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Svar på Deres Orienteringsbrev, Mobilmast på materielplads på Trørød Kollegiet
– matr. nr. 8i
Vi har modtaget Deres skrivelse af 07-10-2011. Vi har følgende bemærkninger til projektet:
Trørød Grundejerforening finder, at projektet med den usædvanligt høje mast, placeret meget
synligt i ret fladt område med lav bebyggelse, harmonerer meget dårligt med det tiltalende
grønne miljø i kvarteret.
Vi finder endvidere at projektet bestemt ikke tilgodeser den anførte bestemmelse om at
mobilantenner så vidt muligt opsættes på eksisterende master, skorstene eller andre høje
konstruktioner, og så de er til mindst gene for omgivelserne. Der er mange muligheder for at
opfylde dette i Trørød, og det er nemt at pege på placeringer, hvor nævnte bestemmelse
opfyldes langt bedre. En nøje undersøgelse heraf er påkrævet, før der kan tages beslutning.
Hvis problemet er som anført, at kapaciteten i de eksisterende sendestationer ikke er
tilfredsstillende, kan den lettest forøges ved at udbygge sendefaciliteterne på eller ved en af de
eksisterende sendemaster i stedet for at bygge sendeanlæg på nye positioner. Når teleselskabet
finder, at placeringen ved kollegiet er et brugbart alternativ til Trørød Torv, vil en placering
som fx ved masten i industrikvarteret på Skaktoften muligvis være lige så god og et oplagt
alternativ. Vi beder Dem foranledige, at disse forhold klarlægges.
Masten er langt højere end tilsvarende master i området. Der kan sikkert findes en løsning med
en betydeligt lavere mast. Den aktuelt viste mast vil dominere voldsomt og fremmedartet i et
harmonisk grønt område som Trørød. Kommunen må stille krav om nedsat højde. Og man skal
ikke lade sig narre af den umiddelbart slanke rørmast, som er vist på fotoet. Andre
teleoperatører end Telenor vil snart ønske - og i henhold til loven få - tilladelse til at anvende
masten, så der vil fremover komme langt flere meget synlige antenneelementer i topregionen,
hvorved udseendet skæmmes betydeligt.
Hvis teleoperatøren imod alle gode argumenter alligevel fortsat måtte ønske at etablere en helt
ny sendestation på et så synligt og miljøforstyrrende sted som ved kollegiet, var det
nærliggende at anmode om en flagstangsløsning som foreslået på Trørød Torv. Hvis galt skal
være, er flagstangsløsningen dog en æstetisk set noget mere tiltalende løsning. Når den kunne
bruges på Torvet, må den også være anvendelig andre steder i Trørød.
Venlig hilsen
Sven Herting
Formand
1

