1.
Bemærkninger til sagen. Urupvej 12
Den 9 december 2010 tilbagekaldte Køge kommunen en landzonetilladelse til opstilling af en antennemast
på 36 m. Dette vil være tilstrækkeligt grundlag for ikke at give en landzonetilladelse til en mast på nu 48 m
på selv samme placering.
Der er dags dato stadig mindre end 1400 m til den næste mast stående mod Viby, hvilket kan undre mig og
andre. Skal masterne stå med få meter imellem med 48 meters højde. Jeg ser ikke nogen form for
dokumentation fra Telecom om nødvendigheden af denne masteskov.
Man kan undres over, hvorfor den mast i Viby aldrig er bygget op i fuld højde, altså de 36 m Er dette et
udtryk for, at der søges om tilladelse til mere end der er behov for.
Hermed et uddrag af Køge kommuneplan 2009-2021
Udpegningsgrundlag
Det er nødvendigt at beskytte landskabsbilledet, fordi
mange landskaber er sårbare overfor større ændringer.
Bymæssig bebyggelse, åbent beliggende
industrier og større friluftsanlæg kan ændre det
omgivende landskabs karakter. Tekniske anlæg som
højspændingsledninger kan være visuelt dominerende
på lang afstand. Store skovplantninger kan sløre
egnens karakteristiske landskabstræk.
Arealudpegningen er overført uændret fra Regionplan
2005.

Hvalsø-Borup skovegnen
Landskabet er et storbakket skovlandskab med
Omfatter skovlandskaberne mellem Hvalsø og Borup,
der fortsætter over i Ringsted og Roskilde kommuner.
mellem Lammestrup og Urup og Svenstrup herregårdslandskab.
stærkt fligede skove og åbne landbrugskiler, markante
varierede landskabsrum og mange småsøer.
Landskabet er særligt sårbart overfor udfyldning,
oplysninger eller forstyrrelse af de uspolerede landskabsrum.
Særligt sårbare er landskabsrummene

Hvis Køge kommune mod forventning, skulle give en landzonetilladelse til opførelse af denne 48 m høje
mast på Urupvej 12 vil dette blive indbragt til afgørelse for domstolene ifølge planloven §62 stk.3
Med venlig hilsen

Jan Bylov
Gammerødvej 6
4140 Borup

2.
Urup d. 24/4- 2018
Vedr. Naboorientering om Telemast – Banedanmark/TELCON. Dokument nr. 2016-015359-2
Adresse: Urupvej 12, Urup
Ejendoms nr. 155810
Matrikel nr. 2m, Gammerød By, 4140 Borup
Hermed bemærkninger:
Vi undre os en del over denne ansøgning kan tages seriøst efter som at, en næsten identisk ansøgning fra
samme ansøger, nemlig TELCON, med præcis samme placering, den 9/12-2010 fik tilbagekaldt en
landzonetilladelse, til en gittermast på 36 m, til forskel fra denne ansøgning en gittermast på 48 m.
Tidligere sag:
Sags nr. 2010-2030
Sagsbehandler Per Kaare Nielsen.
Teknik og Miljøforvaltningen, Byg og By
Vi forventer derfor ikke at, en ”mindre” ændring mastens højde på en forøgelse med 12 m til en højde på
48 m kan underkende afgørelsen fra tidligere sag.
Det skal ydermere bemærkes at, den mast Banedanmark den gang opsatte 1400 m fra den ønskede
placering ikke ser ud til at være færdig- opbygget, hvilket ville give bedre mening for at opnå en øget
dækning, end en ny mast.
Vi henviser hermed til:
Tidligere begrundelse fra Byg og By.
Begrundelsen for tilbagetrækning er at, Byg og By først efter at, landzonetilladelsen var givet, blev klar over
at Banedanmark ville rejse en mast ca. 1400 m derfra og det er Køge Kommunes klare opfattelse at lov om
etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål skal udnyttes således at man får
så få master i landskabet som muligt.
De landskabelige værdier i området er meget specielle og kommunen har tidligere afvist master i
landskabet omkring Urup og det er derfor dejligt, at der bliver rejst en mast som kan henvises til, således
det kuperet og varieret terræn omkring den påtænkte placering ikke bliver skæmmet af en mobil
antennemast.
Kommunen har efterfølgende fra ansøger modtaget dæknings kort for de to placeringer og vurderet at det
vil give tilstrækkelig dækning at etablere antenner i den mast som Banedanmark opstiller lige på den anden
side af kommunegrænsen.
Af andre hensyn til denne sag skal der nævnes at området omkring Urup og Gammerød, i kommuneplanen
3.2 Landskabsinteresser samt 3.3 kulturhistoriske interesser, er udpeget som følgende:
1. Område med landskabelig værdi.

2. Område med kulturhistoriske interesser, herunder
A. Særlig skovlandsby.
B. Område med kulturhistoriske værdier og
C. Særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.
Området som også er omtalt ”Skovegnen”
Omfatter skovlandskaberne mellem Hvalsø og Borup, der fortsætter over i Ringsted og Roskilde kommuner.
Landskabet er et storbakket skovlandskab med stærkt fligede skove og åbne landbrugskiler, markante
varierede landskabsrum og mange småsøer.
Landskabet er særligt sårbart over for udfyldning, oplysning eller forstyrrelse af de uspolerede
landskabsrum. Særligt sårbare er landskabsrummene mellem Lammestrup og Urup og Svenstrup
Herregårdslandskab.
Da landskab i og omkring Urup og Svenstrup Herregårdslandskab er sårbart overfor blandt andet oplysning
og andre forstyrrelser af landskabsrummene, vil det ikke være foreneligt med beskyttelsen af landskabet,
som beskrevet i kommuneplanens retningslinjer, at opsætte en 48 m mobil- mast på den ansøgte placering.
Med disse ord håber vi på forståelse fra Køge Kommune TMF, om ikke at lade et forhistorisk område som
Urup og Klosterskoven og Svenstrup Herregårdslandskab spolerer af en 48 m høj mast.
Der findes andre måder og forbedre mobil- og internetdækningen for togrejsende så de kan anvende
toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads med en stabil internet- forbindelse, og det er jo kun det
Folketinget har besluttet og ikke noget med 48 meter høje master i små skovlandsbyer.
På grundlag af dette, forventer vi naturligvis at Køge Kommune ikke meddeler landzonetilladelse,
dispensationstilladelse og byggetilladelse til etablering af ny mast for Banedanmark til brug for
mobildækning i toget.

På forhånd tak.

MVH.

Marianne og René Jørgensen.
Urupvej 10, Urup.
4140 Borup

3.
Fra: Gunnar Johansen [mailto:gjozimba@msn.com]
Sendt: 25. april 2018 19:54
Til: "\"tmf"@koege.dk
Emne: Naboorientering – opsætning af telemast

I henhold til naboorientering om opsætning af telemast Urupvej 12 4140 Borup.
Vi har valgt at bosætte os i landlige omgivelser med udsigt til skov levende hegn, og er meget
utilfreds med at det skal ødelægges af en telemast med en højde på 48 m. i vores baghave, det er
et meget fladt landskab med træbevoksning på max 20 m., så en telemast på 48 m. vil virke meget
voldsom. Vi kan vel ikke nægte at der bliver opsat en telemast, men må forbeholde os ret til
kompensation på eventuel forringelse af ejendomsværdi.
Hilsen
Gunnar og Lene Johansen, Gammerødvej 5, 4140 Borup

4.
Fra: Wollesen [mailto:kari.wollesen@mail.dk]
Sendt: 8. maj 2018 22:58
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Helle Frederiksen
<helle.frederiksen@koege.dk>
Emne: Opsætning af telemast for banedanmark i Urup og Gammerød

Jeg har haft lejlighed til at læse de bemærkninger mine naboer Jan og Gitte Bylov samt Rene og
Marianne Jørgensen har fremsendt, jeg er tildels enig med det de har fremsendt, så derfor vil jeg
ikke her gentage de samme argumenter.
Men der er noget jeg ikke forstår, når jeg er ude og går tur og hvis jeg skyder genvej inde i skoven
mellem Birkede og Urup hvorved at jeg krydser jernbanen midt i mellem den telemast der er
placeret i Birkede og den nye ønskede placering af en telemast ved Urupvej så er der ca. 700
meter til begge punkter: Jeg kan se begge punkter tydligt derfra hvor jeg står, der er ingen
hindringer for midt syn, så tænker jeg........ så kan telesignalet fra Birkede telemasten vel også
dække den strækning og mere til.
Hvis nu man bygge telemasten færdig i Birkede dvs. 48 meter så vil jeg tro at signalet ville blive
endnu bedre så hele strækningen helt til Borup ville være dækket ind, for det er vel ikke fordi de
forskellige tele udbyder har problemer med at samarbejde om den telemast der p.t er placeret i
Birkede?

Kort og godt så er der ingen der er intereseret i at få en udsigt til en telemast på 48 meter hvis
man kan blive fri, så prøv dog lige først at begrænse skaderne til nogle få steder, da de jo ikke
pynter i landskabet og jeg går udfra at en lods ejer med udsigt/nabo til en telemast nok kan
forvente en eller anden form for forringelse af værdien af ens ejendom.
Med venlig hilsen
Torben Wollesen

5.
Vi har læst høringsbrev vedr 48 m. Høj Telemast i Urup - på Urupvej.
Vi har en frustration over Køge kommune og dennes mindre professionelle tilgang til sager
som denne.
Først de mange høringsbreve, manglende involvering af nabokommunen, manglende hensyn
til den grønne "kile" som Urup er en del af som strækker sig fra Hvalsø til Køge. Der SKAL
tages særlige hensyn til dette.
Samt manglende info. om hvad de lokale beboere får ud af en skæmmende 48 meter høj mast
i deres baghave.
Efter en lille rundspørgen tror folk at de får bedre Wi-Fi i deres hjem, og det er jo ikke sagen.
DSB må nøjes med den dækning som er der i forvejen, og Ja signalet i toget er svagere men
ikke dødt.
Hvis noget skal gøres er teknologien så langt fremme at der må være alternativer til en mast,
selvom det jo så er lidt mere bekosteligt.
Vi på Urupvej 6B 4140 Borup ønsker ikke en mast opstillet. Især på grund af den naturskønne
kile som Urup er en del af.
Se venligst nedenstående vedrørende Urup.
Området er i kommuneplanen udpeget som følgende:
1. Område med landskabelig værdi 2. Område med kulturhistoriske interesser, herunder a.
Særlig landsby b. Område med kulturhistoriske værdier og c. Kulturmiljø
Køge Kommune vil i denne sammenhæng særligt fremhæve retningslinjerne for områder med
landskabelige værdier. Ifølge retningslinjerne for områder med landskabelige værdier fremgår
blandt andet følgende:
”Inden for områderne må tilstanden eller arealanvendelsen af særlige værdifulde
sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi
eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.”
I kommuneplanen indgår Urup som en del af området Hvalsø-Borup Skovegnen. Om dette
område fremhæver kommuneplanen:
”Omfatter skovlandskaberne mellem Hvalsø og Borup, der fortsætter over i Ringsted og
Roskilde Kommuner. Landskabet er et storbakket skovlandskab med stærkt fligede skove og
åbne landbrugskiler, markante varierede landskabsrum og mange småsøer. Landskabet er
særligt sårbart over for udfyldning, oplysninger eller forstyrrelse af de uspolerede

landskabsrum. Særligt sårbare er landskabsrummene mellem Lammestrup og Urup og
Svenstrup Herregårdslandskab.”
Med dette i tankerne håber vi ikke der kan gives tilladelse til en 48 meter høj grim mast.
Mvh
Bettina og Morten Rix Jacobsson
Urupvej 6B 4140 Borup.

6.
Fra: Wollesen [mailto:kari.wollesen@mail.dk]
Sendt: 8. maj 2018 22:58
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Helle Frederiksen
<helle.frederiksen@koege.dk>
Emne: Opsætning af telemast for banedanmark i Urup og Gammerød

Kort og godt så er der ingen der er intereseret i at få en udsigt til en telemast på 48 meter hvis
man kan blive fri, så prøv dog lige først at begrænse skaderne til nogle få steder, da de jo ikke
pynter i landskabet og jeg går udfra at en lods ejer med udsigt/nabo til en telemast nok kan
forvente en eller anden form for forringelse af værdien af ens ejendom.

Med venlig hilsen

Torben Wollesen

