
Houlbjerg Landsbyråd
v. Anders Niels Hansen
Hammelvej 233
8870 Langå                                                      

Orientering i henhold til Forvaltningsloven

Houlbjerg Landsbyråd bliver orienteret vedrørende nedenstående sag.

Telcon A/S har på vejene af TDC A/S ansøgt om etablering af en 42m gittermast til 
mobiltelefoni og datatrafik på ejendommen, Sognevej 1, 8870 Langå, matr.nr. 15e, 
Houlbjerg By, Houlbjerg.

Oversigtskort 1. Mobilantennemasten ønskes placeret på idrætspladsen i det sydlige Houlbjerg.
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Luftfoto 1. Placering af mobilantennemasten på idrætsanlægget  

Illustration 1. Mobilantennemasten set fra syd på Hammelvej.

Illustration 2. Mobilantennemasten set fra nordøst på boldbanearealet. 
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Der ansøges om opsætning af en 42m høj gittermast med plads til 4 sæt mobilanten-
ner. 
Det er TDC som ansøger om etablering af masten, men ønsker Telia/Telenor eller tele-
operatøren ”3” at opsætte deres antenner i masten er dette også muligt.

Antenner, links og udstyr indfarves i grålige nuancer og det samme gør masten.
På terræn placeres teknikskabende som ligeledes indfarves i grålige nuancer.

Oversigtskort nr. 2 Området ved Houlbjerg før opsætning af mobilantennemasten

Oversigtskort nr. 3 Området ved Houlbjerg efter opsætning af mobilantennemasten

Oversigtskort nr. 2 viser, hvordan Houlbjerg og området omkring i dag har en ringe 
dækning illustreret med de hvide og røde område i og omkring Houlbjerg. Med etable-
ringen af mobilantennemasten på Sognevej 1 vil dækning forbedres illustreret med de 
gule, grønne og lilla områder.  
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Favrskov Kommune kan jf. Planlovens § 19 dispensere fra en bestemmelse i loven, 
når naboer til den omhandlende ejendom er orienteret herom jf. Planlovens § 20.

Hensigten med denne forudgående orientering er at give ansøger og kommunen mu-
lighed for at overveje, om eventuelle gener for naboer og omgivelserne i visse tilfælde 
kan afhjælpes eller mindskes.
Ansøger vil derfor få mulighed for at forholde sig til de indkomne bemærkninger og 
overveje, om det er muligt at tage højde for disse. Bemærkninger fra orienterede parter 
og ansøger vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget.

Har du bemærkninger til sagen/projektet, skal vi modtage dem senest den 24. oktober 
2018. 

Bemærkninger til sagen bedes mærket med sagsnr. 2018-1252-01
og sagsbehandler Jens Bønnelycke Vestergaard.

Til din orientering, vedlægges der kopi af tegningsmateriale samt beskrivelse af projek-
tet.

Med venlig hilsen

Jens Bønnelycke Vestergaard
Landzone- og Byggesagsbehandler
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