
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landzonetilladelse til mast til IOT-netværk  

 
Vedrørende:  Ejendommen matrikelnummer 31A VRIGSTED BY, VRIGSTED, 

med adressen Overvej 20, Vrigsted, 7140 Stouby.  

_______________________________________________________________________ 
 

Afgørelse  

Der meddeles landzonetilladelse opstilling af en 42 meter høj mast til IoT-netværk på 
ovennævnte ejendom. 
 
Landzonetilladelsen gives på følgende vilkår: 

 
1. At masten opstilles på areal som angivet på ansøgningsmaterialet. 

2. At masten stilles til rådighed for panelantenner til mobilkommunikation med tilhø-
rende radiomoduler og transmissionslinks i neutrale farver som sort, grå eller 
brun.  

3. At eksisterende beplantning omkring ejendommen, som afskærmer for indsynet til 
masten bevares. Såfremt beplantningen, som afskærmer for indsynet til masten 
fjernes eller går ud, skal denne erstattes med ny, som opnår tilsvarende højde.  

4. At masten og teknikskabe fjernes samt at området reetableres, senest 6 måneder 
efter ophør af mastens anvendelse.  

Vilkårene skal tinglyses på ejendommen. Tinglysning skal foretages af ejer eller dennes 
repræsentant inden der kan gives en byggetilladelse. Omkostningerne ved tinglysningen 
påhviler ejeren, jf. planlovens § 55, 2. pkt. 

 

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort tirsdag d. 21. februar 2023 ved annon-
cering på Hedensted Kommunes hjemmeside  
 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 

T: 79755000 
 

Camilla Lenbroch Hansen 

D: +4579755665 

M: Landskab@Hedensted.dk 

 

Sagsnr. 02.34.00-P19-1720106-22 

 

21.02.2023 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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Ejendommen hvor masten søges placeret vises med gul cirkel omkring på luftfoto fra 2022. 

 

 
Turkis cirkel viser godkendte placering af mast på luftfoto fra 2022 
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Sagsfremstilling 

Ansøgningen 
Connect44 A/S har, den 12. juli 2022, på vegne af Cibicom A/S, ansøgt om tilladelse til 
at opstille en 42 meter høj gittermast til IoT-netværk på Overvej 20, 7140 Stouby.  

Formål 
”Cibicom er i gang med at udvide og fremtidssikre deres IoT netværk. I den forbindelse 
er der behov for en ny antennemast. Derfor ansøges der om tilladelse til opstilling af 
mast med dertilhørende IoT antenner. Teleindustrien er informeret om mastens place-
ring, dog er det primære formål, Cibicoms IoT-udstyr. 
PKN gør opmærksom på, at IoT-dækning er en kritisk infrastruktur og derfor er en del af 
den digitale infrastruktur i Danmark.” 

Placering 
”Masten placeres umiddelbart vest for eksisterende bygning på ejendommen. Ved denne 
placering vil masten både kunne serviceres og fremtidssikre området med kapacitet, lige-
som teknologi og teknikudstyr mv. vil være gemt af træerne i området”. 

Vejadgang 
Færdsel til/fra masten vil foregår ad eksisterende overkørsel til/fra ejendommen, fra 
Overvej. 

Mastedatabasen 
Ifølge Mastedatabasen har teleoperatørerne ingen master i dette område. Ifølge Mastelo-
ven skal alle projekterede antennemaster koordineres således, at man undgår opstilling 
af for mange master i et givent område. Den ansøgte placering er derfor indsendt til rele-
vante operatører: TDC, TTN og Hi3G, således at de kan ind tænke den i deres radioplan-
lægning. 

IoT dækning 
På baggrund af en ambition om at sænke energiforbruget i EU er der trådt nye krav om 
aflæsning af forbrugsmålere og tilgang til forbrugeroplysninger for slutbrugerne i kraft 
den 25. oktober 202. De nye krav følger af ændringer i EU-direktivet ”Energy Efficiency”. 
De nye krav træder i kraft løbende imellem 25. oktober 2020 til 1. januar 2027. 
 
Ændringerne får betydning for foreninger og udlejere, idet det fremover skal være lettere 
og mere tilgængeligt for slutbrugeren, dvs. lejer, andelshaver, og det enkelte medlem i 
ejerforeningen, at få oplyst sit nøjagtige forbrug af varme, varmt vand og køling. Som 
led i dette mål indføres krav om fjernaflæselige målere frem for manuel forbrugsmåling 
for disse forbrugstyper. 

Krav om fjernlæselige målere ved udskiftning eller nyetablering. 
Allerede efter den 25. oktober 2020 er det et krav, at der monteres fjernaflæselige for-
brugsmålere, ved totalinstallation, renovering og ved nybyggeri, i stedet for manuelle 

målere. Som hovedregel er det allerede i dag almindelig praksis, at der installeres fjern-
aflæselige målere i nybyggeri og ved etablering eller udskiftning i eksisterende byggeri. 
 

Slut med manuel forbrugsmåling pr. 1. januar 2027. 
Pr. 1. januar 2027 skal alle forbrugsmålere for varme, varmt vand og køling være fjern-
aflæselige. Det gælder for alle bygninger uanset deres anvendelse og omfatter både ny-
byggeri og bestående bebyggelse. 

Hvad er IoT 
IoT-teknologien handler om opsamling af data. Disse data transmitteres fra små IoT-sen-
dere, som sidder i toppen af masten, til modtageren. De små sendere kan sidde over ter-
ræn fx. udvendig på husgavle, indenfor i bygninger, biler og under terræn i fx brønde. 
Sendestyrken er lav for de små sensorer. Det betyder, at signalet er mere følsomt over-
for udefrakommende forstyrrelser. Herunder kan nævnes støj, områdets beskaffenhed, 
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skovrejsning og terrænforskelle, som alle er med til at reducerer signalet fra senderen og 
til modtageren. Ud fra den samlede betragtning angives rækkevidden til godt 2 km. 

Kan en mast til IoT anvendes til mobildækning og omvendt? 
Hvis masten har tilstrækkelig højde, vil der være mulighed for at indplacere mobilopera-
tørernes antenner på masten. Cibicoms antenner/modtagere skal sidde i toppen for opti-
mal dækning. Cibicoms standardmaster har en højde på 42-48 meter, og dimensioneres 
alt efter landskabs- og terrænforhold. Hvis mobiloperatøren rejser en mast, skal Cibicom 
sidde i toppen af masten for at opnå den mest optimale dækning. 

Hvad er rækkevidden for IoT-antenner og hvor langt kan der maksimalt være mellem 
masterne for at sikre dækning i hele området? 
Cibicoms IoT antenner virker omvendt ift. mobiloperatørernes. Antennen som er monte-

ret i toppen af masten, fungerer som modtager. IoT-teknologien fungerer på den måde, 
at det datasignal, som sendes fra de små sensorer, der er installeret i/på bygninger, un-
der terræn mv., opfanges af antennerne på masten. Rækkevidden for de små sensorer er 
typisk op til 2 km. Det er bl.a. derfor vores søgeområder for en antenneposition har en 
radius på 2 km. Dog er rækkevidden meget afhængig af landskabets beskaffenhed, jo 
mindre bakket terræn eller skovarealer, des bedre er signalet/data fra IoT-sensoren til 
modtageren i masten, og som der bliver nævnt herunder, spiller applikationen, data-
mængden, datasikkerhed og batterilevetid ind i design og måden hvorpå netværket ud-

lægges. 

Hvor høj skal en mast i alm. Terræn være for at IoT kan sende optimalt? 
I almindeligt fladt terræn, vil mastehøjde være på minimum 42 meter. 

Herunder nogle af de muligheder IoT-Nettet (Internet of Things) kan: 
 Smart Farming (Præcisions pløjning i landbruget). 
 Smart styring af sin produktion. 

 Holder øje med tømning af containere mv. 
 Automatisk aflæsning af fjernaflæselige forbrugsmålere for varme, vand og køling 

(forsyningsselskaberne). 
 Overvågning af oversvømmelser.  
 Gør dagligdagen lettere med IoT.  
 Bliv passager i egen bil. 
 Skru op for sundheden med IoT. 

 Foretag indkøb med IoT. 
 Modtagelse af DAB-radio (optimering af DAB-nettet). 
 Overvågning af kritiske forsyningsinfrastruktur som transformerstationer og vind-

møller mv. 
 Og meget, meget andet, da alt kan styres og overvåges af IoT-teknologien. 

(Listen er ikke udtømmende) 
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Ansøgers indsendte situationsplan, hvorpå mastens placering er angivet med rød kvadrat. 

 
 

 

 
Der er ingen eksisterende eller planlagte positioner for master i området, som det ses på kortudklip-
pet fra mastedatabansen.dk (Energistyrelsen). Indsendt af ansøger. 
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Ansøgers indsendte foto af en mast svarende til den ansøgte. 

 
Der findes ingen andre høje konstruktioner inden for søgeområdet, som vil kunne anven-
des til etablering af en antenneposition. Det er derfor nødvendigt med etablering af en ny 
mast til IOT-netværket.  

 
Flere forskellige placeringer til en ny antennemast i området er undersøgt. Placeringen er 
fundet i samarbejde med lodsejeren og Connect44 A/S.  
 
Kandidat A - Overvej 20, Vrigsted, 7140 Stouby,  
Placeringen er Hedensted Kommunes 1. prioritet, da den vurderes, at være den bedst 
egnede placering i landskabet, idet den placeres i tilknytning til en større bygningsmasse 
og der er eksisterende beplantning omkring området, hvor masten placeres. Derudover 
er det muligt at benytte eksisterende vejadgang. 
 
Kandidat B - Nedervej 2, Vrigsted, 7140 Stouby 
Det var ikke muligt at finde en egnet placering på matriklen. Der var udfordringer med 
placeringen af masten i nærheden af den store gylletank ift. adgangsvej og man kunne 
ikke blive enige om andre placeringer på matriklen. 

 
Kandidat C - Overvej 10 Vrigsted, 7140 Vrigsted 
Fravalgt af radioplanlægger, fordi man, med placeringen ved kandidat A, radioteknisk får 
den bedst mulige dækning (modtageforhold) for områderne ved Hostrup, Hornum, Gam-
melby - Vrigsted er også en del af radioplanen. 
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Placering af kandidat A, B og C ses på luftfoto fra 2023. 
 

Landskabelige udpegninger 
Ejendommen eller dele heraf ligger inden for områder der i gældende kommuneplan er 
udpeget som: 

 Særligt værdifulde landbrugsområder: En del af ejendommens areal er omfat-
tet af udpegningen. I Særligt Værdifulde Landbrugsområder skal jordbrugets 
(land- og skovbrug) erhvervsmuligheder prioriteres højt i forhold til andre interes-
ser, ved overlap med andre, skal udviklingen tilpasses de enkelte interesser.  
Masten placeres ikke inden for arealet, som er udpeget til særligt værdifulde land-
brugsområder og vurderes derfor ikke at tilsidesætte prioriteringen. 

Naturvurdering  
Der skal ifølge Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bkg. nr. 1383 af 26. 
november 2016 (Plan-habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af om projektet 
kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 
Der er ca. 3,9 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 
og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  
 
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 
IV-arter. Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anven-
delse af arealet, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habi-

tatdirektivets bilag IV. 
 
Samfundsmæssige og landskabelige interesser 
Planloven tilsigter bl.a., at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvur-
dering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lo-
kalsamfund, og at der skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst, jf. planlo-
vens § 1, stk. 2. 
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Planloven tilsigter også, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og 
landskaber, jf. planlovens § 1, stk. 2. Herunder er navnlig hensynet til landskabet rele-
vant at inddrage i sager om landzonetilladelse til master til IoT (Internet of Things). Ma-
ster til IoT anvendes til maskinkommunikation og er en måde at indsamle og udveksle 

data fra fysiske objekter (alt fra husholdningsapparater til vandmålere, affaldscontainere, 
betaling med dankort mm.) via internettet. 

Master i landzone 
Nye master bør så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til landskabe-
lige interesser, herunder hensynet til at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg og 
til at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse. 
 
I landzone uden for bymæssig bebyggelse bør nye master så vidt muligt placeres i til-
knytning 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 masten så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende (la-

vere) bebyggelse. Dette gælder også, selvom en anden placering uden tilknytning til be-
byggelse vil medføre færre nabogener. Hensynet til at undgå nabogener må således i 
mastesager normalt vige for hensynet til landskabet. 

Høring  
I landzonesager skal kommunen foretage en høring med mindre det vurderes, at sagen 
er af underordnet betydning for naboerne jf. planlovens § 35 stk. 4. 

 
Det ansøgte har været i 14 dages høring og der er ikke modtaget bemærkninger til sa-
gen i høringsperioden. Bemærkningerne er sendt til udtalelse hos ejer/dennes repræsen-
tant.  
 

 
Blå pil peger på arealet, hvor masten søges placeret. Ejendommen ses fra Overvej på foto fra Cowi 
Gadefoto.  

Samlet vurdering  
Det vurderes, at den ansøgte placering er den bedst mulige i forhold til de landskabelige 
hensyn, som lovgivningen påkræver, og de hensyn, som lovgivningen tillader at tage til 
naboejendomme, inden for området med dækningsforpligtigelse.  
 
Det vurderes, at masten tjener en samfundsmæssig interesse.  
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Det konstateres desuden, at de 2 nærmeste landsbyer, Hornum og Vrigsted, begge er 
omfattet af udpegningerne ’Kulturhistoriske bevaringsværdier’, hvorfor det vurderes 
uhensigtsmæssigt at placere masten i tilknytning til bebyggelsen i disse.  
 
Der findes ikke andre høje konstruktioner i området, som masten kan placeres i tilknyt-

ning til, eller hvor der kan opsættes antennepaneler, således at den ønskede dækning 
kan opnås. På ejendommen, hvor masten søges opført, findes et større landbrug med 
stor bygningsmasse og relativt høje anlæg (dog ikke høje nok til at etablere IoT- anlæg-
get på) og veletableret afskærmende beplantning omkring ejendommens bebyggelse.  
Ud fra ovennævnte vurderes det, at denne placering af masten er den landskabeligt bed-
ste placering i området. 
 
Hedensted Kommune vurderer derfor, at det ansøgte er i overensstemmelse med de 
hensyn som planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 
 

Lovgivning  

Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020). 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er 

udnyttet inden for 5 år. 
 

Andre tilladelser  
Det ansøgte kan også kræve andre tilladelser, for eksempel byggetilladelse. 
 

I øvrigt  

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed 
for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbej-
dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-
der jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla L Hansen 
Landskabssagsbehandler 
 
 

 
Kopi af afgørelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  
Ansøger Connect44 A/S 
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Klagevejledning 

 
Klageregler 
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-
loven efter planlovens § 58. 
 
Hvis du vil klage  
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-
gen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på Borger.dk og Virk.dk. 
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. 
 
På Nævnenes Hus hjemmeside er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, 
skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er be-
talt. 
 
Klagefrist 
Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. Hvis afgørelsen 
ikke er offentlig bekendtgjort på hjemmesiden, gælder klagefristen fra modtagelsen i e-

boks. 
 
Opsættende virkning 
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklage-
nævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 
 
Fritagelse for at bruge Klageportalen 
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-
munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 
 
Domstolsafgørelse 
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-
den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 
 
 
 

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

