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Anmeldelse om byggetilladelse til opsætning af en mast og byggetilladelse til 
opsætning af mulige fremtidige antenner på masten, jvf. BR10, pkt. 1.3.4. 
 
Beliggenhed: Tisvilde Bio & Bistro, Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje. 
 
Matrikel nr.: 8fi, Tisvilde By, Tibirke. 
 
Ejer: Tyrs Væld ApS, 3210 Vejby. 
 
Bygherre: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C. 
 
Ansøger: Telcon A/S, Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde. 
 
 
Projektet:  
På vegne af TDC fremsendes herved beskrivelse af projektet til etablering af en ny TDC 
antenneposition. 
På ejendommen ønskes etableret følgende: 
 

 1 rørmast med en højde på 30 meter samt alle fremtidige antenner, som 
for denne type mast er 12 panelantenner og 8 link-antenner. 
 

 Teknisk udstyr placeres ved foden af masten, eksempel på udendørs 
teknikskabe er vist i bilag 1631. 

 
 
Baggrund:  
Der har igennem mange år været et stigende behov for at få dækket Tisvildeleje med mobil- 
og dækning samt kapacitet. I flere områder af Tisvildeleje er der ofte kun dækning med 
nødopkald.   
 
TDC har forsøgt godt  13 steder at få etableret en ny antenneposition uden held pga. 
afvisning af lodsejere, kommune eller Naturstyrelsen, og man valgte derfor af stoppe sagen i 
slutningen af år 2013. 
 
Da TDC fortsat får klager fra borgerne i Tisvildeleje har man derfor besluttet at gøre et 
absolut sidste forsøg på at få en ny antenneposition. 
Tisvilde Bio og Bistro har selv henvendt sig til TDC, og tilbud at man kan etablere en ny mast 
på deres matrikel. 
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Jeg har selv kontaktet Tisvilde Lokalråd, for at høre om deres kommentarer til projektet. 
Dette har udløst en positiv udtalelse fra lokalrådet. 
 
Det udpegede område er registreret som beliggende i byzone, der findes ingen lokalplan. 
Området omkring er udlagt til  "Centerområde i Tisvilde". Centerformål som butikker, liberale 
erhverv, restauranter, hotel og lign. samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i 
tilknytning til butikkerne. Offentlige formål som institutioner og lign. Boligformål: Åben-lav, 
tæt-lav og etagehusbebyggelse.   
 
For at kunne opfylde Kommuneplan 2013-2025 overordnede fysiske plan for Gribskov 
Kommune med hensyn til mobil- og datadækningen, har vi derfor i samarbejde med lodsejer 
valgt en placering til en ny rørmast. Placeringen er valgt for netop at kunne dække området 
med mobil- og datadækning til brug for borgerne og erhvervslivet. 
 
Der har været søgt efter alternative placeringer som f. eks. oppe i skoven, men en placering i 
disse områder har vi dog udelukket, eftersom Naturstyrelsen har afvist en placering der. 
  
Ifølge Masteloven er vi ligeledes forpligtigede til at undersøge alle eksisterende høje 
strukturer i området, som evt. kan benyttes i forbindelse med etablering af antenneudstyr. I 
dette område har der desværre ikke været nogen strukturer, som har den tilstrækkelige 
højde til at kunne bruges. Derfor er den anmeldte løsning absolut den bedste for området. 
 
Der er tilsagn fra TT-Netværket (Telia og Telenor) og Hi3G, som ligeledes ønsker at etablere 
sig med udstyr i masten hurtigst muligt. 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer samt Fredning: 
 

 
 

 Der er ingen bygge og beskyttelseslinjer, ingen fredning og ingen naturbeskyttelse for 
området (Kilde: Danmarks Miljøportal). 

Tisvilde Bio & Bistro 
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Anbefaling:  
På baggrund af områdets baggrundshistorie i denne anmeldelse, anbefaler vi projektet til 
godkendelse. Området er checket for andre mulige placeringer uden at der er fundet en 
løsning. 
TDC har endvidere besluttet, at dette er sidste forsøg i Tisvildeleje for en ny antenneposition, 
da sagen har været temmelig ressource- og omkostningskrævende. 
 
Jeg ser derfor frem til at modtage Jeres endelige tilsagn om byggetilladelse. 
 Skulle I have spørgsmål til sagen er I naturligvis meget velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Følgende bilag er vedlagt: 
Fuldmagt fra ejer/administrator. 
Fuldmagt fra TDC A/S til ansøger. 
Udtalelse fra Tisvilde Lokalråd. 
Bilag 1631 (tegningsmateriale). 
 

 

Mange hilsner 
Telcon A/S 
 

Peer Justesen 
Peer Justesen 
 


