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Udskiftning af antennemast
Mariann Nørgaard Rådmand i Teknik- og Miljø- forvaltningen, Aalborg Kommune
Læserbrev
MASTESAG: Aalborg Kommune har i november 2007 givet byggetilladelse til at udskifte en
eksisterende 15 m. høj gittermast med en ny 24 m høj rørmast på Svanereden 8, Dall Villaby. Før
byggetilladelsen blev meddelt, havde ansøgningen været sendt i partshøring hos de naboer, som bor
umiddelbart omkring arealet med masten, fordi den nye mast overskrider byggelovens højdegrænse
på 8,50 m over terræn. Det er kommunens normale praksis, selvom den gamle mast ligeledes
overskred højdegrænseplanet.
Dall Villaby Grundejerforening har rettet henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen og udtrykt
utilfredshed med, at grundejerforeningen ikke er blevet orienteret om planerne for at etablere den nye
antennemast i området. Imidlertid har jeg sammen med forvaltningen vurderet, at udfaldet på denne
sag næppe kunne blive anderledes, når der i forvejen er en mast på stedet.
I henhold til masteloven har ejere af master pligt til at imødekomme anmodninger om opsætning af
antennesystemer på masterne. En mere vidtgående høring end førnævnte partshøring vil således blive
en skinmanøvre, idet kommunen i så fald ville give indtryk af, at borgere reelt har indflydelse på,
hvorvidt der kan opsættes antenner på eksisterende master.
Endvidere er det lagt til grund for vurderingen, at Naturklagenævnet i en afgørelse fra 12. marts 2008
i forbindelse med en tilsvarende sag om en mast i Nr. Tranders siger, at der ikke var noget til hinder i
rammebestemmelserne for, at masten blev flyttet og udskiftet med en højere mast på et større
fundament. Denne ændring forudsatte ikke tilladelse eller dispensation efter planloven.
Endelig kan jeg oplyse, at jeg i maj 2008 rettede henvendelse til videnskabsminister Helge Sander
for at sikre, hvorvidt der er nye oplysninger i forhold til myndighedsbehandling for 3-G-antenner.
Ministeren præciserer i sit svar af 11. juni 2008, at der i henhold til Sundhedsstyrelsens oplysninger
på daværende tidspunkt ikke forelå nye forskningsresultater, der sundhedsfagligt kan begrunde en
ændret rådgivning vedrørende sundhedsrisici forbundet med antenner til telekommunikation.
Aalborg Kommune skal altså ifølge lovgivningen alene forholde sig til antennemaster som en
byggesag. Der må ved afgørelserne i disse sager udelukkende inddrages forhold, som de relevante
regelsæt har til formål at regulere. De relevante regelsæt er byggelovgivningen, planlovgivningen og
mastelovgivningen. Der er i disse regelsæt ikke hjemmel til at træffe afgørelser med henvisning til
eventuelle sundhedsmæssige risici. Dette er stadfæstet af Statsamtet i en afgørelse af 9. februar 2004.
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