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JN0511A - Rønnevej, 9310 Vodskov – Svar på indsigelser i forbindelse med sendeanlæg ved ejendommen
Rønnevej 17, 9310 Vodskov.
Placering af sendeanlæg
Der ligger flere vægtige argumenter til grund for den ansøgte placering af ny telemast ved borgerforeningshuset:
1.

2.

Det er vigtigt endnu en gang at pointere, at den ansøgte mast skal placeres indenfor et snævert geografisk
område for kunne imødekomme de dækningskrav, som Hi3G er blevet pålagt af Energistyrelsen i det givne
område. Det er altså et dækningskrav fra Energistyrelsen, der gør, at der skal etableres en ny antenneposition i
området. Præmissen for opgaven er således at finde den mest hensigtsmæssige placering.
I henhold til Planlovens principper skal master i forbindelse med sendeanlæg for mobiltelefoni først og fremmest
placeres i byzone eller i bymæssig bebyggelse. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, skal master opsættes i
nærheden af høje konstruktioner/større bygninger/bygningsmasser og såfremt det ikke er muligt, kan master
opsættes i nærheden af lavere bygninger. Først i det tilfælde, at ingen af de 3 ovennævnte muligheder kan lade
sig gøre, vil det være muligt at opsætte sendeanlæg i det åbne land. Desuden har flere afgørelser i
Planklagenævnet peget på, at hensynet til at undgå nabogener i mastesager normalt må vige for hensynet til
landskabet.

Alternative placeringer foreslået af indsigere
Der er foreslået en placering ved pumpestationen eller på østsiden af matriklen ned mod pumpestationen. Disse
placeringer er i strid med Planlovens principper om ikke, så vidt det er muligt, at placere master i det åbne land.
En placering på fællesjorden ved Gl. Smedievej vil godt kunne bruges rent dækningsmæssigt, men det vil også i strid med
Planlovens principper, da det ikke er muligt at placere sendeanlægget tæt på eksisterende bebyggelse.
Vedr. påvirkning af byggeret
Efter vores vurdering har det ikke indvirkning på naboers byggeret, såfremt der opføres et sendeanlæg på den ansøgte
placering.

Vi henviser til vores politik vedrørende behandling af personoplysninger, som findes her eller via www.le34.dk/GDPR
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Planlagte vindmøller
Vedr. planlagte vindmøller ser vi intet problem med evt. transmission fra masten, Hi3G stiller sig ikke til hinder for en
etablering af disse.
Stråling
De sundhedsmæssige aspekter ved brug af trådløse netværk – herunder mobiltelefoni og 5G - kan jeg ikke kommentere
på, da det ikke er en del af byggesagen. Jeg kan henvise til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som har en uvildig og
informativ gennemgang af trådløse netværk: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoniog-traadloes-teknologi. Ligeledes må jeg gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune heller ikke kan kommentere på den
type indsigelser, da det ikke er en del af kommunens byggesags/landzonebehandling. Denne del af indsigelserne kan
derfor ikke indgå i den videre sagsbehandling.
Lys i top af mast
Der vil ikke blive monteret lys i toppen af masten.
Værdiforringelse
Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg ikke kan svare på spørgsmål i relation til ejendomsvurdering. Det henhører ikke under
Planloven, men er et område, der varetages af SKAT.
Med venlig hilsen

Tommy Bjørk
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