
Hedensted Kommune 

Att. Arkitekt og planlægger Christina Duedal Nielsen

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Vedr. Landzoneansøgning i Stenderup, Deres sagsnr. 01.03.03-P19-170-13

I sagen har vi - jeg, Ditte Maria Nørgaard, og min mand, Christian Schwartz, modtaget Deres brev 

af 22. januar 2014 vedrørende landzoneansøgning om opførelse af en 42 meter høj 

mobilantennemast på matrikel nr. 6n, 8781 Stenderup.

Vi fremsender herved vores indsigelse mod opførelse af ovennævnte mast.

Først og fremmest skal vi gøre opmærksom på, at det havde været hensigtsmæssigt at vedlægge 

uddybende billedemateriale af den omtalte mast, så man som berørt havde en idé om, hvad mast, 

der er tale om. 

Baggrunden for vores indsigelse er, at vi mener, at masten vil give os beboere gener i form af 

lydmæssig støj samt værdiforringelse af vores ejendom, da masten vil skæmme udsynet fra 

ejendommen.

Af lokalplan nr. 05.Z1.02, § 7, stk. 2, fremgår følgende:  

”Bygningshøjden i området må ikke overstige 8,5 m målt fra eksisterende terrænkote/

niveauplan. Som udgangspunkt fastsættes denne/dette for den enkelte ejendom som gennemsnittet

af vejskelkoten målt i naboskellene.”

Masten foreslåede placering er beliggende ca. 100 meter fra ovennævnte område.  

På baggrund af Deres ansøgning har vi gjort os tanker omkring andre alternativer til mastens 

placering. Det er kendt, at teleselskaber betaler leje til udlejer af jorden, som masten er placeret på. 

Vi finder det formålstjeneligt, at masten placeres i forbindelse med idrætsanlægget (evt. i 

forbindelse med opførelsen af den nye multihal, der tidligere har været drøftet), hvorved 

lejeindtægten ligeledes vil kunne tilfalde byens lokale idrætsforening.

Et andet alternativ kunne være en placering bag kælkebakken på det grønne område ved Fuglkær.

Da det er de færreste beboere, der ønsker at få udsigt til en 42 meter høj antennemast, er en anden 

mulighed at placere flere såkaldte ”flagstangsmaster”  i området og derved opnå samme dækning 

og samtidig, vil disse, ud fra vores overbevisning, skæmme væsentligt mindre. 

Med venlig hilsen

Ditte Maria Nørgaard & Christian Schwartz

Hedenstedvej 41, 8781 Stenderup.
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Christina Duedal Nielsen

Fra: Kirsten Elvang Coolidge
Sendt: 5. februar 2014 13:21
Til: 'Jens Peder Andreasen'
Cc: Christina Duedal Nielsen
Emne: SV: Mast

Det bekræftes hermed, at Hedensted Kommune har modtaget din klage.  
Afgørelsen vedlagt en klagevejledning vil blive sendt til alle, der har haft indsigelser til det ansøgte. 
 
 
Med venlig hilsen  

Kirsten E Coolidge 
Landinspektør - cand.geom 

dir. tlf: 7975 5696 
kirsten.coolidge@hedensted.dk  

Hedensted Kommune 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 
www.hedensted.dk  

 
 
 
 

Fra: Jens Peder Andreasen [mailto:ijpa@mail.dk]  
Sendt: 3. februar 2014 13:09 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Mast 

Ang. opførelse af en 42 m høj mast på matr. nr,6n mener jeg man burde placere den et andet sted og ikke som et 
grimt vartegn for Stenderup når man kører ind i byen - kunne masten ikke placeres på en mark bagved vandværket - 
Lystrupvej - dog uden jeg kender noget til hvordan det påvirker sendeforholdene
MVH.
Inger Andreasen
Hedenstedvej 42
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Hedensted Kommune               Stenderup, Fuglkær 02.01.2014 
Plan og Byg 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 
 
Mobilmast- Sagsnr: 01.03.03-P19-170-13 
 
Det er med stor forundring, at vi har modtaget Forvaltningens skrivelse af 22/1 2014 vedr. ansøgning om 
etablering af 42m høj mobilmast på Hedenstedvej 44, 8781 Stenderup. 
 
Som beboer i Fuglkær området har vi lagt vægt på at omgivelserne er skønne og harmoniske som 
beskrevet i Hedensted kommunes lokalplan for Fuglkær. I tillid til at det også ville være sådan i fremtiden, 
har vi betalt høje priser for at bo med denne beliggenhed. 
 
I den anledning skal vi hermed udtrykke vores protest og store bekymring mod en sådan beslutning, der klart 
er i strid mod den gældende kommuneplan Bilag 1, bygningreglementet, zonelov og naturbeskyttelsesloven. 
Masteopførelsen vil medføre, at naboers og andres bolig vil falde væsentligt i værdi og gøre den svær at 
sælge. Masten strider ganske enkelt mod alle de mål og retningslinjer som Hedensted Kommune har i deres 
egen kommunalplan. Kompetenceområde 5Z1 i Hedensted Kommune foreskriver en bygningshøjde på max 
8,5m, og det er derfor uacceptabelt at placere en 42m høj mast helt op til dette område. 
(IT og Telestyrensen: Master og antennesystemer til radiokommunikationsformål falder ind under byggelovens definition 
af bebyggelse.) 
 
Vi kan derfor under ingen omstændigheder acceptere, at der opføres et skæmmende, uæstetisk og 
ulovligt byggeri, der vil virke generende for et meget stort område i Stenderup. Vi vil herunder specielt 
fremhæve det rekreative områder, Fuglkær og skolen, som grænser op til det omhandlede areal. 
Masten er klart ude af trit med moderne byplanlægning og anstændig hensyntagen til beboerne, som inden for 
de sidste 5-7 år har erhvervet sin bolig / grund i et ny udstykket kvarter, ved netop samme kommune, uden 
orientering ved køb, at der ville gives tilladelse til en kæmpe mast. 
 
Det vil for os være fuldstændigt uacceptabelt, hvis vi som beboer i området skulle bøde for, at et 
privatejet teleselskab kan spare penge på at etablere nye sendeforhold på Hedenstedvej 44. Der findes 
andre oplagte placeringer for en sådanne mast, hvor der vil være betydelige mindre gener for beboer og 
deres omgivelserne. 
 
Mobilmasten udsender stråler, der iflg. sundhedsstyrelsen ikke overskrider de tilladte grænseværdier, 
men de langsigtede effekter af en lav men konstant stråling kender forskerne ikke. Forskere i Australien, 
England og USA begynder i stigende grad at finde sammenhæng mellem stråling og hjernesvulster. I en 
skole i England fik 25% af lærerne kræft efter at være udsat for stråling fra en mobilmast (se Times Online 
April 22. 2007). Masten blev efterfølgende fjernet af myndighederne.  
 
Vi mener, at den mindste tvivl herom skal komme borgerne til gode og ikke grådige erhvervsmæssige 
interesser. Hvis fremtidige undersøgelser skulle gå hen og dokumentere den skadelige virkning for 
mennesker, måske endda især børn, vil det ikke alene være et enormt helbredsmæssigt og økonomisk 
tab for den enkelt husejer i området omkring sendeanlægget, men også samfundsmæssigt, idet den 
skadelige påvirkning ville føre til omfattende sygdomsbehandlinger indenfor sundhedsvæsnet. 
 
Udover de omdiskuterede sundhedsrisici ved en konstant strålingspåvirkning for de boende omkring masten,  
vil en placering af en sendemast, med de ansøgte dimensioner, midt i skole -og idrætsområde ødelægge et 
smukt rekreativt område som Fuglkær. Der forligger desuden en meget stram lokalplan for Fuglkær området, 
som netop skulle sikre en arkitektonisk helhedsvirkning. 
    
Vi opfordrer Hedensted Kommune til at leve op til sit ansvar overfor borgerne i Stenderup. Den gældende 
kommuneplan bør derfor føre til, at kommunen afviser den modtagne ansøgning om byggetilladelse fra 
KM Telecom A/S. Samtidigt beder vi indtrængende beslutningstagerne i Hedensted Kommune om, at 
sætte sig i områdets mange beboeres sted, når afgørelsen skal træffes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Beboerne i Fuglkær, jf. Bilag 2 
 

Bilag 1: Hvorfor sikre værdifulde landskaber, Hedensted Kommuneplan 2013-2025 side 53  
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Christina Duedal Nielsen

Fra: Lene Stegemejer
Sendt: 11. februar 2014 09:16
Til: Christina Duedal Nielsen
Emne: VS: Sagsnr.01.03.03-P19-170-13 Antennesystem Hedenstedvej Stenderup

Journaliseret: X
JournaliseretInfo: 11-02-2014 10:20:20|DDKOM\chri3004

 
 
Med venlig hilsen 
  
Lene Holmgaard Stegemejer 
Cand. Arch. 
  
Hedensted Kommune 
Plan & Byg 
dir.tlf: 7975 5683 
lene.stegemejer@hedensted.dk 
 

Fra: "Gert Nørgaard" [mailto:gert@fuglkaer.eu]  
Sendt: 10. februar 2014 20:03 
Til: Post By og Landskab 
Emne: Sagsnr.01.03.03-P19-170-13 Antennesystem Hedenstedvej Stenderup 

  
Goddag  
   
Beklager den sene henvendelse.  
   
Dette er ingen indsigelse, da jeg er en af de beboere der har klaget over den utrolige dårlige forbindelse der 
er i Stenderup og der af tvungen tilslutning til fastnet kan jeg kun påskønne at der sker noget i dette 
henseende.  

det kan ikke gå hurtigt nok med at få den op .:-) 

  

men der er som jeg høre det blevet afsendt en afsendt en indsigelse fra Grundejerforeningen Fuglkær 
Stenderup 

Hvis og så fremt dette er rigtigt findes der ikke en sådan "Grundejerforeningen" der dækker hele Fuglkær 
udstykningen. 

  

  

 Mvh  
   
Gert Nørgaard  
Fuglkær 10  
8781 Stenderup  
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Vedr.: Besvarelse af indsigelse, vedrørende sagsnr. 20130688. 

På baggrund af vores ansøgning om opførelse af en 42 meter høj mast på markarealet ved 
Hedenstedvej 44, er der kommet flere indsigelser. Jeg vil i det følgende besvare og kommentere på 
disse.  

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 opnået 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 mobiltelefoner, hvorfor presset på det 
eksisterende netværk er stadigt stigende. Det er vigtigt, at forstå at netværket for mobiltelefoni 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 Hedensted Kommune på baggrund af de 
muligheder som området tillader. Der er fundet flere alternative placeringer som er frafaldet 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. Jeg har 
vedhæftet et udsnit fra Danmarksmiljøportal, hvoraf det klart fremgår at masten hverken er omfattet 
af kommune- eller lokalplan. 

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. 

Hedensted Kommune 
Att.: Christina Nielsen 

KM Telecom SA 
Navervej 12 
DK-7000 Fredericia 

Cvr-nr: 27742734 

René Lau Jørgensen 
Team Manager 
Tlf.:   +45 27 600 406 
Fax.:  +45 63 404 069 
E-mail: rla@km-telecom.dk   
Web: www.km-telecom.dk

Dato: 10. februar 2014 

Vore ref.:  
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Stråling:
Mobiloperatøren overholder kravet om beskyttelse imod udstråling fra mobilantenner som er fastsat i 
den såkaldte R&TTE-lov (lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr 
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. Sundhedsministeriet, sendetilladelserne er derfor godkendt af de danske 
sundhedsmyndigheder. Licenserne/sendetilladelserne er udstedt via en statslig auktion, hvilket 
samtidig betyder at ingen kommuner i Danmark har hjemmel til at indføre et forbud mod opsætning 
af antenner. 

Valg af struktur og højde: 
For at opnå en optimal dækning vil det være nødvendigt at placere antennerne i ca. 30-35 meters 
højde. Dette skyldes bl.a. de høje træer i området. Det er vigtigt at understrege pga. områdets 
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 tilgodese andre operatører som i fremtiden ønsker 
plads på masten. Vi har endnu engang bedt de andre operatører i Danmark (Telenor, Telia og ”3”) 
om at komme med en tilbagemelding på mastedeling. Hvis disse er positive kan det kun yderligere 
understrege 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 området.   
Lydgener fra sådanne master er normalt ikke et problem, men skulle det mod forventning opstå, vil 
de blive udbedret.  

Vi ser frem til at høre nærmere om sagens gang og står naturligvis til rådighed hvis der ønskes 
yderligere kommentarer.  

Med venlig hilsen 

René Lau Jørgensen 

Team Manager 
KM Telecom SA 




