
 

1905 - Svar på indsigelser 26-05-2014 

Placering af mast: 

1) Der efterspørges dokumentation for behovet for sendemast i området. Hviler 

dækningsbegrundelsen på analyser eller antagelser? 

(Indsigelse nr. 2, 3, 4, 6, samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

Generelt kan det konkluderes efter at have læst de indsigelser og kommentarer, der er 

kommet i forbindelse med nabohøringen af den nye mast, at der er stor forskel på om 

borgerne i Søborg oplever at der er en dårlig dækning / kapacitet på TDC´s netværk.  

TDC vandt i 2012 den nye 800 Mhz licens (LTE) vedr. forbedring af bredbånd i 

udkantsområderne i Danmark. Et af kravene fra Erhvervsstyrelsen i licensen vedr. 4G (LTE) er 

at TDC skal etablere dækning i udkantsområderne i Danmark.  

Uddrag fra dækningskrav i TDC's LTE800 licens (4G)1: 

"Tilladelsesindehaveren skal i de dækningsområder der fremgår af bilag 3, sikre 98% 

geografiske udendørsdækning af landområder med undtagelse af skove og 99,8% 

udendørsdækning af husstande, sommerhuse og virksomheder.  

TDC er forpligtet til at etablere adgang til mobilbredbånd for 99,8% af alle husstande, 

virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre, hvor der i dag er behov for en bedre 

bredbåndsdækning. Senest ved udgangen af 2015 skal TDC give adgang til mobilt bredbånd 

med en oplevet hastighed på mindst 10 Mbit pr. sekund."  

Netop postnumret 3250 Gilleleje er et af de 207 postnumre som TDC er forpligtet til at skabe 

bedre mobilt bredbånd i.  

Dette er én af begrundelserne for at TDC ønsker at der skal placeres en ny mast i området.  

Det første der sker, når TDC beslutter at der er et behov for at udvide deres netværk i et 

område er, at TDC undersøger om der er nogle eksisterende strukturer i området, som kan 

benyttes i forbindelse med udvidelsen. I de tilfælde hvor der ikke er eksisterende strukturer 

som kan benyttes, påbegyndes arbejdet med at få lov til at opsætte en ny mast.  

 

 I henhold til Natur- og Miljøklagenævnet tidligere afgørelser vedr. opsætning af 

antennemaster i åbent land. 

http://www.nmkn.dk/Afgorelser/NoMO/NoMO_2012/NoMO_74.htm 

Her fremgår det at 

 Af hensyn til friholdelse af det åbne land for nye tekniske anlæg bør nye 

antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse.  

 I det åbne land bør nye master så vidt muligt placeres i tilknytning til 

eksisterende høje bygningselementer i området. Det samme gælder 

masteplaceringer i sårbare byområder, landsbyer m.v. 

 Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, at det ikke kan tillægges 

afgørende betydning, at placeringen vil medføre nabogener, hvis det vil bevirke 

                                                           
1
 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/800mhz-frekvenstilladelser 

 

http://www.nmkn.dk/Afgorelser/NoMO/NoMO_2012/NoMO_74.htm


 

opstilling af en landskabeligt mere skræmmende mast. Hensynet til at undgå 

nabogener må i mastesager vige for hensynet til landskabet og naturen.  

 

Dette betyder at jf. planlovens §36 at master bør i første omgang placeres i bymæssig 

bebyggelser, herunder landsbyer.  

Dette er ikke en mulighed ved Søborg, da der er beliggende en Kirkebyggelinje, som 

dækker størstedelen af Søborg.  

 

 Mastens placering er valgt i samarbejde med lodsejer, Karen Ravn fra Gribskov 

Kommune, Telcon A/S og TDC´s radioplanlægger.  

Telcon A/S lagde i sit oplæg til lodsejer ud med en masteplacering på den vestlige side 

af bygningen.  

Denne placering ønskede lodsejer at gå væk fra, de vurderede at masten er bedre 

placeret  på østsiden af bygningen i gruppen af træerne.  

 

 TDC ønsker med denne mast, udover at forbedre dækningen og kapaciteten i Søborg, 

også at sikre en bedre dækning langs Hillerødvejen 227 til pendlerne.  

 

 Jf. Erhvervsstyrelsens mastevejledning  

§3.2.3.  Landskabelige hensyn 

 I sårbare byområder, i landsbyer og i det åbne land bør eventuelle master så vidt 

muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje bygninger. 

 Ved landskabeligt skæmmende masteplaceringer som denne anbefaler 

Erhvervsstyrelsen endvidere, at ansøgeren ligeledes godtgør - om nødvendigt ved 

uvildig dokumentation - at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme 

kommunikationsdækning ved en mindre skæmmende placering. 

 Teleoperatørerne arbejder på forskellige frekvenser og kan derfor ikke dele den enkelte 

antenne. Hver teleoperatør bruger min. 3 panelantenner til at dække 360° pr. teknologi 

(2.G, 3.G, 4.G). De antenner der benyttes i dag er ca. 3 meter og da Teleoperatørerne 

skal overholde min. 1 meter respektafstand mellem de enkelte Teleoperatørers 

antenner, betyder dette at hver operatør min. skal bruge 4 meter.  

 

 Generelt set ses det helst, at master bliver etableret i nærheden af eksisterende 

byggeri og helst ved industri/ erhvervsområder. Dette opfylder vi med placeringen.  

 

 Der er mange beskyttelseslinjer i området og vi har undersøgt området nøje og har 

med baggrund i disse ansøgt om placering, som ligger uden for disse fredning/ 

beskyttelser og indenfor et industriområde.  

 

 

Som det ses af 1905 - Bilag 1 s. 1 er der ingen bygge- eller beskyttelseslinjer på det 

ansøgt område. (Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk) 

 

Som det ses af 1905 - Bilag 1 s. 2-3 er ingen lokalplan eller kommuneplan gældende 

for området. (Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk) 

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


 

2) Kommentar ønskes på, at en borger skriver, at der ikke er mere end 5 km til 

master i Græsted og Gilleleje.  

(Indsigelse nr. 2 samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

 

Det er korrekt, at der er mellem 2 og 5 km til de næste sendestationer i området rundt om 

Søborg.  

Udviklingen indenfor mobiltelefonien med dels den teknologiske udvikling fra 2. generations 

teknologien (GSM) til 3. generation (UMTS) og 4. generation (LTE), dels med et stadig større 

antal brugere betyder, at der nu og indenfor den nærmeste fremtid er behov for et stadig 

tættere net. Et tættere net betyder opsætning af flere antennesystemer, der er placeret 

tættere på hinanden. Antennesystemer, der enten kan være placeret på bygninger eller 

forskellige typer master. 

UMTS-net/LTE kræver kort afstand mellem antenner for at få nettet til at virke optimalt.  

Derfor er 2 km meget langt, når der tales om mobildækning og kapacitet i et området.  

Et område kan således have en udmærket dækning udenfor, en dårligere dækningen indenfor 

i bygninger, men måske samtidig ekstrem begrænset kapacitet. Kapaciteten er meget vigtigt 

for at der er flere brugere, som kan benytte et sendenet. Jo flere brugere der er af et 

netværk, jo større skal kapaciteten være for at opkald ikke afbrydes.  

 

De nærmeste sendestationer er (Se bilag 2): 

Idrætsvej 10, 3250 Gilleleje --> Eks. TDC mast. (Kringelholm)  

TDC, Telia, DR, Banedanmark, Hi3G har antenner i masten.  

Fiskerengen 2, 3250 Gilleleje --> Eks. Skorsten.  

TDC har antenner i skorstenen.  

Hesbjergvej 2, 3250 Gilleleje --> Eks. TDC rørmast.  

TDC har antenner i masten. 

Villingerødvej 19 ,3120 Dronningmølle --> Eks. TDC mast.  

TDC, Telia, Telenor og Hi3G har antenner i masten.  

Toften 7, 3230 Græsted --> Eks. Skorsten.  

TDC og Hi3G har antenner i skorstenen.  

Nygade 13, 3230 Græsted --> Eks. Skorsten.  

TDC, Telia og Hi3G har antenner i skorstenen.  

Bøgebjergvej 84, 3230 Græsted --> Eks. TT-Netværket mast.  

Telia og Telenor har antenner i masten.  

 

Som nogle af borgerne også gør opmærksom på, så har de forsat dårlig dækning i området 

omkring Søborg og som det ses på vedlagte 1905 - bilag 2 s.1/2, Placering af master i 

området, ligger de eksisterende master i et område rundt omkring Søborg.  

For at kunne opnå en bedre dækning og kapacitet i området er det TDC´s ønske at der bliver 

placeret en sendestation i dette område, som vil kunne servicerer området optimalt og bedst 

muligt.  

TT-N (Telia-Telenor) har allerede meddelt at man ønsker at komme med op i TDC masten, 

ligesom fremtidige teleoperatører med behov for udvidelse i dette område, vil blive henvist til 

denne mast i henhold til mastelovgivningen. 

 



 

3) Kommentar ønskes til, at en borger foreslår antenner sættes i mast ved 

Kringelholm, Fiskermast, der ligger 1 km fra Krigsagervej.  

(Indsigelse nr. 1 samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

 

Som det ses under punkt 2. Er TDC allerede etableret i deres egen mast ved Kringelholm.  

Der vil ikke kunne opnås bedre dækning eller kapacitet ved at opsætte flere antenner i den 

eksisterende mast.  

Til dette er afstanden for stor.  

Hvis dette var en mulighed, så ville TDC heller ikke have valgt at investere så mange penge i 

et område med en ny mast, hvis det blot var muligt at opsætte flere antenner i deres 

eksisterende master.  

Som det fremgår af bilag 2. s.1/2.), arbejder teleselskaberne med kontinuerlig udbygning af 

telenettet, hvor den enkelte antenneposition indgår i et større samlet netværk for at sikre 

dækning, kvalitet og kapacitet i et område. 

 

4) Kommentar ønskes til, om Møllevej 19 vil være indenfor det område, der vil blive 

dækket med den nye mast og placeringen ved Krigsagervej 24. 

(Indsigelse nr. 5 samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

 

Ja, Møllevej 19, vil helt klar opleve en bedre dækning efter etablering af den nye mast.  

Hele Søborg By og en stor del af området omkring Søborg, vil kunne opleve en bedre dækning 

og kapacitet.  

 

5) Kommentar ønskes til, at en borger foreslår, at antenner placeres i Søborg Kirkes 

klokketårn. 

(Indsigelse nr. 1 samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

 

TDC har undersøgt om de vil kunne benytte Søborg Klokketårn, til opsætning af deres 

antenner. Desværre er tårnet ikke højt nok ligesom bygningsmaterialerne i tårnet vil blokere 

signalerne fra antennerne. TDC vil ikke kunne opnå den nødvendige dækning og kapacitet, fra 

klokketårnet, ligesom borgerne ikke vil få bedre dækning i området end der er i dag.   

 

6) Kommentar ønskes til, at en borger forslår, at dem der ikke har dækning benytter 

Telenor i stedet for, eller TDC får plads i Telenors antennemaster.  

(Indsigelse nr. 1, 6 samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

 

Der henvises til punkt 2.  

Derudover kan vi oplyse at TT-Netværket (Telia og Telenor) har tilkendegivet at de ønsker at 

få opsat antenner i den nye mast. Dette betyder at både kunder hos mobiludbyder, som 

benytter TDC, Telia og Telenors netværk vil kunne opleve en forbedre dækning- og kapacitet 

med den nye mast.  

Det fremgår desuden af masteloven, at teleselskaberne i videst muligt omfang skal 

samarbejde omkring mastepositionerne, for derved at reducere antallet af master i et område, 

samme intentioner er ønsket af Gribskov Kommune. 

 



 

 

7) Kommentar ønskes til, at en borger skriver, at han mener der skal etableres lys 

på toppen af masten om natten af sikkerhedsmæssige grunde.  

(Indsigelse nr. 8 samt anmodning fra kommunen (doc. partshøring)) 

 

Det er ikke nødvendigt med lys i toppen af masten.  

Dette skal kun etableres i masten når masterne er over 100 meter, eller er beliggende 

indenfor 15 km af en lufthavn. I disse tilfælde skal der søges om tilladelse til etablering af 

masten ved Trafikstyrelsen og det er dem der afgøre hvornår det er nødvendigt med lys.  

 

Eksempelvis har Hi3G lige fået lov til at opsætte en ny 42 meter mast i Billund, hvor er der ca. 

2,3 km til lufthavnen. Her har Trafik styrelsen afgjort at det ikke er nødvendigt med lys i 

toppen af masten.  

De nærmeste lufthavne i forhold til at ansøgte placering er Flyvestation Vanløse og Roskilde 

Lufthavn, som er beliggende henholdsvis 35km og 56 km væk.  

 

Illustrationer: 

(Indsigelse nr. 4, 7) 

Som allerede oplyst, så er de illustrationer, som er fremsendt til kommunen i forbindelse med 

vores byggeansøgning, ikke målfaste! 

Illustrationerne er en billedeskitse, som viser et bud på hvorledes et antenneprojekt ca. vil se 

ud.  

 

Gribskov Kommuneplan 

Indsigelse nr. 4, 7 

I henhold til kommuneplanen § 4.5 Antennemaster: 

4.21 

Antenner og master skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til 

værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på.  

 

4.22 

I sårbare byområder, i landsbyer, i lokalcentre og i det åbne land bør eventuelle nye master 

søges placeret i tilknytning til eksisterende høje bygning eller træer.  

 

Placeringen, som TDC har ansøgt lever op til begge disse vejledninger i Gribskov 

Kommuneplan.  

Udover dette vil en god mobildækning og kapacitet i Kommunen netop bidrage med i de 

mindre landsbyer at fastholde unge, børnefamilier, hjemmearbejdspladser, turismen i 

kommunen og muligheden for at arbejde mens man pendler. 

 

Masten højde, synlighed 

(Indsigelse nr. 4, 5, 6) 

TDC har undersøgt om det ville være muligt at reducere højden på masten. Problemet med 

dette er at den dækning som TDC vil opnå vil blive reduceret og det dermed kan blive 

nødvendigt med en ekstra mast i området. Hvilket både TDC, kommunen og borgerne ikke 

ønsker. 



 

Reduceres mastens højde til 36m vil der stadig skabes en acceptabel sammenhæng i 

dækningen men for at opnå samme rækkevidde skal antennerne tiltes på en anden måde 

hvilket vil resultere i flere små dækningshuller, som ikke kan illustreres på et dækningskort. 

Dette vil brugeren kunne opleve ved f.eks. at man står i et hjørne af sit hus og benytte sin 

mobiltelefon, men flytter man sig ganske få meter, kan telefonen miste forbindelsen. Bemærk i 

øvrigt at operatører placeret under TDC’s antenner formentlig ikke vil kunne skabe en 

sammenhængende dækning ved denne lave mastehøjde.  

Derudover vil en reduceret højde på masten også medvirke at der ikke er tilstrækkelig plads til 

de andre Teleoperatører, som TDC skal tilbyde plads til jf. masteloven. Det er vigtigt for alle 

operatører at de kommer til at sidde så højt som muligt, for at opnå den nødvendige dækning.  

 

Generelle bemærkninger 

 Udfordringen for opstilling af nye mater er frem for alt paradokset imellem dét, at 

mobilmaster generelt er uønskede elementer i by- og landskabs billedet, og at der 

samtidig er et ønske om god og stabil mobildækning og tilgang til nye produkter på 

mobilmarkedet.  

 En Lokalplan er udarbejdet ud fra en Kommunalplan. Der kan dispenseres fra 

Lokalplanen, men ikke fra en Kommunalplan, da denne er vejledende. 

 

 Det er Folketingets beslutning, at det mobile netværk i Danmark og tilvejebringelse af 

dækning for trådløs kommunikation skal udbredes, for at give bedre kvalitet og 

tilgængelighed for telekommunikation og mobilt bredbånd. Herunder gode 

velfungerende kommunikationsmuligheder til bl.a. rednings- og sikkerhedstjenester 

(alarm 112) idet teleselskabernes netværk indgår i landets beredskab og sikkerhed. 

Gode hjemmearbejdspladser, digital kommunikation med det offentlige Danmark, 

mobilt bredbånd, muligheden for at anvende Apps og øvrige indholdstjenester i 

smartphones i almenvellets interesse. 

 

 

 

 


