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Indsigelsesnotat 

 

 

Nr. Navn Resumé af bemærkning 

1 Ditte Maria Nørgaard 

og Christian Schwartz 

Hedenstedvej 41 

8781 Stenderup 

Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz er bekymrede for 

støj fra masten, højden af masten samt en værdiforringelse af 

deres ejendom på grund af udsigten til masten.  

 

De gør desuden opmærksom på den tilstødende lokalplan nr. 

05.Z1.02 §7, stk. 2, der siger at bygningshøjden maksimum må 

være 8,5 m. 

  

Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz kommer desuden 

med alternative placeringer af masten: placering i forbindelse 

med idrætsanlægget, i forbindelse med anlæggelsen af en ny 

multihal, eller en placering bag kælkebakken på det grønne om-

råde ved Fuglkær. De foreslår desuden at ansøger benytter flag-

stangsmaster i stedet for den ansøgte gittermast. 

 

Administrationens bemærkninger 

I kombination med region-, kommune- og lokalplanlægningen 

skal landzoneadministrationen sikre en udvikling, der er hen-

sigtsmæssig både ud fra miljøbeskyttelse-, samfundsøkonomi-

ske, rekreative, landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, jord-

brugsmæssige og trafikale hensyn, samt hensynet til en hen-

sigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne. Personlige øko-

nomiske forhold er ikke hensyn, der varetages efter planloven. 

Vurdering af ejendoms- og grundværdi varetages af SKAT.  

 

Administrationen mener at den ansøgte placering er landskabe-

ligt forsvarligt placeret i terrænet og med beplantning der 

skærmer den nederste del af masten. 

 

Teknik- og Miljøafdelingen har ingen erfaringer med klager over 

støj fra mobilmaster. Master vil skulle overholde Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænser. 

 

Den ansøgte placering er ikke omfattet af en lokalplan. En lokal-

plan gælder for det område der er lokalplanlagt. Lokalplanens 

højdebestemmelse omhandler helhedsindtrykket af boligområ-

det.  

 

Den foreslåede placering ved idrætsanlægget er ikke muligt, 

idet idrætsområdet i dag er meget smalt. 

 

Den foreslåede placering ved en ny multihal er placeret højere i 

terrænet, og vil fremstå mere synlig i landskabet idet der ikke 

på samme måde er beplantningsvolumener, der slører indsigten 

til masten. 
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Den foreslåede placering bag kælkebakken ved det grønne om-

råde ved Fuglkær er længere væk fra landsbyen, og ses i sam-

menhæng med landskabet ikke længere værende i tilknytning til 

byen. 

 

Ansøger har kommenteret på forslaget om at benytte flag-

stangsmaster i stedet for gittermasten. Ansøger forklarer, at på 

grund af landskabet og beplantningsvolumenerne i området vil 

dækningen blive væsentligt ringere ved at benytte denne type 

af master. 

 

2 Inger Andreasen 

Hedenstedvej 42 

8781 Stenderup 

Inger Andreasen mener at masten vil skæmme indkørslen til 

byen, og kommer med et forslag om at placere masten på en 

mark bag vandværket på Lystrupvej. 

 

Administrationens bemærkninger 

Administrationen mener at den ansøgte placering landskabeligt 

er forsvarligt placeret i terrænet og med beplantning, der 

skærmer den nederste del af masten.  

 

Den foreslåede placering på en mark bag vandværket vil være i 

modstrid med natur- og miljøklagenævnets praksis for placering 

af master i det åbne land. Efter praksis bør nye antennemaster 

så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til at 

friholde det åbne land for nye tekniske anlæg. 

 

3 Beboerne i Fuglkær nr. 

2, 3, 4, 5, 11, 15, 17, 

21, 25, 27, 29, 31, 33, 

39, 41, 43, 45 og 47 

1) Beboerne i Fuglkær mener, at en placering af en mast her er 

i strid med Hedensted Kommuneplan 2013 (værdifulde land-

skabsområder), bygningsreglementet, zonelov og naturbeskyt-

telsesloven. 

 
2) Kompetenceområde 5Z1 i Hedensted Kommune foreskriver 

en bygningshøjde på 8,5m og indsigerne mener derfor at det er 

uacceptabelt at placere en 42m høj mast op af dette område.  

 

3) Lokalplanen 05.Z1.02 for Fuglkær skal bl.a. sikre en arkitek-

tonisk helhedsvirkning, og indsigerne mener derfor at det er 

uacceptabelt at placere en mast op af dette område. 

 

4) Beboerne mener, at masten er skæmmende, uæstetisk og 

ulovlig, samt vil virke generende for et stort område herunder 

det rekreative område Fuglkær og skolen. 

Masten er ude af trit med moderne byplanlægning og hensynta-

gen til borgere, der har købt boliger i Stenderup uden at orien-

tere om den fremtidige mast. 

 

5) Der findes andre oplagte placeringer for en mast i Stenderup, 

der vil være mindre generende for borgere og omgivelser. 

 

6) Indsigerne udtrykker bekymring for de langsigtede effekter af 

en lav konstant strålepåvirkning, der kan hvis påvist have en 

helbredsmæssigt og økonomisk tab for den enkelte husejer, og 

for samfundet i form af sygdomsbehandlinger. 
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Administrationens bemærkninger 

Ad1) Området er ikke udpeget som et værdifuldt landskabsom-

råde i Hedensted Kommuneplan 2013. Det er ikke i strid med 

bygningsreglementet at opføre en mast. Den ansøgte placering 

skal ikke behandles i forhold til naturbeskyttelsesloven. 

  

Planlovens landzonebestemmelser: Antennesystemer til mobil 

radiokommunikation (telemaster) er ikke omfattet af planlovens 

§36. Der kræves således tilladelse til opstilling af antennemaster 

i landzonen jf. planlovens §35.  

 

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis bør nye antennema-

ster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til 

at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg. Placering af 

antennemaster bør helt undgås i områder der i kommuneplan-

lægningen er udpeget som særligt værdifulde landskabsområ-

der, herunder kystområder. Kommunalbestyrelsen bør normalt 

stille vilkår om, at antennemasten stilles til rådighed for andre 

antenneformål og operatører mod rimelig betaling, afskærmes 

med beplantning for så vidt angår nederste mastedel og tilhø-

rende bygning på jorden, nedtages senest 1 år efter endt brug 

til det formål, der er givet tilladelse til. 

 

Den ansøgte placering er i tilknytning til byen, og Stenderup er 

ikke udpeget i kommuneplanen som et værdifuldt landskabsom-

råde. Der er desuden gennemgået alternative placeringer, der er 

blevet afvist på grund af kirkebyggelinjen, der dækker en stor 

det af Stenderup. 

 

Ansøger har gjort opmærksom på at der er plads til andre udby-

dere, og at andre udbydere er blevet gjort opmærksom på en ny 

mast omkring Stenderup.  

 

Ad2) Kompetenceområde 5Z1 fra Juelsminde Kommunes kom-

muneplan er erstattet af kommuneplanramme 04.B.08.  Den 

ansøgte placering af masten er ikke omfattet af en kommune-

planramme.  

 

Ad3) Den ansøgte placering af masten er ikke omfattet af en lo-

kalplan. Lokalplan 05.Z1.02 er gældende for boligområdet nord-

øst for den ansøgte placering (Fuglkær). 

 

Ad4) Landskabet omkring Stenderup er et relativt åbent og 

blødt moduleret landbrugslandskab med enkelte beplantningse-

lementer og bygningsvolumener samt lange kig ud i landskabet. 

Masten placeres ved siden af et beplantningsvolumen med høje 

træer, og i sammenhæng med landskabet vil det nederste af 

masten ikke være synligt fra boligkvarteret. Det er administrati-

onens vurdering at mastens placering er landskabeligt accepta-

bel. 

 

I forhold til praksis for placering af nye master til mobiltelefoni 

gælder, at af hensyn til friholdelse af det åbne land for nye tek-

niske anlæg bør nye antennemaster så vidt muligt placeres i 

bymæssig bebyggelse. Det kræver en landzonetilladelse jf. plan-

lovens §35. Administrationen vurderer at placeringen af masten 

er i overensstemmelse med den gældende praksis.  
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I takt med at flere benytter mobiltelefoner, efterspørger en bed-

re dækning og hurtigere forbindelser er der med tidens teknolo-

gi behov for flere master. Om det forholder sig således i fremti-

den, vides ikke. Derfor vil der jf. natur- og miljøklagenævnets 

praksis blive stillet som vilkår, at hvis masten ikke længere be-

nyttes til mobilantenne skal den fjernes indenfor et år. 

 

Ad5) Der er i forbindelse med ansøgningen blevet gennemgået 

alternative placeringer af masten. Kirkebyggelinjen, der skal be-

skytte indsigten til kirke, har gjort, at det er denne placering, 

der er blevet arbejdet videre med. 

 

Ad6) Strålingsniveauet fra antennemaster er reguleret gennem 

anden lovgivning og ikke danner grundlag for placeringen af 

masten. Ansøger har skrevet at masten overholder denne. 

 

Ifølge planloven har vi ikke hjemmel til at tage økonomiske (bå-

de privatøkonomiske samt kommunal-økonomiske) hensyn. 

Vurdering af ejendoms- og grundværdi varetages af SKAT. 

 

4 Gert Nørgaard 

Fulgkær 10  

8781 Stenderup 

Gert Nørgaard har klaget over den dårlige mobilforbindelse i 

området, og ser frem til at der kommer en bedre dækning. Han 

gør opmærksom på at der ikke er en grundejerforening der 

dækker hele Fuglkærudstykningen. 

 

Administrationens bemærkninger: 

Bemærkningen er taget til efterretning. 

 

   

5 Ansøgers bemærknin-

ger til høringssvarene 

Indledningsvis skal det nævnes at et netværk for mobiltelefoni 

opfattes som en udbygning af den danske infrastruktur i lighed 

med etablering af veje, broer og jernbaner, samt fremføring af 

gas– og elektricitetsledninger - derfor er positionen i Stenderup 

en vigtig del af denne udbygning. TDC har gennem auktion op-

nået licens gennem staten til denne udbygning, og agter derfor 

også at leve op til gældende licenskrav. 

 

I dag bruger en stadig større del af den danske befolkning mo-

biltelefoner, hvorfor presset på det eksisterende netværk er sta-

digt stigende. Det er vigtigt, at forstå at netværket for mobilte-

lefoni er dynamisk, og hele tiden er under udvikling og løbende 

tilpasses den teknologiske udvikling og behovet i samfundet. 

 

Den ansøgte placering er indledningsvist blevet drøftet med He-

densted Kommune på baggrund af de muligheder som området 

tillader. Der er fundet flere alternative placeringer som er frafal-

det pga. den restriktive kirkebyggelinje i Stenderup. Som det 

også er angivet i ansøgningen er området ikke underlagt bygge- 

eller beskyttelseslinjer ydermere er der ingen lokalplan som 

modsiger opsætningen af en mast i området. Vedhæftet er et 

udsnit fra Danmarksmiljøportal, hvoraf det klart fremgår at ma-

sten hverken er omfattet af kommune- eller lokalplan. 
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Det er vigtigt for sagen at understrege, at TDC har identificeret 

et dækningsproblem i området. Dette betyder ikke nødvendigvis 

at folk ikke har signal til samtaler og lignende. Positionen skal 

underbygge og forbedre datadækningen i området. Det er altså 

ikke udelukkende et spørgsmål om tale. Datadækningen sikrer 

at der hurtigere kan checkes mail, ses videoer fra nettet osv. 

 

Stråling: 

Mobiloperatøren overholder kravet om beskyttelse imod udstrå-

ling fra mobilantenner som er fastsat i den såkaldte R&TTE-lov 

(lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleter-

minaludstyr om elektromagnetiske forhold). Dette sker i praksis 

ved, at mobiloperatøren overholder de relevante harmoniserede, 

internationale standarder. 

I Danmark er det Erhvervs- og vækstministeriet der udsteder og 

administrerer sendetilladelser i samråd med bl.a. Sundhedsmini-

steriet, sendetilladelserne er derfor godkendt af de danske 

sundhedsmyndigheder. Licenserne/sendetilladelserne er udstedt 

via en statslig auktion, hvilket samtidig betyder at ingen kom-

muner i Danmark har hjemmel til at indføre et forbud mod op-

sætning af antenner. 

 

Valg af struktur og højde: 

For at opnå en optimal dækning vil det være nødvendigt at pla-

cere antennerne i ca. 30-35 meters højde. Dette skyldes bl.a. de 

høje træer i området. Det er vigtigt at understrege pga. områ-

dets beskaffenhed (bl.a. den tilhørende lille skovbeplantning) er 

det nødvendigt at masten har en god højde. Beplantningen skal 

dog også være med til at skjule den nederste del af masten. 

Derudover skal Teleoperatørerne i forhold til masteloven tilgo-

dese andre operatører som i fremtiden ønsker plads på masten. 

Vi har endnu engang bedt de andre operatører i Danmark (Tele-

nor, Telia og ”3”) om at komme med en tilbagemelding på ma-

stedeling. Hvis disse er positive kan det kun yderligere under-
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strege mastens berettigelse. 

 

Det er korrekt at der kan benyttes flagstænger i nogle tilfælde, 

men der er desværre visse udfordringer med brugen af disse. 

De kan max etableres i 22 meters højde og er yderst begrænset 

med hvilken type og antal antenner der kan benyttes. Derfor 

har TDC ikke muligheden for at benytte denne løsning i områ-

det. 

 

Lydgener fra sådanne master er normalt ikke et problem, men 

skulle det mod forventning opstå, vil de blive udbedret. 
 

 


