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Masten ønskes etableret af Cellnex, til udbygning af Hi3G´s netværk med
henblik på, at udvide og fremtidssikre deres mobilnetværk. I forbindelse
hermed er der behov for placering af en ny antennemast, hvorfor der
ansøges om tilladelse til opstilling af mast med dertilhørende teknik.
Cellnex har koordineret denne placering med de andre mobiloperatører.
Ydermere vil masten kunne stilles til rådighed til mere fremtidig
mobildækning og fremtidssikring af kapaciteten i området.

FORMÅL
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PLACERING
Der er en betydelig samfundsmæssig interesse i at etablere hensigtsmæssig dækning
og infrastruktur til såvel tale som data i alle egne af landet. Behovet for denne kritiske
infrastruktur er steget markant i takt med udviklingen af vores digitale samfund. Den
ansøgte placering indgår som en del af en frekvenstilladelse, der er udstedt af
Energistyrelsen. Det vil sige, at Energistyrelsen har stillet krav om, at bestemte
lokaliteter i området skal forsynes med mobildækning. Den samfundsmæssige interesse
i forhold til dækningen af dette område har derfor en særlig vægt og betydning. Denne
placering er altså valgt, da der skal opfyldes et dækningskrav. På billedet højre for ses
det blåt markerede område, som illustrerer det dækningskrav, som Energistyrelsen har
udstedt. Den ansøgte placering er udvalgt, da masten kan placeres i forbindelse med
bebyggelse, ved gylletanken bagerst på matriklen. Ejendommen er ikke omfattet af
øvrige landskabelige interesser eller af naturbeskyttelsesmæssige,
miljøbeskyttelsesmæssige eller kulturhistoriske interesser.

Det er således vores vurdering, at opførelsen af antennemasten ikke vil påvirke de
landskabelige værdier i området negativt, da der er taget hensyn til dette. Derudover
placeres masten i forbindelse med høje træer, hvilket vil medvirke til at mastens
nederste del afskærmes. I projekteringsprocessen har der været undersøgt forskellige
andre muligheder. Vi er altid forpligtigede til at undersøge eventuelle eksisterende
strukturer, og der ses ingen bedre eksisterende, høje strukturer, vi kan benytte i dette
område.
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ALTERNATIVE PLACERINGER, VI HAR UNDERSØGT:

• A: Nærmeste adr.: Bjerregårds Alle 28, 6933 Kibæk.
Kommunen afviser placering ved læhegnet, fordi der er kommet planer for udstykning af
boliger.

• B: Farvergade 15, 6933 Kibæk
Denne kandidat har tidligere været byggeansøgt, men af nabohensyn har Cellnex
besluttet at rykke placeringen til kandidat E, som borgerne har forslået.

• C: Skorsten på Farvergade 15, 6933 Kibæk
Denne er afvist, da en skorsten ikke er en fremtidssikret løsning.

BYGGELINJER OG PLANER
• Placeringen ligger udenfor lokalplan samt skov- og kirkebyggelinje.

• Med den valgte placering har vi forsøgt at efterfølge de opstillede krav i både Plan- og
Masteloven, samt at udfylde et dækningskravet.
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Højde på mast og antenner
Der ansøges hermed om tilladelse til opførelse af en fritstående gittermast. For at kunne opfylde 
den ønskede dækning og sikre kapacitet til fremtidige antennesystemer og teknologier, er der behov 
for at opstille en gittermast på 48m. 

En 48 meter gittermast er valgt på baggrund af operatørernes behov for at sidde højt med deres
antenner. Derudover fremstår en gittermast mindre dominerende i landskabet. Begrundelsen herfor
er, at denne mast er gennemsigtig og mere luftig sammenlignet med andre konstruktioner, som
f.eks. en rørmast. Gittermasten har derved en lav skyggevirkning og støjer ikke.

Yderligere vurderes det, at en 48m mast er nødvendig for at kunne sikre dækningsbehovet her og
nu, samt sikre fremtidige nye teknologier og kritisk infrastruktur.

Andre operatører
Jf. Masteloven skal alle projekterede antennemaster koordineres således, at der undgås opstilling af
for mange master i et givent område. Denne placering er derfor indsendt til relevante operatører:
TDC og TTN, således de kan indtænke den i deres radioplanlægning.
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Vi håber, at I vil imødekomme denne ansøgning, så vi i fællesskab kan forbedre 

dækningen i området. Kontakt venligst u.t., ved behov for supplerende oplysninger.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen,
Connect44 A/S

Pernille Damm
Mail: Pernille.Damm@connect44.com
Telefon: 2288 8135

Bilag:
• JW0058E – Bilag
• JW0058E – Fuldmagt fra ejer 
• Fuldmagt fra Cellnex 
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