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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer kommune har den 9. april 2021 modtaget en ansøgning om 
landzonetilladelse på ejendommen matr.nr. 5a, den Østlige Del, Re-
sen beliggende Lemvigvej 6A, 7600 Struer. Ansøgningen om landzo-
netilladelse omfatter opsætning af et 4,8 meter toprør på en eksiste-
rende mobilmast, samt opsætning af et teknikskab på pågældende 
ejendom. 
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
det ansøgte på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 
 

 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

  

DATO: 17-06-2021 
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• At antennemasten og teknikkabinen overholder den ansøgte 
beliggenhed, størrelse og materiale.  

• At antennemasten fortsat skal stilles til rådighed for andre an-
tenneformål og operatører mod rimelig betaling.  

• At anlæggene skal nedtages senest et år efter endt brug til det 
formål, der er givet tilladelse til. 
 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet.  
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 17. juni 2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Ansøger ønsker at opsætte et 4,8 m toprør på den eksisterende 
mast, som måler 36 meter. 
Ansøger skriver i sin ansøgning at formålet med toprøret er af udvide 
og fremtidssikre mobilnetværket. For at opnå en tilfredsstillende dæk 
nu og i fremtiden skal højden på masten forhøjes. Dette sker som al-
ternativ til at opsætte yderlige, højere master i området. 
Hertil ønskes der opsat en teknikkabine i tilknytning til masten. 
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget høring af naboer og parter i 
sagen jf. planlovens § 35, stk. 4. Struer Kommune har valgt at ind-
drage flere naboer end loven tilskriver, da det vurderes at have væ-

sentligt interesse for disse.  
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sagen. 
 
Begrundelse 
Planloven tilsigter bl.a., at der ud fra en planmæssig og samfunds-
økonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele 
landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund, og at der skabes 
gode rammer for erhvervsudvikling og vækst, jf. planlovens § 1, stk. 
2. Afvejningen af de samfundsmæssige og landskabelige hensyn i 
sager om landzonetilladelse sker efter følgende principper: Nye tele-
master bør så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn 
til landskabelige interesser, herunder hensynet til at friholde det åbne 
land for nye tekniske anlæg og til at undgå spredt og uplanlagt bebyg-
gelse. I landzone uden for bymæssig bebyggelse bør nye telemaster 
så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje konstruktioner 
i området, f.eks. andre master, vindmøller, skorstene, siloer eller lign. 
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 telema-
sten så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende (lavere) be-
byggelse. Dette gælder også, selvom en anden placering uden til-
knytning til bebyggelse vil medføre færre nabogener. Hensynet til at 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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undgå nabogener må således i mastesager normalt vige for hensynet 
til landskabet.  
 
Toprøret ønskes placeret på allerede opsatte telemast. Struer Kom-
mune vurderer at merhøjden på masten ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger på de landskabelige forhold eller andre forhold, som sø-
ges varetaget gennem landzonebestemmelserne.  
  
Placeringen af toprør og teknikskab sker ca. 200 meter fra nærmeste 
bymæssig bebyggelse, der ligger mod sydvest. Påvirkningen ved op-
sætning af et toprør og teknikskab på eksisterende mast på disse 
huse vurderes at være yderst begrænset.  
 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis OD-område, 
indvindingsopland uden for OSD-område, klimatilpasning, kystnær-
hedszone, skovrejsning og særlig værdifuldt landbrugsområde.  
 
I forhold til placering i hhv. OD-område og indvindingsopland uden for 
OSD-område vurderer Struer Kommune at toprøret og teknikskabet 
ikke vil have påvirkning, da der er tale om byggeri uden spildevand el-
ler andre væsentlige forureningskilder, der kan nedsive.  
 
Der er en lav risiko for klimapåvirkning på ejendommen, jf. kommune-
planen. Dette vurderes at være uden væsentlig betydning, da der kan 
være tale om oversvømmelseshændelser, der optræder sjældnere 
end 100 år. 
 
Det vurderes at tilladelsen ikke er i strid med udpegningen for kyst-
nærhedszone, da byggeriet påvirker de områder, som retningslinjerne 
skal varetage, i meget begrænset omfang og samtidig vurderes at 
være af underordnet national interesse. Vurderingen er blandt andet 
lavet på baggrund af det ansøgtes omfang og placering. Der er ca. 
1650 meter til fjorden fra den ansøgte placering. 
 
Udpegningen i forhold til skovrejsning vurderes at være uden rele-
vans. 
 
Det vurderes at tilladelsen er i overensstemmelse med kommunepla-
nens retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområder, da der 
ikke sker forringelse af landbrugets mulighed for at drive erhverv. 
 
Der er ca. 2800 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 175 m til nærmeste naturområde 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer Kommunes 
vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig 
påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil 
være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opret-
holdes. Vurderingen er truffet på baggrund af afstanden til områ-
derne, samt omfanget af det ansøgte. 
  
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn  
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til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, 
som skal varetages ved administration af planlovens landzonebe-
stemmelser og herunder de hensyn, der skal varetages efter planlo-
vens kystzonebestemmelser. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
Byggetilladelse 
Du skal være opmærksom på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, og kommunen har meddelt tilladelse efter bygge-
loven.  
 
Derudover gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med sagsbe-
handlingen af denne tilladelse kun er set på byggeriets placering og 
størrelse og ikke på, om byggeriet lever op til kravene i byggeloven. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 
 
 
Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Lemvigvej 6 - Landzonetilladelse til op-
sætning af toprør på eksisterende mast , j.nr. 01.03.03-P19-21-21 
 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - PLANLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 
14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til Planklage-
nævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 

• ansøger og ejer  

• landsdækkende foreninger og organisationer 

• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 
 

Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative do-
kumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 15. juli 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning.  
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
 
 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet

