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SAGSFREMSTILLING
Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2012 (sag nr.10) at tillade en
mobilantennemast på sportspladsen på Trevadvej 10E i Kjeldbjerg. Efter en naboklage har Natur- og
Miljøklagenævnet ophævet afgørelsen om landzonetilladelse, da den er i strid med lokalplanens
anvendelsesbestemmelse og derfor ugyldig. Kommunens afgørelse fremgår af bilag 1. Natur- og
Miljøklagenævnets afgørelse fremgår af bilag 2.
Klagenævnet lægger - i modsætning til Kommunen - vægt på, at arealet er udlagt til en anvendelse
kun til fritidsformål med tilhørende faciliteter og ophæver derfor afgørelsen som ugyldig.
Ansøger har efter modtagelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse meddelt, at man opretholder
ansøgningen om en antennemast i Kjeldbjerg – det er ikke afgørende hvor i Kjeldbjerg. Ansøger har
spurgt, om man kan genoptage den forrige ansøgning om udskiftning af en eksisterende mast på
Kjeldbjergvej 19A i et mindre erhvervsområde i den anden ende af Kjeldbjerg.
Forvaltningens bemærkninger
Kommunen kan eventuelt udarbejde en ny lokalplan for et areal til en antennemast på sportspladsen,
så masten kan tillades i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning. Teknisk Udvalg
har kompetence til at igangsætte lokalplanlægning. En sådan lokalplanlægning kan i givet fald søges
gennemført som et frikommuneforsøg "Forenklet procedure for ændringer af lokalplaner og reduceret
høringsperiode ved forslag til lokalplan og kommuneplantillæg".
Hvis en endeligt vedtaget lokalplan ikke påklages, kan der efterfølgende meddeles en
landzonetilladelse.
Udvalget besluttede på sit møde den 21. juni 2012 (sag nr. 1) at meddele afslag til en ansøgt mast på
Kjeldbjergvej 19A, idet Udvalget var sindet at meddele tilladelse til en placering på sportspladsen –
begrundet i at det teknisk set er den bedst egnede placering samt overvejende opbakning på
borgermøde. Kommunen modtog i den forbindelse en underskriftsindsamling fra 139 borgere i
Kjeldbjerg, som skrev under på følgende: ”Jeg støtter placeringen af den nye mobilmast på Kjeldbjerg
sportsplads.”
Den gældende retstilstand er, at der ikke kan opstilles en antennemast på hverken Trevadvej 10E
eller på Kjeldbjergvej 19A.
Forvaltningen har foreslået ansøger at undersøge alternativer, også selv om de måske ikke er helt så
radioteknisk perfekte som ønsket. Ansøger er indtil videre ikke vendt tilbage med alternativer – og
opretholder som nævnt sin ansøgning om en mast i Kjeldbjerg.
BILAG
1 Åben Kommunens afgørelse
2 Åben Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
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at udvalget drøfter muligheder efter Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse af Kommunens afgørelse
BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 30-05-2013
Klima- og Miljøudvalget besluttede at fastholde placeringen af mobilantennemast på Trevadvej 10E i
Kjeldberg og på den baggrund anmodes Teknisk Udvalg om at igangsætte lokalplanlægning.
Allan Clifford Christensen deltog som inhabil ikke i behandlingen.
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