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Hvem er vi?

• Sven Lundbech OZ7S
Radioprofessionel siden radioens opfindelse
Radioamatør siden 1972 (hvis ikke før)
• Gregers Koldby Nielsen OZ8GN
Radioprofessionel siden 2008
Radioamatør (D-licens) siden 2013

Vi har begge rådgivet bl.a. kommuner om 
mastesager i en årrække.



Udgangspunktet

• Udgangspunktet er et ”ja”
• Det følger af forvaltningslovens principper
• Men udgangspunktet kan modificeres af 

mange, især lokale, forhold. 
• ”Hjemmel” …?



Lovgivning og regler

• Hvad findes der af love og regler på
maste- og antenneområdet?

• Hvordan finder man ud af, hvad der 
gælder?

• Byggeansøgningsprocessen?
• Skal min mast registreres på

mastedatabasen.dk?



Love og regler

• Masteloven
• Planloven
• Kommuneplaner
• Lokalplaner
• Zoner
• Bygningsreglementet



Masteloven

• ”Hvis man skal sætte en mast op, så skal man 
selvfølgelig kigge i masteloven?”

• Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om 
etablering og fælles udnyttelse af master til 
radiokommunikationsformål m.v.

• Handler alene om master til kommunikationsnet; 
dvs. mobiltelefoni.

• MEN: Hvis man har en amatørmast stående, så
bliver man omfattet af mastelovens regler om 
mastedeling i lovens §§ 2 – 9.



Planloven

• Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. 
november 2015 om planlægning

• Hjemmel til 
1. Landsplanlægning for hele Danmark er i lovens kap. 2
2. Kommuneplaner er i kap 4
3. Lokalplaner i kap 5
4. Endelig opdeles DK i zoner efter kap 7
5. Man kan klage efter kap 14.



Om landsplanlægning

• Planlovens kap. 2: Landsplanlægning 
• De højtragende bestemmelser, som det er svært at 

rådgive om
• Fastsætter et umiddelbart ansvar hos erhvervs- og 

vækstministeren. 
• Kap 2 a til 2 e handler om en masse særlige 

undtagelser, herunder de meget omtalte 10 
forsøgsområder med kystnære bebyggelser

• Du får aldrig en (lovlig) mast op i nærheden af kysten 
takket være planlovens § 5a

• Det gør teleselskaberne heller ikke!



Om kommuneplaner

• Planlovens kap. 4 om kommuneplaner 
• Kommuneplaner gælder i 12 år og for en hel 

kommune
• Lovens § 11 b, stk. 1, nr. 8 om [rammer for 

lokalplaner, herunder] institutioner og tekniske 
anlæg, herunder varmeforsyningsforhold, som 
har givet teleselskaberne en del besvær

• Det kan desværre også ramme radioamatører
• Så skal man holde på, at en mast er til hobby og 

ikke er et teknisk anlæg.



Lokalplaner

• Planlovens kap 5
• Mere relevant og nærværende
• Hjemmel til lokalplaner
• Lokalplaner er et afgrænset område, hvor 

kommunen har en vision om hvad området 
skal bruges til

• Fx til boliger i én etage eller til industri
• Der er over 30 000 lokalplaner i Danmark.



Lokalplan i Dyrup (1)



Lokalplan i Dyrup (2)



Zoner

• Kap 7: zoner. 
• Tre slags zoner: By, land og 

sommerhusområde.
• Byzone - ingen særregler i planloven: Altid 

byggetilladelse.
• Sommerhuszone - særreglerne handler om noget 

andet: Altid byggetilladelse
• Næste slide - landzone



Landzone

• Landzone - som har mange særregler/undtagelser: 
• § 36, stk. 1, nr. 14, handler om hvor der ikke er behov for 

byggetilladelse: 14) Panelantenner til 
mobilkommunikation med tilhørende radiomoduler og 
transmissionslinks i neutrale farver, som opsættes på
eksisterende master, der anvendes til offentlig 
mobilkommunikation, siloer eller høje skorstene, når 
bebyggelsens højde ikke dermed forøges. 

• Konklusionen må desværre være, at der skal bruges 
tilladelse i landzone. Men så tjek om naboerne skal 
orienteres: § 35, stk 1, nr 4 og 5, hvis det er af 
underordnet betydning.



Kan man klage over planloven

• I teorien ja!
• I praksis skal du klage inden 4 uger. 
• Når du opdager noget i lokalplanen eller et 

andet sted fra planloven, så er de 4 uger 
som regel gået for lang tid siden.



Andre begrænsninger

• Byggelinjer
• Beskyttelseslinjer

– Kirker
– Stengærder
– Fredninger
– Åer
– Søer
– Meget andet



Bygge og beskyttelseslinjer



Hvad gælder på en adresse?

• Arealinfo: www.arealinfo.dk
• Tinglysning.dk (kræver NemID)

– Vælg Tingbogen over fast ejendom
– Vælg Forespørgsel

• Eller: weblager.dk



Hvad er det med 8½ meter?

• De fremgår af bygningsreglementet
• http://bygningsreglementet.dk/
• Afsnit 2.2.3.1: Stk. 1.
• Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en 

bygningshøjde efter kapitel 2.2, når bebyggelsens højde 
ved det ansøgte ikke overstiger 2 etager og ingen del af 
bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 
m over terræn.

• Masteloven har også en bestemmelse om 8,5 meter.



Bygningsreglementet om 
antenner

• http://bygningsreglementet.dk/br15_01_id2008/0/42
• Denne tekst er den eneste der findes i 

Bygningsreglementet om antenner:
• 5. Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. 

• 6. [...]

• 7. Antennesystemer, der anvendes til 
radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, 
som defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet 
og tjenesters § 2, nr. 4 og 5.



Hvordan søger man?

• Man søger via bygogmiljoe.dk
• Det er en fælleskommunal side, hvor alle 

byggeansøgninger indgives, både fra 
private og fra virksomheder

• Der er mange hjælpeforanstaltninger
– Videoer
– Hjælpetekst
– oversigtsdiagrammer



Byg og miljø

Det må vi lige se på!

Log ind med NemID



Yderligere information

• Vælg ”Start Projekt”
• Skriv adressen



Men hvad ved ”de”
om amatørradio?



Nogle andre antenner



Her er den!

• Vælg så ”vis projekt”, som er øverst på siden
• Tjek så alle oplysninger og vælg ”udfyld” på næste side



Særligt antennepunkt:



Bolig- og andelsforeninger

• Hvem bestemmer i foreningen?
– En ejer?
– Generalforsamlingen?

• Hvem har tegningsret i foreningen?
• Udgangspunktet kan være nej!
• Ingen klageinstans!



Når masten står klar

• Projektet skal færdigmeldes til kommunen
• Den skal IKKE meldes ind til 

mastedatabasen
• Afmystificér masten og antennen – lad 

naboerne prøve:



Afslag?

• Forvaltningsloven:
– Skriftligt afslag
– Begrundelse
– Klagevejledning

• Tag afslaget med til bibliotekets retshjælp


