
Til  

Albertslund Kommune 

Vej & Park 

     Albertslund den 28. januar 2021 

 

Vedr. Indsigelse mod opsætning af telemast på Grønningen 

 

Grundejerforeningen Albertslund Vest, afd. 1 ønsker med denne henvendelse at gøre indsigelse mod 

Albertslund Kommunes plan om at give KPR Towers / TDC Net tilladelse til at opsætte en 40 meter høj 

mobilmast på Grønningen ud for Rugens Kvt.   

Vi er uforstående over, at Albertslund Kommune har fundet netop denne placering bedst ud af de 3, som 

fremgik af selve ansøgningen til kommunen. Vi finder, at placeringen på Grønningen vil være voldsom 

markant midt i et stort beboelsesområde med udelukkende tæt lav bebyggelse. De øvrige alternative 

forslag ligger mere i udkanten af området og vil efter vores opfattelse vække langt mindre opsigt. Særligt 

finder vi løsning 2 i syd mere attraktiv sammenholdt med, at der allerede i dag er placeret en mast i den 

nordlige del tæt på Egelundsskolen.  

Vi har forståelse for, at der er tale om en vigtig infrastruktur og har også en interesse i at få en bedre 

mobildækning i vores område. Vi kan dog ikke acceptere, at man, uden nogen egentlig offentlig debat eller 

politisk proces med høring af de omkringboende, vælger at placere en så markant telemast ganske tæt op 

af vores boligområde. Det må være et rimeligt krav, at vi får afdækket alternative muligheder og herunder 

belyst, hvordan dækningen kunne forbedres ved placering af masten på en af de alternative angivne 

lokaliteter. 

I forhold til hele processen vil vi opfordre til, at kommunen gennemgår sin politik på området og herunder i 

højere grad inddrager borgerperspektivet. Det har vakt stor forundring, at en beslutning, med så store 

konsekvenser for de omkringboende, er håndteret med et opslag på kommunens hjemmeside og en 

mindre spalte i Albertslund Posten den 27. januar 2021, få dage før fristen for at indsende bemærkninger 

udløber (2. februar 2021). Som bestyrelse fik vi kun kendskab til sagen, fordi en af vores grundejere 

bemærkede opslaget på hjemmesiden.   

Ovennævnte håndtering af sagen opleves af mange som om, at kommunen rent administrativ har haft et 

ønske om at liste en svær og upopulær beslutning igennem uden nogen forudgående debat og større 

belysning af sagen. Vi håber ikke, at det har været hensigten, men snarere at der er sket den fejl i 

håndteringen af sagen, at man har glemt, at i Albertslund går vi foran, når det handler om 

borgerinddragelse. 

 

Med venlig hilsen 

Nils Jul Gjerlev, formand 


