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Landzonesag på Havnevej 11b i Snaptun, 7130 Juelsminde 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om 18 meter høj lysmast på True 
North Efterskole i Snaptun.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Hedensted Byråd har den 25. januar 2017 vedtaget Lokalplan nr. 1092 for efterskolen 
True North i Snaptun.

Sagsfremstilling
Ansøgning
True North Efterskole har søgt om tilladelse til at opstille en 18 m høj lysmast til eksiste-
rede boldbane, således at banen kan bruges efter mørkets frembrud i vinterhalvåret. Ma-
sten ønskes opsat 29,5 m fra skel mod hhv. nordvest og sydvest.

Ansøgers situationsplan. Orange pil viser lysmastens placering. Boldbanen er vist med blå pil. 
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Til ansøgningen blev der vedhæftet eksempler på lignende master og lysberegning for ty-
pen af mast med samme højde, se nedenstående. 

Det ansøgte har været udsendt i nabohøring i 14 dage til høringsberettigede organisatio-
ner og de matrikulære naboer, da administrationen har vurderet, at de nærmeste naboer 
vil kunne blive mere berørt af en lysmast på den pågældende placering end sommerhus-
foreningen samlet set. 

Gule stjerner viser de ejendomme der er blevet hørt (Derudover er sommerhusforening og høringsberettigede 
organisationer også blevet hørt)
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Nabobemærkninger
I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra 5 naboer. Sommerhusforening og 
naboejendommen Pilevænget 4 oplyser, at de ikke har modtaget høringsbrevet/det er 
modtaget meget sent i høringsprocessen, selvom det er sendt til dem med digital post. 
De har dog modtaget det via andre naboer. Da det ikke er muligt at integrere samtlige 
høringssvar i deres fulde længde i indstillingsnotat, er det i stedet de fælles overordnede 
træk der gengives. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.

Generelt udtrykker naboerne bekymring over den mulige konflikt der kan være mellem et 
sommerhusområde, hvor man ønsker ro, mørke og natur over for en fodboldbane med 
støj og lys på banen. 

Naboer
Vedhæftede beregninger og visualiseringer ønskes for det konkrete projekt og ikke en 
”tænkt” situation. Naboerne sår tvivl om det pågældende materiale og de angivne tal heri 
samt om højden skal være hele 18 meter i forhold til de lysgener, som de er bekymrede 
for at få fremadrettet. 

Ansøger
Ansøger har indsendt materiale udarbejdet af et rådgivende firma. Ifølge ansøger, viser 
firmaets beregninger at lysmastens højde på de 18 meter skaber mindst mulig lyspåvirk-
ning til omkringliggende nabobebyggelser. Der indsendes revideret materiale med kon-
kret placering af pågældende lysmast.

Naboer
1. Hvor ofte skal lyset være tændt?
2. Hvordan sikres det at lyset slukkes? 
3. Hvordan sikres at andre der benytter banen kender regler vedr. belysning?
4. Hvordan sikres det at der ikke opstilles flere master?

Ansøger
1. Banen benyttes ca. 20 gange årligt efter mørkets frembrud (ca. beregning ud fra 

årstid, vejr, behov). Kan ikke sige om det er weekend eller i hverdage. 
2. Lyset er ikke tændt efter kl 21, da eleverne er på vej på deres værelser på det 

tidspunkt og eleverne/lærere instrueres i regler vedr. brug af lyset, der håndteres 
ved separat stikkontakt

3. Banen lejes ikke ud, da den ikke har de korrekte mål for en fodboldbane 
4. Det er ikke en fodboldskole og der ønskes ikke senere udvidelse af lysanlægget. 

Ligeledes benyttes eksisterende telemast som lysmast nr. 2, så der bliver færre 
synsmæssige gener.

På baggrund af de indkomne bemærkninger inviterede Hedensted Kommune i samarbej-
de med efterskolen til møde, hvor alle parter kunne tage en fælles snak om muligheder 
for brug af banen, lysforhold og eventuelle bekymringer herved. Mødet blev afholdt på 
True North Efterskole d. 3. januar 2019, hvor 15 naboer (heriblandt sommerhusforenin-
gen) deltog. 
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Ansøgers medsendte visualisering, hvor lys fra den ansøgte lysmast vises nederst (orange pil) og lys på eksi-
sterende telemast vises øverst til højre (blå pil).

Ansøger
Vil gerne i dialog om bedst mulige løsning for alle parter og præsenterede på mødet de-
res idé og baggrunden for behov for en lysmast på den pågældende placering.

Naboer
Vil gerne i dialog om bedst mulige løsning for alle parter og kom med eksempler på alter-
native løsningsforslag:

 Placering på modsatte side af banen, så lyset primært lyser over mod efterskolen i 
stedet for sommerhusene

 Små pullerter langs banen, så der ikke kommer endnu en mast i området 
 Anden placering af selve banen, så banen, lys og støj ikke er lige i naboskel
 At lyset hejses op i kran, så det kan testes i praksis om der er nabogener, inden 

selve masten rejses.
 Afskærmning på lys, så blænding undgås 

Naboer efter mødet
Stiller spørgsmålstegn ved behov for belysning når det ikke er en fodboldlinje på efter-
skolen og når banen ikke har korrekte mål.

Der ønskes en bedre visualisering af det konkrete projekt, der viser hvordan området 
omkring anlægget vil blive påvirket når det ligger så tæt på skel. Nuværende materiale 
viser kun lyset på banen.

Overordnet undrer naboerne sig over at forslagene på mødet ikke blev imødekom-
met/diskuteret mere, så der kunne findes en fælles løsning.

Ansøger efter mødet
Vil gerne invitere naboer med til opsætningen og være med når de indstilles, så der ska-
bes færrest mulige gener.
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Administrationens vurdering
Kommuneplanramme 1.L.11 for Snaptun Efterskole udlægger området, hvorpå lysmasten 
ønskes opsat, til blandet bolig og erhverv i landzone. Ejendommen grænser op til kom-
muneplanlagt område for sommerhusområdet Pilevænget 1.S.05.

Rød skravering er blandt bolig og erhverv, gul skravering er sommerhusområde og ca. placering af lysmast er 
vist med violet stjerne.

I Hedensted Kommuneplan 2017-2029 er området udpeget som et sted med bevarings-
værdigt landskab og større sammenhængende landskaber, værdifulde kulturmiljøer samt 
inden for kystnærhedszonen. 

Området er omfattet af lokalplan 1092 og ligger i landzone. I lokalplanen er der angivet 
byggefelter til placering af byggeri og andre ting (tekniske anlæg) der kræver byggetilla-
delse. Hvis der ønskes etableret bygninger eller tekniske anlæg uden for disse byggefel-
ter, så kan det kræve en landzonetilladelse. Administrationen vurderer, at en 18 meter 
høj mast uden for de angivne byggefelter i lokalplan 1092, kræver landzonetilladelse. 
Lys på eksisterende telemast kræver ikke byggetilladelse/landzonetilladelse.
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Lokalplankort med byggefelter

- Administrationen vurderer, at lysmasten er nødvendig for boldbanens benyttelse 
på den tid af året hvor det tidligt bliver mørkt. Naboernes bekymring over hvor of-
te banen vil blive benyttet er taget til efterretning og det anbefales derfor, at der 
stilles vilkår i en afgørelse til hvor ofte lysanlægget benyttes.

- Lysmasten placeres i tilknytning til allerede tilladt 36 meter høj mast til telekom-
munikation, så det vurderes at lysmasten ikke opleves som fremmedelement i 
området.

- Administrationen er opmærksomme på, at belysningen kan fremstå kraftig, hvis 
man retter blikket direkte mod lyskilden og vil derfor anbefale, at stilles vilkår i en 
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afgørelse om sluttidspunkt for tændt lys; eksempelvis mandag-fredag må anlæg-
get ikke benyttes efter kl. 21 og lørdag-søndag ikke efter kl. 19.

- 1 lysmast og lys på eksisterende telemast til en mindre fodboldbane vurderes ikke 
landskabeligt uforenelig på den pågældende placering inden for lokalplanlagt om-
råde, i kommuneplanramme og i bymæssig bebyggelse 

- Administrationen anerkender at naboer bliver påført en ændret tilstand, og at 
denne for nogen kan opfattes generende. Dog er de fleste bebyggelser, der er 
placeret ved boldbanen og den nye lysmast, sommerhuse og sommerhusene for-
modes primært benyttet i sommerhalvåret hvor lysmasten vil være slukket.

- Det er administrationens vurdering, at hensynet til efterskolens muligheder vejer 
større end generne ved, at man fra det omkringliggende landskab kan se, at der 
findes en boldbane.

Forslag til begrænsning på antal gange lysanlægget benyttes årligt samt tidsbegrænsning 
på det tændte lysanlæg er præsenteret for ansøger, som gerne vil indgå kompromis men 
håber på yderligere muligheder for brug af anlægget.

Administrationen beder, på baggrund af ovenstående sagsfremstilling, om at Udvalget for 
Teknik tager stilling til om ansøger skal have lov til en 18 m høj lysmast på den pågæl-
dende placering.

Kommunikation
At beslutningen meddeles ansøger og de naboer, som er indkommet med bemærkninger 
i høringsfasen.

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, § 35, stk. 1

Indstilling
Administrationen indstiller

- At der skal meddeles landzonetilladelse til opsætning af en 18 meter høj lystmast 
på den ønskede placering, hvori der i tilladelsen sættes daglige begrænsninger på 
hvor længe lyset må være tændt, hvor ofte lysanlægget må benyttes og automa-
tisk slukfunktion. Der er lagt særlig vægt på, at anlægget kun benyttes i vinter-
halvåret og at det er en eksisterende efterskole i landsbyen Snaptun, hvor der al-
lerede er gadebelysning og lys fra omkringboende husstande.

Vilkår til landzonetilladelsen:

Vilkår 1) Lysanlægget må maksimalt benyttes 20 gange årligt
Vilkår 2) Mandag-fredag må lysanlægget ikke benyttes efter kl. 21 og lørdag-søndag 
ikke efter kl. 19 
Vilkår 3) At der laves en automatisk afbryder, så det sikres at lyset som minimum 
slukkes på de i vilkår 2 angivne tidspunkter


