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Byplanudvalget & Teknik- og Miljøudvalget
Lyngby-Taarbæk Kommune     

Udtalelse om opstilling af 36 meter høj mobilmast ved rasteplads Lærkereden i Lundtofte

Danmarks Naturfredningsforening har følgende bemærkninger til sagen på Byplanudvalgets og 
Teknik- og Miljøudvalgets møder i morgen, hvor Telcon A/S på vegne af TT-Netværket (TTN) 
ansøger om opstilling af en 36 meter høj mobilmast med panelantenner ved rasteplads Lærkereden i 
Lundtofte. 
Sagen er nr. 6 på Byplanudvalgets dagsorden og nr. 4 på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden.

Det fremgår af ansøgningen, at trafikken på nettet er stigende, og at der ikke kun er tale om data, 
men også services som er bundet op på nettet i form af SMS-services, fjernaflæsning af vand, varme 
og strøm, telemedicin, lægekonsultation hjemmefra, overvågning med videre. Derudover vil en 
forbedring af 2G/3G/4G dækning kunne benyttes i forbindelse med en helt anden række ting.
Danmarks Naturfredningsforening finder ikke, at disse services er knyttet til motorvejen, da 
bilisterne ikke foretager dem under kørsel. Placeringen af mobilmasten er derfor ikke nødvendig for 
bilisterne på motorvejen.   

Danmarks Naturfredningsforening finder, at sagen ikke er ordentligt belyst på en række områder:
Det fremgår ikke af sagen:

1. hvilke øvrige mobilmaster, som den nye mobilmast skal spille sammen med, så det er 
umuligt ud fra sagsfremstillingen at vurdere alternative løsninger f.eks. en anden placering 
på en eksisterende skorsten/mast, eller en forøgelse af kapaciteten på de nærmest beliggende 
mobilmaster, så den nye mast kan undgås eller reduceres i højde og i omfanget af ophæng 
på masten.

2. om mobilmasten vil være delvis synlig fra Eremitageslottets trappe, og hvordan synligheden 
vil være om relativt få år, når bøgene i den døende trægruppe mellem Iglehullet og 
Eremitageslottet er væk.

3. hvorfor ophænget på mobilmasten ikke placeres inde i rørmasten, som det er tilfældet på 
flagstangsmaster? I flagstangsmaster placeres antennerne inde i masten, så de ikke er 
synlige. 

4. om billederne af mobilmasten set på afstand viser det maksimale påhæng på masten, eller 
det påhæng der opsættes ved opstillingen.

5. hvordan vedligeholdelsen af mobilmastens udstyr bliver foretaget. Sker det ved montering af 
en lejder på masten eller med en lift eller noget helt tredje.

Ad 1: Danmarks Naturfredningsforening har på kortet over mobilmaster på mastedatabasen.dk 
opgjort, at der inden for ca. 1 km fra Lærkereden findes 11 eksisterende mobilmaster, hvoraf 
ansøgeren TTN ejer de 7:

1. Nærum Hovedgade 66. Ejer: TTN 
2. Rundforbivej 190 (2 master). Ejer: TTN
3. Landmålervej 9A (DTU's landmålertårn). Ejer: TTN 
4. Lundtofteparken 43G. Ejer: TTN 
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5. Nymøllevej 78 (v. tennisbanen). Ejer: TTN 
6. Nymøllevej 55B (2 master) (Topsøe). Ejer: TTN
7. Lundtoftegårdsvej 91 (Hempel). Ejer: TTN 
8. Hjortekærbakken 12 (rensningsanlægget). Ejer: TDC Mobil 
9. Eremitageparken 239 (Varmecentralens skorsten). Ejer: HI3G DK
10. Lundtofteparken 43D. Ejer: HI3G 
11. Lundtoftegårdsvej 91 (Hempel). Ejer: TDC.

Ad 2: Ifølge sagsfremstillingen har Naturstyrelsen udtalt, ”at de som lodsejer er bekymrede for, at 
masten vil forringe den landskabelige oplevelse for de mange borgere, der besøger Dyrehaven. 
Endvidere mener styrelsen, at visualiseringen fra Eremitageslottet er lavet fra en position, hvor en 
skovkuppel formentlig skjuler masten, og hvis man går 150 m mod syd eller nord, er det styrelsens 
vurdering, at masten vil være synlig og derfor forringer den landskabelige oplevelse.”
Danmarks Naturfredningsforening har i Bilag 1 og Bilag 2 dokumenteret, at mobilmasten vil være 
delvis synlig fra Eremitageslottets trappe og fra betydelige dele af Dyrehavens mest værdifulde 
udsigtskig bl.a. kigget ud over Eremitagesletten fra pladsen foran Eremitageslottet, og at 
mobilmasten vil være synlig fra hele Eremitageslottets trappe og størstedelen af pladsen foran 
Eremitageslottet, når de yderste træer i den døende trægruppe (skovkuppel) mellem 
Eremitageslottet og Iglehullet er væk.    
 
Danmarks Naturfredningsforening mener på den baggrund, at mobilmastens placering landskabeligt 
set er uacceptabel, da den vil blive synlig fra nogle af de mest værdifulde udsigtspunkter i 
Dyrehaven bl.a. Eremitageslottet og dele af pladsen foran dette, som både er på Unescos 
Verdensarvsliste (Parforcelandskab) og Natura 2000-område. Hertil kommer, at mobilmasten 
kommer til at ligge omgivet af Mølleåfredningen og bliver meget synlig fra dele af både Lundtofte 
og Hjortekær.

Arealet, hvor mobilmasten ønskes opført, blev udtaget af Mølleåfredningen, fordi arealet er en del 
af motorvejsanlægget, og fordi det er praksis ikke at medtage motorvejsanlæg i fredninger, og da 
arealets formål er at muliggøre etablering af tekniske anlæg, der er nødvendige for motorvejens drift 
bl.a. en rasteplads. Mobilmasten er imidlertid ikke et teknisk anlæg, der er nødvendigt for 
motorvejens drift, og der bør derfor ikke meddeles tilladelse til mobilmasten både med henvisning 
til dette og de store landskabelige forringelser, som den vil medføre.

Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at det af sagen fremgår, at forvaltningen forventer at 
sende ansøgningen til orientering til naboerne, når byplanudvalget har bemyndiget forvaltningen til 
at give tilladelse til det ansøgte. Danmarks Naturfredningsforening finder, at dette er en helt 
urimelig behandling af naboerne til mobilmasten dvs. de borgere/grundejerforeningerne i 
nærområdet, der vil få forringet deres udsigt og daglige oplevelse af Mølleådalen. Hvis 
kommunalbestyrelsen mener noget reelt med borgerinddragelse, skal borgerne selvfølgelig 
inddrages inden beslutningerne bliver taget og ikke først, når de er taget.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til 
at meddele afslag på ansøgningen og subsidiært udsætte sagen med henblik på at få den ordentligt 
belyst, alternative løsninger og/eller placeringer undersøgt og for at give borgerne i området 
mulighed for at blive hørt, inden der bliver truffet afgørelse i sagen.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

Bilag 1: Sigtelinien fra øverste trin på Eremitageslottet ca. 5 m fra hoveddøren.
Bilag 2: Eremitageslottet med markering af øverste trin, og hvor man kan se masten fra.


