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Partshøring og naboorientering 

Vedr. : Opførelse af antennemast 

Adresse : V Vedsted Byvej 57, 6760 Ribe 

Matr. nr. : 30b, V. Vedsted By, V. Vedsted 
 

Esbjerg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af antennemast 
på ovennævnte adresse.  
 
Der er ansøgt om landzone- og byggetilladelse til opførelse af en antennemast på V 
Vedsted Byvej 57, 6760 Ribe. Masten bliver 42 m høj og udføres i en gitterkonstruktion. 
 
Da du anses for at være høringsberettiget, sendes sagen hermed i høring. 

  
 
Partshøring 
I henhold til forvaltningslovens § 19, kan der ikke træffes en afgørelse før end at 
myndigheden har gjort parterne bekendt med oplysninger og evt. vurderinger.   
 

Esbjerg Kommune 
Børn & Kultur 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 
 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 21. april 2020 

Sagsbehandler Dan Bjerre Hjorth Larsen 

Telefon direkte 76160503 

E-mail  dal1@esbjergkommune.dk 

Sagsid 20/4149 
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Grundet antennemastens placering vurderes det, at du har ret til blive tildelt partsstatus 
og derfor blive partshørt i sagen.  
 
Naboorientering 
Den ansøgte antennemast kræver en landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
I henhold til planlovens 35, stk. 4, skal der foretages en skriftlig orientering om 
ansøgningen til naboerne til den omhandlende ejendom, såfremt det vurderes, at det 
ansøgte kan have en betydning for naboerne.  
 
Forinden der træffes en endelig afgørelse, sendes projektet hermed i naboorientering jf. 
Planlovens § 35, stk. 4. 
  
Såfremt der er bemærkninger til projektet, må disse fremsendes til Byggeri, Teknik & Miljø, 
Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller plan @esbjergkommune.dk inden mandag den 12. 
maj 2020. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Dan Bjerre Hjorth Larsen 
Landzone- og Byggesagsbehandler 
 
 
Bilag:  Tegningsmateriale (15 sider) 
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Sådan behandler vi dine oplysninger (oplysningspligt efter databeskyttelses-

forordningen) 

 

Personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 
Indsender du høringssvar vil de personoplysninger, du anfører i høringssvaret, blive 
registreret på vores sag og medtaget i den administrative og eventuelle politiske 
sagsbehandling. 
 
Dine oplysninger 
 

- opbevares i vores fagsystemer, så længe det er nødvendigt for at opfylde 
kommunens forpligtigelser i henhold til Offentlighedslovens regler om journalpligt og 
Arkivloven. 

- behandles kun af medarbejdere med arbejdsmæssigt tilknytning til sagen. 
 
Vi har dine oplysninger fra dig, men også fra Det Centrale Personregister (CPR) og Det 
Fælleskommunale Ejendomsstamdataregister (ESR). 
Dit personnummer vil kun blive anvendt ved fremsendelse af post til din elektroniske 
postkasse, og videregives / gemmes ikke. 
 
Åbenhed i kommunens sagsbehandling og reglerne om aktindsigt vil betyde, at 
interesserede vil kunne få kopi af dit indsendte høringssvar og dermed de personoplysninger 
du har anført. Endvidere kan modtagne bemærkninger blive forelagt ansøger og ansøgers 
konsulent til kommentering, hvis det skønnes nødvendigt. 
 
Kommunen skal foretage offentliggørelse af udvalgssager på Esbjerg Kommunes 
hjemmeside samt arkivere byggesager på Weblager. Dit navn, adresse, e-mailadresse, 
telefonnr. m.m. kan fremgå i offentliggørelsen af sagen, hvis du har indgivet høringssvar. 
 
Du har som borger bl.a. ret til 
 

- at anmode om indsigt, berigtigelse eller i særlige tilfælde sletning af dine afgivne 
personoplysninger. 

- at få en kopi af disse i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder som registeret på Datatilsynets hjemmeside. 
 

Teknik & Miljø 
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
Tlf. 76 16 16 16 - CVR 29 18 98 03 
www.esbjergkommune.dk 
 
Skriv til os via digital post på www.borger.dk 
 

Har du spørgsmål eller vil du klage er du velkommen til at kontakte den afdeling, der 
behandler din sag. 
 
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker mail1 (kræver NemID) eller 
på telefon 76 16 12 70. Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på Kommunens 
hjemmeside. 
 
Vil du klage over vores behandling af dine personoplysninger kan du henvende dig til 
Datatilsynet. Du finder kontaktoplysningerne på Datatilsynets hjemmeside. 
 
1 Link til sikker mail: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20669 


