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Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse til en ny 42 m. mast for Cibicom, 
position DKM0039  
 
 

 Matrikel nr.:  84i, Hovedejerlavet, Stadil 
 Adresse: Svingelvej 24, 6980 Tim 
 
 Ejer:  Ringkøbing-Skjern Kommune 

 
 Ansøger på vegne af Cibicom A/S: 

Connect44 A/S, Toften 2, 6818 Årre.  
CVR. Nr. 40 69 79 69 

 
 Bygherre– Tilladelsen bedes udstedet til: 
        Cibicom A/S, Banestrøget 19, 2630 Tåstrup 
        CVR nr.: 25 59 80 08 
 

 

 

Formål: 
 
Cibicom er i gang med at udvide og fremtidssikre deres eget IoT netværk samt SINE 
nettet i Danmark. I forbindelse hermed er der behov for placering af ny antennemast, 
og der ansøges derfor om tilladelse til opstilling af mast med tilhørende teknik. 
Cibicom har koordineret denne placering med mobiloperatørerne, og masten skal 
ligeledes stilles til rådighed til mere fremtidig mobildækning og fremtidssikre 
kapaciteten i området.  
 
Placering: 
 
Der har været undersøgt forskellige andre placeringer i området, denne er dog 
fundet bedst egnet eftersom den både dækker det radiomæssige behov og samtidig 
placeres på offentlige arealer hvor den syner mindst i området.  
I forbindelse med antenneplaceringen har der været afholdt et møde med 
Ringkøbing-Skjern Kommune d. 6. november 2019, hvor forskellige andre placeringer 
også blev gennemgået.  
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Masten ønskes placeret på arealerne i forbindelse med pladsen til maskinforretningen.  Ved 
en placering bag ved bygningerne vil masten få en placering der både kan serviceres, 
fremtidssikre området med kapacitet og teknologi, og evt. samtidig anvendes til at montere 
belysning. 
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Byggelinjer og planer 
 

 Placeringen for den nye mast er ikke beliggende indenfor nogle lokalplaner 
eller kommuneplaner.  
 Masten stilles 2,5 m. fra skel. 

 
 

Ved placeringen på arealerne i forbindelse med pladsen til maskinforretningen.  Ved 
en placering bag ved bygningerne vil masten få en placering der både kan serviceres, 
fremtidssikre området med kapacitet og teknologi, og evt. samtidig anvendes til at 
montere belysning. 
 
Højde på mast og antenner: 
 
For at kunne opfylde den ønskede dækning og sikre kapacitet til fremtidige 
antennesystemer og teknologier, skal den nye gittermast være 42 m.  
 
Begrundelse for valg af maste type: 
Gittermasten er valgt, da operatøren har behov for at komme op i kote 41 meter med 
antenner. 
Hvis der vælges en anden konstruktion f.eks. en rørmast, vil den komme til at se 
meget stor, markant og klodset ud i landskabet 
Da der skal monteres en del udstyr i masten, som løbende skal serviceres, er en 
gittermast optimal, da denne ikke kræver en kran til servicering. Montørerne kan 
klatre i gittermasten. 
En gittermast er mere ”luftig”, og man har tendens til at se ”igennem” den. Denne 
effekt kan ikke opnås med en anden struktur.  
Med en gittermast er der mulighed for at opsætte noget af udstyret i lag (inde bag 
hinanden), denne mulighed findes ikke ved en anden strukturtype.  
 
 
Andre operatører: 
 
Vi har undersøgt ved de 3 operatører TDC, TTN og Hi3G (3) om de er interesseret i at 
få antenner med i masten. Hi3G har meddelt at de muligvis har planer i fremtiden for 
området, men på nuværende tidspunkt ikke har behov. TTN er interesseret i 
placeringen og ønsker antenner i kote 37-41m 
TDC er ikke vendt tilbage med svar endnu, de undersøger fortsat.  
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Jeg håber I vil imødekomme min ansøgning, så vi i fællesskab kan forbedre 
dækningen i området. 
 
Kontakt mig endelig, hvis jeg kan supplere med yderligere oplysninger. 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Pernille Damm 
Connect44 A/S 
 

 Mail: pernille.damm@connect44.com 
 Telefon: 4111 2250 

 
 
Bilag: 
 

 DKM0039 – Bilag 
 DKM0039 – Fuldmagt fra ejer 
 Bilag fra Mastedatabasen 
 Fuldmagt fra Cibicom 

 
 

 



SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

PROJEKTERING – NY ANTENNEMAST – 42M

Baggrundsbeskrivelse 

Cibicom er i gang med at udbygge deres eksisterende infrastruktur i Danmark. Vi har gennem dialog med 
borgere og kommunen fundet en fornuftig placering til en ny sendestation, som både passer til Cibicoms
eget IoT netværk og samtidig kan bruges til at sikre den fremtidige mobildækning i området.

Det er planen at den nye antennemast placeres på Svingelvej 24, 8980 Tim på arealerne i forbindelse 
med pladsen til maskinforretningen.  Ved en placering bag ved bygningerne vil masten få en placering der 
både kan serviceres, fremtidssikre området med kapacitet og teknologi, og evt. samtidig anvendes til at 
montere belysning.

På de efterfølgende sider er den projekterede løsning forklaret og gennemgået i både billeder, skitser og 
tekst. Illustrationerne er ikke målfaste, men er taget med som eksempler på, hvorledes projektet 
kommer til at udforme sig i området.

Der projekteres med opsætning af ny 42 meter gittermast således der er tilstrækkelig højde til alle 
teknologier fra både Cibicom og mobiloperatørerne.



SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

PROJEKTERING – NY MAST – 42M

Projektering 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast:

Adresse:
Svingelvej 24
6980 Tim

Matr. Nr.:
84i, Hovedejerlavet, Stadil
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SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

Projektering 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast.

Adresse:
Svingelvej 24
8980 Tim

Matr. Nr.:
84i, Hovedejerlavet, Stadil

MATR. KORT – NY MAST – 42M

Område for placering af mast
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SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

OVERSIGT OVER PLACERING AF MAST OG TEKNIK

Område for placering af mast Projektering

Der lejes et areal på 8 m x 8 m til 
opsætning af 42 m. mast og 
tilhørende teknik

Midlertidig adgangsvej
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SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

Område for placering af mast

Projektering 

Der projekteres med opsætning af ny 
42 meter gittermast.

Der benyttes et areal på 8 m x 8 m til 
mast og tilhørende teknik.

Der holdes afstand på 1.0 m til skel

Der fremføres strøm og fiber til masten 
gennem nedgravet tracé. 

SITUATIONS PLAN - 42 M. MAST
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SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

OPSTALT AF NY 42 M. MAST 

Den viste mast er ikke målfast. 
Masten viser udelukkende hvor den 
foreslåede placering er i området.



SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

42 M. MAST



SITE:  DKM0039  - Stadil
3 marts. 2020

EKS. PÅ OUTDOOR UNIT


