevareministeren. 

 
 
Hvornår kan du klage? 

Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort 

regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 

forlænges fristen til den følgende hverdag. 

 
Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med 

afgørelsen. 

http://www.nmkn.dk/


 

 

 
 
 

 

Hvordan kan du klage? 

Du skal sende klagen til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller 

www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’. 

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vesthimmerlands Kommune. Hvis Vesthimmerlands 

Kommune fastholder afgørelsen, sender Vesthimmerlands Kommune klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden 

er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune 

videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk .” 

 

Hvilken betydning har det, at du klager? 

Hvis du klager rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen  

opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre 

nævnet bestemmer andet. 

 

Hvad koster det at klage? 

Det koster 900 kr. hvis du er privatperson og 1.800 kr. hvis du er virksomhed eller organisation. 

Planklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser 

vedr. ekspropriation og aktindsigt. 

 
Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi  

klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har 

kompetence til at behandle klagen. 

 

Kan du lægge sag an? 

Du kan indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 

6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort. 

 
Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil 

domstolen måtte bestemme andet. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/


 

 

 

 
 
 

 
Til Vesthimmerlands Kommune 

Connect44 A/S 
 

Toften 2 
DK-6818 Årre 
Danmark 

 

CVR. nr. 40 69 79 69 
 

Tlf.: 4144 4644 
Direkte: 2214 2222 

 
www.connect44.com 
23-11-2020 

 

Ansøgning om landzone tilladelse og byggetilladelse til en ny 42m. mast for Cibicom, 
position DKM0169. 

 
 

 Matrikel nr.: 9i, Næsby By, Ranum 
 Adresse: Næsbyvej 99 

9681 Ranum 

 Ejer: Ranum Efterskole College 

 Ansøger på vegne af Cibicom A/S: 
Connect44 A/S, Toften 2, 6818 Årre. 
CVR. Nr. 40 69 79 69 

 

 Bygherre– Tilladelsen bedes udstedet til: 
Cibicom A/S, Banestrøget 19, 2630 Tåstrup 
CVR nr.: 25 59 80 08 

 

Formål: 
 

Cibicom er i gang med at udvide og fremtidssikre deres eget IoT netværk. I 
forbindelse hermed er der behov for placering af ny antennemast, og der ansøges 
derfor om tilladelse til opstilling af mast med tilhørende teknik. 
Cibicom har koordineret denne placering med mobiloperatørerne, og masten skal 
ligeledes stilles til rådighed til mere fremtidig mobildækning og fremtidssikre 
kapaciteten i området. 

 

Placering: 
 

Der har været undersøgt forskellige andre placeringer i området, denne er dog fundet 
bedst egnet eftersom den både dækker det radiomæssige behov og samtidig placeres 
på offentlige arealer hvor den syner mindst i området. 
I forbindelse med antenneplaceringen har der været afholdt et borgermøde med 
lodsejer og borgere i nærområdet. 

http://www.connect44.com/
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Masten ønskes placeret tilbagetrukket på matriklen ved træerne således den står 
mest praktisk i forhold til fremtidig servicering. 
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Byggelinjer og planer 

 
 Placeringen for den nye mast er beliggende indenfor lokalplan nr. 108. I punkt 
6.4 står der: ”Byggefelt indenfor delområde D: Bebyggelse må opføres som 
mindre telte og skure på maksimalt 10 m2 for den enkelte bygning og 
bygningshøjden må ikke overstige 4 m.” 

 Placeringen ligger udenfor skovbyggelinje og kirkebyggelinje. 
 

Vi søger hermed om dispensation for punkt 6.4 i lokalplan 108. Der findes ingen 
eksisterende høje konstruktioner i området, som kan anvendes til opsætning af 
antenner, derfor er det nødvendigt at opføre en ny struktur (hverken vindmøller eller 
skorstene kan benyttes). Ansøgte placering er netop valgt for at virke mindst 
skæmmende for området, samtidig sikres det at masten står midt i området, hvor 
infrastrukturen og mobildækningen er påkrævet. 

 

Med den valgte placering har vi forsøgt at følge de krav, der er opstillet i både 
planloven og masteloven, samtidig med at opfylde dækningskravene. Derfor håber vi, 
at der kan opnås dispensation til lokalplan 108, alternativt er vi behjælpelige med at 
lave et tillæg til lokalplanen, således at projektet kan realiseres. 

 
Højde på mast og antenner: 

 
For at kunne opfylde den ønskede dækning og sikre kapacitet til fremtidige 
antennesystemer og teknologier, skal den nye gittermast være 42m. 

 

Begrundelse for valg af maste type: 
42 meter gittermasten er valgt, da operatøren har behov for at komme op i højden 
med deres antenner. 
Hvis der vælges en anden konstruktion f.eks. en rørmast, vil den komme til at se 
meget stor, markant og klodset ud i landskabet, den er ikke fremtidssikret til nye 
teknologier som 5G og 6G og der vil ikke kunne klatres i den. 
Da der skal monteres en del udstyr i masten, som løbende skal serviceres, er en 
gittermast optimal, da denne ikke kræver en kran til servicering. Montørerne kan 
klatre i gittermasten. 
En gittermast er mere ”luftig”, og man har tendens til at se ”igennem” den. Denne 
effekt kan ikke opnås med en anden struktur. 
Med en gittermast er der mulighed for at opsætte noget af udstyret i lag (inde bag 
hinanden), denne mulighed findes ikke ved en anden strukturtype. 
En 42 m. mast er fremtidssikret til nye teknologier, flere antenner og andre 
udbydere. En 42m. mast er nødvendig for at kunne yde den bedste service til erhverv 
og private i området – Der er en f.eks. 36m mast ikke tilstrækkelig. 
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Andre operatører: 
 

Ifølge Masteloven skal alle projekterede antennemaster koordineres, således at man 
undgår at opstille for mange master i samme område. Vi har allerede indsendt denne 
placering til de 3 operatører TDC, TTN og Hi3G, således at de kan få den med i deres 
radioplanlægning. 

 
 

Jeg håber I vil imødekomme min ansøgning, så vi i fællesskab kan forbedre 
dækningen i området. 

 

Kontakt mig endelig, hvis jeg kan supplere med yderligere oplysninger. 

På forhånd tak for hjælpen. 

 
 

Med venlig hilsen 
Peter Ballegaard 
Connect44 A/S 

 

 Mail: peter.ballegaard@connect44.com 
 Telefon: 2214 2222 

 
 

Bilag: 
 

 DKM0169 – Bilag 
 DKM0169 – Fuldmagt fra ejer 
 DKM0169 – Dækningskort 
 Fuldmagt fra Cibicom 

mailto:peter.ballegaard@connect44.com


PROJEKTERING – NY MAST – 42M 

SITE:  DKM0169  - Næsby 
19 November 2020 

 

 

 
 

 

Projektering 
 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast: 

 

Adresse: 
Næsbyvej 99 
9681 Ranum 

 

Matr. Nr.: 
9i, Næsby By, Ranum 
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MATR. KORT – NY MAST – 42M 

SITE:  DKM0169  - Næsby 
19 November 2020 
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Projektering 

 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast. 

 

Adresse: 
Næsbyvej 99 
9681 Ranum 

 

Matr. Nr.: 
9i, Næsby By, Ranum 

Område for placering af mast 



OVERSIGT OVER PLACERING AF MAST OG TEKNIK 

SITE:  DKM0169  - Næsby 
19 November 2020 
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Projektering 
 

Der benyttes et areal på 8 m x 8 m 
til mast. Teknik placeres i 
forbindelse med masten. 

 
Område for placering af mast 



SITUATIONS PLAN - 42 M. MAST 

SITE:  DKM0169  - Næsby 
19 November 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

Område for placering af mast 

Projektering 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast. 

 

Der benyttes et areal på 8 m x 8 m til 
mast og tilhørende teknik. 

 

Der holdes en mindsteafstand på 2.5 m 
til skel fra masten 

 

Der fremføres strøm og fiber til masten 
gennem nedgravet tracé. 

 

I byggefasen laves midlertidig adgang, 
evt. med køreplader til nærmeste vej. 



PROJEKTERING – NY ANTENNEMAST – 42M 

SITE:  DKM0169  - Næsby 
19 November 2020 

 

 

 
 
 

Baggrundsbeskrivelse 
 

Cibicom er i gang med at udbygge deres eksisterende infrastruktur i Danmark. Vi har gennem dialog med 
kommunen fundet en fornuftig placering til en ny sendestation, som både passer til Cibicoms eget IoT 
netværk og samtidig kan bruges til at sikre den fremtidige mobildækning i området. 

 
Det er planen at den nye antennemast placeres ved Næsbyvej 99, 9681 Ranum på arealerne i forbindelse 
med Boldbanerne. Ved en placering i tæt forbindelse med træerne i baggrunden, vil masten få en 
placering der både kan serviceres og fremtidssikre området med kapacitet og teknologi. 

 

Der projekteres med opsætning af ny 42 meter gittermast således der er tilstrækkelig højde til alle 
teknologier fra både Cibicom og mobiloperatørerne. 

 

Connect44 
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Projektering 
 

Der benyttes et areal på 8 m x 8 m 
til mast. Teknik placeres i 
forbindelse med masten. 
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Område for placering af mast 

Projektering 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast. 

 

Der benyttes et areal på 8 m x 8 m til 
mast og tilhørende teknik. 

 

Der holdes en mindsteafstand på 2.5 m 
til skel fra masten 

 

Der fremføres strøm og fiber til masten 
gennem nedgravet tracé. 

 

I byggefasen laves midlertidig adgang, 
evt. med køreplader til nærmeste vej. 
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PROJEKTERING – NY ANTENNEMAST – 42M  
 

Baggrundsbeskrivelse 
 

Cibicom er i gang med at udbygge deres eksisterende infrastruktur i Danmark. Vi har gennem dialog med 
kommunen fundet en fornuftig placering til en ny sendestation, som både passer til Cibicoms eget IoT 
netværk og samtidig kan bruges til at sikre den fremtidige mobildækning i området. 

 
Vi har på de efterfølgende sider forsøgt at samle et overblik over behovet for denne placering og 
illustreret hvorledes IoT dækningen, og mobildækningen kan komme til at se ud. 

 

Der projekteres med opsætning af en ny 42 meter gittermast således der er tilstrækkelig højde til alle 
teknologier, både IoT infrastruktur fra Cibicom og mobil infrastruktur fra mobiloperatørerne. 

 

Den projekterede mast er planlagt placeret på adressen Næsbyvej 99, 9681 Ranum. 
 

Connect44 A/S 
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Udklip fra 
Mastedatabasen.dk 

 
Her er overblik over nærmeste 
eksisterende master, hvor det 
tydeligt ses at der er langt til 
eksisterende infrastruktur. 

 

Nærmeste mast: 2,5 km til 
nærmeste mast 
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Dækningskrav 
700/900 MHz 

Udklip fra Energistyrelsens 
dækningskrav. 

 
Her kan man se at der er udstedt 
dækningskrav i lige netop det 
område masten ønskes opført. 
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Udklip fra 
tjekditnet.dk 

 
Det ses tydeligt, at der er 
problemer med dækningen og 
kapaciteten. 

 

Hvid farve: ingen dækning 
Lilla farve: 1 operatør 
Mørk lilla: 2 operatører 
Blå farve: 3 operatører 
Lys blå farve: 4 operatører 

 

Det ses tydeligt at området er 
udfordret, der er lidt eller ingen 
dækning. 
Den nye mast vil dække rigtig 
meget af det udfordrede 
område. 

 

Kortet viser 50 Mbit/s. 
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