Bastebjergvej, 4140 Borup
13. januar 2019

Indsigelse vedr. Køge Kommunes nabohøring vedr. ansøgning om opsætning af en 42m høj mobilmast på
Bastebjergvej, 4140 Borup, matr.nr. 8k Lammestrup By, Borup.

På vegne af samtlige beboere der er blevet tilsendt naboorientering vedr. ovenstående, fremsendes
hermed indsigelse mod den af det private selskab Hi3G’s ansøgning om landzonetilladelse. Vi (beboerne) er
i høj grad imod den foreslåede placering og ønsker ikke en sådan mast.

Bemærkninger til den foreslåede masteplacering:


Området, hvor masten ønskes placeret, er et naturskønt område, der ligger som en tidslomme med
historiske bygninger omgivet af marker og skov. En placering af en mobilmast som ønsket vil
ødelægge områdets unikke karakter, og områdets herlighedsværdi som helhed vil være ødelagt –
der er nu fra vejen såvel som beboelsesejendommene en lang, ubrudt udsigt over landskab med
klassisk mark, skov og historiske beboelser. Der er i ”Forslag til Køge Kommuneplan 2009-2021”
beskrevet følgende: ”Hvalsø-Borup 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 overfor udfyldning, oplysninger eller forstyrrelse af de
uspolerede landskabsrum. Særligt sårbare er landskabsrummene mellem Lammestrup og Urup og
Svenstrup herregårdslandskab”.
Endvidere står der i ”Forslag til Miljøvurdering af Kommuneplan 2009-2021” følgende:
”Kulturmiljøet er sårbart over for ny bebyggelse, som placeres uden for den nuværende
bebyggelsesstruktur. Lammestrup landsby udgør i sammenhæng med herregårdslandskabet
Svenstrup også et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.”



I Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§ 34-38, juli 2018, står følgende:
”I situationer, hvor hensynet til en god mobildækning ikke kan opfyldes, medmindre anlægget
placeres i det åbne land, bør nye antenner så vidt muligt placeres på eksisterende master eller på
andre høje bygningselementer i området (herunder siloer, elmaster og vindmøller) inden for
operatørens søgeområde. I områder der i kommuneplanlægningen er udpeget som
bevaringsværdige landskaber og i kystnærhedszonen, kan der kun opstilles nye master, hvis det har
helt underordnet betydning i forhold til disse interesser. Desuden skal kommunerne være særlig
opmærksomme på masteplaceringer i sårbare byområder, landsbyer m.v. Ved landskabeligt
skæmmende masteplaceringer skal ansøgeren godtgøre, at det ikke er muligt at opnå
tilnærmelsesvis samme kommunikationsdækning ved en mindre skæmmende placering. Det kan
ikke tillægges afgørende betydning, at placeringen vil medføre færre nabogener, hvis det vil bevirke
opstilling af en landskabeligt set mere skæmmende mast. Hensynet til at undgå nabogener må i
sådanne tilfælde vige for hensynet til landskabet og naturen.”.
Vi vurderer ikke, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for i ansøgningsmaterialet, om der kan
etableres en alternativ placering, der medfører mindst mulig indgriben i forhold til kulturmiljø og
landskab, herunder om der kan nås en mindre, men acceptabel, forbedring af signal ved alternativ
placering. Fx længere mod Roskildevejen mod vest.
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Mastens placering vil være inden for skovbyggelinje, hvorfor opstilling af en sådan ikke bør kunne
finde sted af hensyn til netop de fredningsinteresser, som skovbyggelinjen har til hensigt at sikre.
Der findes skov inden for 210 meter mod syd og skov inden for 300 meter mod vest, samt længere
mod nord.



Vi har erfaret, at der via et andet selskab er igangsat en udvidelse af en tele-mast i beliggende i
Borup, således at denne vil kunne dække området Lammestrup og omegn.
Der findes endvidere allerede adgang til fibernet i vejen, hvilket en del beboere allerede benytter,
samt udmærket telefon-mobildækning på de fleste ejendomme der ligger i nærheden af den
ønskede maste-placering. Hvis vi som beboere ønsker mobilt wifi eller forbedret mobildækning, er
der derfor via fibernet forbindelsen også udmærkede tekniske løsninger på markedet til dette nu
(fx wifi-calling der tilbydes af de fleste teleselskaber, og som nogle beboere allerede benytter).



Masten, der ønskes placeret, er en meget høj mast, der vil kunne ses tydeligt i landskabet. En mast
på 42 meter er 7 meter højere end Rundetårn, og vil være et fremmed og skæmmende element i
landskabet. Masten virker endvidere som en meget stor mast for at dække de 10 husstande, der er
omtalt i ansøgningsmaterialet. Har Køge Kommune undersøgt med en uvildig rådgiver, hvad
årsagen er til, at der ikke kan opnås en forbedret (om end lavere) teledækning med en eller flere
lave (fx 10 meter) mobilmaster? Sådanne lave master vil der formentlig også kunne findes større
opbakning til at placere ved fx lader mv, da de ikke i samme grad skæmmer landskabet.



Der er så vidt vi er orienteret præcedens for, at tele-master skal placeres i tilknytning til bymæssig
bebyggelse, pga. den landskabelige indvirkning. Der er ingen bymæssig tilknytning på den
foreslåede placering. Det vurderes dermed, at der bør kunne findes en mere hensigtsmæssig
alternativ placering. Herunder bør det vurderes, om masten kan lægges i tilknytning til et område
med bymæssig tilknytning, eller endnu bedre et bymæssigt/industrielt område i nærhed til den
befærdede Rute 14 Roskildevej. Har Køge Kommune undersøgt dette?



Det i ansøgningen medsendte dækningskort viser, at der er områder uden teledækning længere
vest for den foreslåede placering. Det undrer derfor, at der ikke er undersøgt en model, som kan
tilgodese dette, samtidig med at det foreslåede dækkede område også vil opleve forbedret teledækning. Ved undersøgelse af en alternativ placering længere mod vest, vurderes det også lettere
at opnå en placering i tilknytning til bymæssig bebyggelse, uden en så omfattende forringelse af de
natur- og landskabelige værdier i området. Er der af Køge Kommune (evt. i samarbejde med
Ringsted Kommune) undersøgt, hvorvidt en alternativ placering, fx længere mod vest, totalt set vil
give samme eller større samfundsmæssig nytte, uden de samme gener?



Det beskrives i ansøgningen, at masten vil være delvist skjult af forholdsvis høj træbevoksning.
Dette vurderes dog at have en yderst begrænset camouflerende effekt, dels da træerne maksimalt
er ca. 1/3 af mastens højde, dels da den sparsomme træbevoksning er bag masten og ikke foran
masten, hvor vi bor og færdes. Foran masten er kun små buske. Masten vil blive placeret et tydeligt
sted i landskabet, hvor den ligeledes står meget tydeligt for husstandene på vejen samt fx turister.
Se nedenstående figur. Det er endvidere sandsynligt, at der vil være lys i toppen af masten
aften/nat, hvilket vil ødelægge et sjældent landskabsområde uden lysforurening.
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Figur: Billede af området med model af mastens placering


Det nærliggende område har et rigt og varieret dyreliv, da der findes skov, mark og sø inden for 200
meter. I området ses såvel store rovfugle som havørn, glente mv., men også mange smådyr, fx
frøer, tudser og flagermus. Nogle undersøgelser peger på, at radiofrekvent stråling fra mobilmaster
også skader dyreliv, der er fx lavet forsøg med haletudser som iflg. en artikel viste dødelighed op til
90 %. Den nærliggende sø, der ligger ca. 100 meter fra den foreslåede masteplacering, er bevilget
af Køge Kommune sammen med Naturfredningsforeningen, netop for at understøtte padder i
området. Hvad er Køge Kommunes holdning til dette, og har Køge Kommune talt med
Naturfredningsforeningen om dette?



Såfremt en telemast skal placeres i det åbne land (hvilket vi generelt ikke mener bør ske – heller
ikke andre steder med naturskøn beliggenhed), bør dette kunne lade sig gøre uden en så nær
beliggenhed til naboer, som det her er tilfældet, i lyset af mulige helbredsmæssige risikofaktorer,
herunder stråling samt ikke mindst støjgener. Der ligger fire naboer inden for 200 meter fra denne
foreslåede masteplacering, den nærmeste nabo kun ca. 60 meter væk. Der bør undersøges
alternativ placering, fx som tidligere beskrevet området vest for den foreslåede placering nærmere
Roskildevejen, eller alternativt er området øst for Ebbeskovvej præget af store marker, der kan give
mulighed for afstande til nærmeste nabo på mere end 500 meter.



Områdets ejendomme nær den foreslåede masteplacering vil forventeligt falde omfattende i værdi.
Det er ikke utænkeligt, at værditab bliver omkring 50% eller endda mere, idet netop disse
ejendomme er at betragte som liebhaveri udelukkende pga. det naturskønne og ubrudte historiske
landskab. Et så omfattende værditab vil betyde omfattende økonomiske og menneskelige
konsekvenser for de enkelte husstande. Såfremt der vælges en alternativ placering i nærheden af
bymæssig bebyggelse, vil de økonomiske konsekvenser for de enkelte husstande være lavere, idet
disses værdi ikke primært afhænger af den landskabelige skønhed, men også af andre faktorer.



Det er beskrevet i ansøgningen, at der er ansøgt til den pågældende placering, udelukkende fordi
ingen andre grundejere ønsker at lægge jord til. Det viser med al tydelighed, at modstanden mod
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masten i lokalområdet er omfattende, hvorfor den eneste som vil acceptere at placere masten er
en person som ikke bor i området (ejeren af jorden bor i Viby Sj.).

Vi vurderer dermed sammenfattende, at den foreslåede placering af mange årsager ikke er
hensigtsmæssig, og at det må være muligt at finde alternativ placering eller alternative løsninger der kan
tilgodese mange af de samme ønsker fra det private selskab Hi3G, uden i så omfattende grad at påvirke et
landskab der har helt særlig høj natur- og kulturmæssig værdi.

Ovenstående er underskrevet af samtlige naboer, der er omfattet af nabohøringen.
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Underskrifter:

5

Bastebjergvej, 4140 Borup
13. januar 2019

6

