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Svar på Deres brev, Naboorientering om flagstangsopsætning på P-plads ved 
Trørød Torv 
 
Vi har modtaget Deres skrivelse af 21. januar 2011. Vi har følgende bemærkninger til 
projektet: 
 
Trørød Grundejerforening finder, at projektet med 2 høje mobilsendemaster ”forklædt” som 
flagstænger med en tilhørende stor og klodset teknikkabine, harmonerer meget dårligt med 
miljøet på Trørød Torv og mange beboeres ønske om at gøre torvet pænere og mere 
tiltrækkende at færdes og opholde sig på. Flagstangsmasterne med deres teknikkabine vil 
fremtræde som fremmedelementer, nogle mastodonter, som vil skæmme bybilledet.  
 
Vi har følgende specifikke indvendinger: 
 
Vi finder oplysningerne i projektpræsentationen mangelfulde.. De vedlagte illustrationer viser 
ikke til fulde den dominerende effekt sådanne masteanlæg vil få for området. Materialet er 
karrigt med informationer, Telcon har således ikke gjort sig ulejlighed med at anføre om 
masterne er runde(hvad vi dog gætter på) og hvilken diameter de formentlig koniske rørmaster 
har i top og bund. De viste opstalter er for unøjagtige at henvise til.  
 
Det er heller ikke oplyst, hvilke sendefunktioner teleoperatørerne ønsker at forbedre forholdene 
for ved hjælp af det nye sendeanlæg. Når det drejer sig om mobiltelefondækning er det vores 
indtryk efter samtaler med nogle beboere i området, at dækningsforholdene er tilfredsstillende. 
Dette vil formentlig indebære, at også dækningen af eventuelle nye sendefunktioner kunne 
varetages tilfredsstillende fra de eksisterende positioner. Hvis imidlertid kapaciteten i de 
eksisterende sendestationer ikke er tilfredsstillende, kan den lettest forøges ved at udbygge 
sendeforholdene på eller ved de eksisterende sendemaster i stedet for at bygge sendeanlæg på 
nye positioner. Vi beder Dem foranledige at disse forhold klarlægges, idet der således - efter 
vores vurdering - ikke burde være nogen grund til at etablere en ny sendeposition på torvet. 
 
Hvis teleoperatørerne alligevel fortsat måtte ønske at etablere en helt ny sendestation, af 
karakter som beskrevet i det foreliggende projekt, må vi bede Dem om at anmode operatørerne 
om at finde en anden og mere diskret position end midt på Torvet i vores by. Der må kunne 
findes mere diskrete positioner, som formentlig ikke vil give utilfredshed hos beboerne. . 
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Teknikkabiner til sendere udsender en ikke ubetydelig brummende lyd. Støjgenerne er 
mærkeligt nok ikke oplyst. Det burde de være. I den forbindelse er placeringen af 
teknikkabinen et vigtigt forhold, men projektet tager åbenbart ikke hensyn til naboerne, idet 
kabinen er placeret i det hjørne af P-pladsen, som er nærmest ved den omliggende bebyggelse. 
Det er for dårligt. Også størrelsen af teknikkabinen er urimelig, den vil virke meget 
dominerende på parkeringspladsen. Begge forhold kunne let forbedres, hvis teleoperatørerne 
havde en målsætning om at vise hensyn til omgivelserne. . 
 
Der er en vis strålingsrisiko ved sendeanlægget. Risikoens karakter og farlighed er ikke kendt. 
Men en sådan risiko ønsker vi ikke at udsætte naboer, forretningsdrivende og handlende på 
torvet for. Teleoperatørerne bør informere om risikoens karakter. 
 
Hvilke overvejelser har kommunen og teleoperatørerne med hensyn til anvendelse og styring 
af flagningen? Borgerne ønsker ikke i fremtiden at se reklameflag eller lignende på 
dominerende måde vaje i toppen af de to ekstremt høje flagstænger, synligt på lang afstand. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Sven Herting  
Formand  


