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1BKH6 – Vedbæk, nord   

Vedr. ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse til etablering af 

ny mast for Banedanmark til brug for mobildækning i toget.  

 

 

Matrikel nr.: 5b, Rungsted By, Rungsted 

Adresse: Folehavevej 127, 2970 Hørsholm 

 

Ejer: Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl 

 

Bygherre:  Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø  

CVR: 18632276 

 

Ansøger: Telcon A/S, Lerpøtvej 1b, 6800 Varde, CVR nr.: 29806772. 

 

Baggrund for ansøgning 

Som led i Togfonden DK – et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem 

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og den daværende regering (Socialdemokratiet, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) – tilkendegav forligskredsen, at den 

nuværende internetdækning af jernbanen ikke er tilfredsstillende, og at danskerne 

skal sikres god internetdækning i alle tog på hele statens jernbanenet med henblik 

på, at passagererne bl.a. skal kunne anvende toget som en fuld funktionsdygtig 

arbejdsplads. Der blev reserveret 100 millioner til investeringer i radiomaster 

langs jernbanenettet samt fibernet til transmission og teknikhytter. 

 

Arbejdet gennemføres i et samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket 

(Telenor og Telia), TDC, Hi3G og Banedanmark. 

 

Det overordnede projekt består af tre hovedelementer, der er indbyrdes 

afhængige: 1) Indbygning af signalforstærkere fra mobiloperatørerne i DSB’s tog, 

2) indbygning af WiFi-system for datatransmission i DSB’s tog, samt 3) forbedret 

mobil- og internetdækning langs Banedanmarks jernbanenet. Mobildækning sikres 

langs jernbanen ved at udnytte bestående master samt opgradere 

masteinfrastrukturen ved at udbygge netværket med nye master samt etablere 

transmission. Endelig etableres der repeatere i DSB-togene, hvorved signalet 

langt bedre kan trænge igennem til passagererne. 

 

Placering af master sker gennem dialog med mobiloperatørerne, kommuner og 

Banedanmark. Operatørerne vil efterfølgende leje sig ind på de opstillede master 

og indkøbe, installere og idriftsætte radioudstyr, således at passagerer kan 

anvende toget som arbejdsplads med en styrket netforbindelse.  

 

Projektet vil endvidere også forbedre mobildækningen for omkringboende til 

jernbanen. 
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Det ansøgte: 

Der ansøges om opsætning af en 48 meter høj mast med tilhørende 

antennesystemer1 for 3 teleoperatører. Da masten skal kunne holde til tre 

mobiloperatører samt give den nødvendige mobil- og internetdækning søges der 

om opsætning af en 48 meter høj mast.  

 

Ved siden af masten etableres teknikkabine (ca. 3 m x 6 m og 3 m høj), hvor 

teleoperatørernes udstyr placeres. Der trækkes kabler fra antennerne i masten til 

udstyret på jorden. For grundplan af gittermast henvises til bilag 2. 

 

I forbindelse med placeringen af en mast, er der flere faktorer der spiller ind: 

 

Mastens højde har afgørende betydning for hvor stort et område, antennerne kan 

dække. Jo højere masten er, jo større områder vil masten kunne dække.  

 

Jernbanens forløb har ligeledes betydning for mobildækningen. Jo mere ret en 

jernbanestrækning forløber samt jo færre højdeforskelle på landskabet, der er, jo 

lettere er det at dække en strækning.  

 

Endelige skygger træer, bygninger samt andre strukturer for mobilsignalet og er 

med til at påvirke, hvordan dækningen bliver fra den enkelte placering. Særligt er 

skovområder svære at dække, idet mange tætstående træer skygger for 

mobilsignalet.  

 

Det er projektets opgave at skabe yderligere dækning på jernbanen, hvorfor 

masterne placeres så tæt på jernbanen som muligt, således at træer, bygninger 

mv. ikke skygger for signalet. 

 

Således er der af dækningsmæssige årsager valgt en gittermast på 48 meter. 

 

En gittermast er lettere i konstruktionen end fx en rørmast, og syner dermed 

mindre i landskabet. Rørmaster produceres ikke på 48 meter. Herudover giver 

gitterkonstruktionen mulighed for, at de forskellige operatører har mulighed for at 

placere udstyret både indvendigt og udvendigt på masten, hvilket bevirker, at 

masten virker mindre kompakt.  

 

Ved at benytte en gittermast frem for en rørmast, vil Banedanmark og 

mobiloperatørerne have mulighed for at udføre service uden at det nødvendigvis 

er et krav at jernbanesporet spærres, idet drift- og vedligeholdelse af gittermast 

ikke nødvendiggøre brug af lift.  Derved er der mulighed for, at togtrafikken ikke 

bliver berørt.  

 

Afgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

”Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen traf den 25. maj 2018[2] afgørelse i tre sager 

omhandlende opsætningen af tilsvarende type mast i Natura 2000 områder. Det 

fremgår af disse afgørelser, at master ikke er et selvstændigt bilagspunkt i bilag 2 

i VVM-direktivet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.  

 

                                                 
1 Et antennesystem består som regl af 3 panelantenner 2 link antenner og radiotekniske komponenter. Jf. 

BR18 §5 stk. 13 skal der ikke ansøges om tilladelse til opsætning af antennesystemer.  
[2] http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Havne-og-VVM/Vurdering-af-Virkninger-paa-Miljoeet-

VVM/Jernbaneprojekter-statslige/VVM-afgorelser-for-jernbaneprojekter.aspx 
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Yderligere bemærkes, at Miljøministeriet i september 2010 traf afgørelse om 

opsætning af master til Banedanmarks GSM-R system[3]. Heri fremgår, at GSM-R 

projektet ikke vurderes at kunne påvirke bilag IV arter, og at der ikke skal 

foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på bilag IV 

arter jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

Miljøministeriet vurderer yderligere, at masterne ikke kan påvirke fuglearter. 

Trækfugle kan komme i nærheden af mastepositionen, men det vurderes, at de 

trækker så højt oppe, at de ikke kan påvirkes af masten. Flagermus orienterer sig 

ved ekkolokalisering, og kan derfor flyve uden om antennen. Træerne langs banen 

er af sikkerhedshensyn ikke særlig gamle. Derfor er det meget lidt sandsynligt, at 

der skulle forekomme gamle, hule træer, der kan tjene som rastepladser for 

flagermus. Selve baneterrænet med blotlagte skærver kan være levesteder for 

markfirben, men anlægsarbejdet vil altid foregå i god afstand fra banekassen. 

Master anlægges ikke i områder med blød bund og fugtige jordforhold. Derfor 

vurderes der ikke at være risiko for at påvirke padder, der optræder på bilag IV.” 

 

Udvælgelse af den ansøgte placering: 

I forbindelse med udvælgelsen af placering har der været flere kandidater i spil. 

Banedanmark har i samarbejde med teleoperatørerne – Telenor, Telia, ”3” og TDC 

vurderet de forskellige placeringer og udvalgt den bedste placering, som både 

giver god dækning og er mulig at bygge.  

 

Det er i dag nødvendigt at fremtidssikre sendestationerne, således at 

Teleoperatørerne er sikre på, at de kan leve op til de krav, som brugerne har i dag 

og vil have i fremtiden. Det er vigtigt at sikre at brugeroplevelsen er af den 

kvalitet, som kræves i dag.  

 

I forbindelse med udvælgelsen af den ansøgte placering har der været flere 

mulige placeringer i spil.  

 

Disse beskrives herunder: 

 

Kandidat 1: 

Ny masteplacering på areal ejet af Banedanmark. Arealet er placeret tæt ved 

banen. Placeringen er afvist, da der ikke er plads til både mast og teknik. 

Derudover er der mange elkabler i jorden og en brønd på arealet, hvilket 

besværliggør en evt. etablering af mast. 

 

  

                                                 
[3] GSM-R står for Global System for Mobile Communications – Railway og er et radiosystem for tale- 

og datakommunikation mellem lokomotivførere, rangerfolk og trafikledere. GSM-R er et EU 
standardiseret system og danne grundlag for ERMTS, som er Banedanmarks nye signalsystem. 
Signalsystemet sikrer blandt andet, at hvis toget kører for hurtigt eller frem for rødt signal, stopper 
systemet toget. Signalsystemet er derfor en sikkerhedsfunktion.  
 
Med udgangspunkt i masteloven har Banedanmark gennemført en detaljeret radioplanlægning med 
lokalisering af de enkelte antennepositioner, der skal anvendes for at sikre radiodækning til GSM-R. 
Antennepositionerne er etableret med faste intervaller langs jernbanen. De endelige 
antenneplaceringer er fundet på baggrund af et grundigt forarbejde, som tager udgangspunkt i en 
radiodækningsplan. Radiodækningsplanen skal sikre, at systemet overholder såvel trafikale og 
radiomæssige krav samt fastsatte EU krav.  
 
Efter etableringen af samtlige 297 GSM-R mastepositioner, er der blevet udført flere drive test, som 
sikrer, at masterne er placeret korrekt og at der ikke er huller i radiodækningen.[3]  
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Kandidat 2: 

Ny masteplacering beliggende på en gamle remisse lige op ad banen. Denne 

placering er fravalgt, da området i dag benyttes af Nordsjællands Veterantog til 

værksted og klublokaler. Nordsjællands Veterantog har planer om at benytte hele 

området, hvorfor der ikke også er plads til en ny mast. Derudover vil adgangen til 

området være besværliggjort af Nordsjællands Veterantogs aktiviteter. 

 

Kandidat 3: 

Placering på areal ejet af Banedanmark tæt ved banen. Denne placering er afvist, 

da der ikke er plads til etablering af mast og teknik.  

 

Kandidat 4: 

Masteplacering tæt på banen, udenfor Banedanmarks areal. Arealet er placeret på 

Rungsted Golf Klubs bane. Arealet er afvist, idet arealet er meget skrånende op 

imod banen. Banedanmark har være i dialog med Rungsted Golf Klub vedr. en 

placering på deres område. Det er ikke lykkes at finde frem til en egnet placering 

for begge parter. 

  

Kandidat 5: 

Ny masteplacering beliggende på en gamle remisse lige op ad banen. Denne 

placering er fravalgt, da området i dag benyttes af Nordsjællands Veterantog til 

værksted og klublokaler. Nordsjællands Veterantog har planer om at benytte hele 

området, hvorfor der ikke også er plads til en ny mast. Derudover vil adgangen til 

området være besværliggjort af Nordsjællands Veterantogs aktiviteter. 

 

Kandidat 6: 

Ny masteplacering uden for areal ejet af Banedanmark. Denne placering er 

fravalgt, pga. adgangsforhold og hensynet til naboerne lige øst for placeringen.  

 

Kandidat 7: 

Placering beliggende udenfor areal ejet af Banedanmark. Denne placering har 

gode adgangsforhold, ligesom strøm er nemt tilgængeligt. Denne placering er 

fravalgt, idet placering er beliggende i fredning for Vedbæk-Smidstrup.  

 

Ansøgt placering – Kandidat 8: 

Den ansøgte placering er beliggende udenfor areal ejet af Banedanmark. 

Adgangsvejen skal forbedres, men det er muligt at placere masten i skoven ud 

mod banen. Masten vil blive placeret, således at den nederste del af masten vil 

være skjult. Med denne placering vil der være længere til naboer, ligesom ingen 

vil få direkte udsyn til masten. 
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Byggelinjer og planer 

Masten ønskes placeret i landzonen, hvorfor der søges om landzonetilladelse til 

anlæggelse af mast og teknikkabine. Hele området er underlagt som fredskov. 

Banedanmark indhenter selv fredskovtilladelse.  

 

 

I september 2010 har Miljøministeriet skrevet følgende afgørelse til 

Banedanmark vedrørende GSM-R systemet2: 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter: 

 Da projektet ikke vurderes at kunne påvirke Natura 2000 områder og bilag 

4 arter skal der ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på Natura 2000 områder og bilag 4 arter jf. 

bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

 

 Baggrunden for denne vurdering er, at masterne ikke kan påvirke 

fuglearter. Trækfugle kan komme i nærheden af mastepositionen, men det 

vurderes, at de trækker så højt oppe, at de ikke kan påvirkes af masten. 

Flagermus orienterer sig ved ekkolokalisering, og kan derfor flyve uden om 

antennen. Træerne langs banen er af sikkerhedshensyn ikke særlig gamle.  

Derfor er det meget lidt sandsynligt, at der skulle forekomme gamle, hule 

træer, der kan tjene som rastepladser for flagermus. Selve baneterrænet 

med blotlagte skærver kan være levesteder for markfirben, men 

anlægsarbejdet vil altid foregå i god afstand fra banekassen. Master 

anlægges ikke i områder med blød bund og fugtige jordforhold. Derfor 

vurderes der ikke at være risiko for at påvirke padder, der optræder på 

bilag 4. 

 

 

Statisk Beregning: 

Vedlagt ansøgningen findes en beregning af en standard mast. Hvis der opnås 

byggetilladelse, bliver der udført en geoteknisk jordbundsundersøgelse. Såfremt 

denne viser, at fundamentet skal tilpasses, bliver der udarbejdet en ny beregning, 

således at fundamentet altid tilpasses den aktuelle placering af masten.  

 

 

 

                                                 
2 GSM-R står for Global System for Mobile Communications – Railway og er et radiosystem for tale- og 

datakommunikation mellem lokomotivførere, rangerfolk og trafikledere. GSM-R er et EU standardiseret 
system og danne grundlag for ERMTS, som er Banedanmarks nye signalsystem. Signalsystemet sikrer 
blandt andet, at hvis toget kører for hurtigt eller frem for rødt signal, stopper systemet toget. 
Signalsystemet er derfor en sikkerhedsfunktion.  
 
Med udgangspunkt i masteloven har Banedanmark gennemført en detaljeret radioplanlægning med 
lokalisering af de enkelte antennepositioner, der skal anvendes for at sikre radiodækning til GSM-R. 
Antennepositionerne er etableret med faste intervaller langs jernbanen. De endelige 
antenneplaceringer er fundet på baggrund af et grundigt forarbejde, som tager udgangspunkt i en 
radiodækningsplan. Radiodækningsplanen skal sikre, at systemet overholder såvel trafikale og 
radiomæssige krav samt fastsatte EU krav.  
 
Efter etableringen af samtlige 297 GSM-R mastepositioner, er der blevet udført flere drive test, som 
sikrer, at masterne er placeret korrekt og at der ikke er huller i radiodækningen.2  
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Jeg håber, I vil imødekomme denne ansøgning, således at dækningen i området 

kan forbedres. 

 

Kontakt mig endelig, såfremt I ønsker supplerende oplysninger. 

 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

På vegne af Banedanmark 

 

Med venlig hilsen  

 

 
Camilla Klingenberg Terp 

TELCON A/S 

 

 

Mobil: 61 20 90 17 

Mail:   ck@telcon.dk 
 

Bilag 
 1BKH6 - Bilag 22-10-2018 

 Fuldmagt fra Banedanmark 
 1BKH6 - Mail fra Naturstyrelsen.  
 1BKH6 - Bilag Mastedatabasen 
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Princip skitse - Kabine

Banedanmark benytter kabinen, der på et givent 
tidspunkt vil være tilgængelig på markedet. 
Den vil totalt  holde sig indenfor følgende 
maksimale mål:
H 3,0 m * L 6,0 m * B 3,0 m 

Banedanmark sikre at kabinen har plads til alle 
Teleoperatørs teknik. 

Facade og tag er i stål (Ral 7015)

Facade og tag er stål i mat grå (RAL 7015 el. lign)
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Nedenstående er den type gittermaster, som Banedanmark i 
øjeblikket anvender. Banedanmark kan til enhver tid udskifte til 
en anden type/fabrikat. 

Datablad – 45-48 m gittermast
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Dispensation efter skovloven til opførsel af mobilmast og 

teknikkabine, samt en adgangsvej ved Vedbæk Nord (1BKH6), 

Hørsholm Kommune 
 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed dispensation fra skovloven til etablering af en mobil 

sendemast og en teknikkabine, samt en adgangsvej på matr. nr. 5b Rungsted By, 

Rungsted i Hørsholm Kommune. Der vedlægges kort, hvor placering og omfang 

fremgår. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven (lovbekendt-

gørelse nr. 122 af 26/01/2017) og § 2 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 60 

af 21/01/2019).  

 

Denne afgørelse gælder kun skovloven. Du skal derfor være opmærksom på, om 

der er planlægnings-bestemmelser, fredninger eller servitutter, som kan være til 

hinder for gennemførelse af det ansøgte. Kommunen kan oplyse, hvilke andre 

tilladelser, der kan være nødvendige.  

 

Vilkår 

1. Projektet skal gennemføres som ansøgt. 

2. Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter, 

at dispensationen er meddelt.  

3. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. En 

rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden 

bestemmer andet. 

4. Der stilles ikke vilkår om erstatningsskov, fordi det påvirkede areal er under 

mindstekravet for vilkår om erstatningsskov.  

5. Ophør brugen af masten og teknikkabinen skal anlæggene fjernes og arealet 

retableres til skov/natur. 

 

Fortidsminder  

Hvis der under arbejdet træffes jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks 

standses, og anmeldes til det lokale arkæologiske museum.  

 

Dette fremgår af museumslovens § 27. Der henvises yderligere til § 25 i samme lov, 

der fastslår, at den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, før igangsætning 

af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om at tage 

mailto:xktr@bane.dk


 

 

2 

stilling til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige 

fortidsminder. 

 

EF habitatarter 

Der er ikke registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området.  

 

Det ansøgte vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. 

 
Natura 200o-område 

Arealet er beliggende i et nyudpeget (2018) Natura 2000-område, nr. 259 

”Folehave Skov” og herunder et nyt habitatområde nr. 268.  Der er endnu ikke 

udpeget arter for naturområdet, men de forventes at indeholde skovnaturtyperne 

”Bøg på muld og mor”, ”Ege-blandeskove” og ”Elle-askesump”. Der er kortlagt 

lysåbne naturtyper, eng og mose, men projektet berører ikke disse arealer. 

 

Projektet er af begrænset omfang og en dispensation fra fredskovspligten skønnes 

derfor ikke at indebære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter, eller 

at medføre betydelig forstyrrelse af arter, som eventuelt måtte forekomme i 

området.   

 

Redegørelse for sagen 

Banedanmark har den 08. februar 2019 ansøgt om dispensation til at etablere en 

mobil sendemast og en tilknyttet teknikkabine på et mindre areal (ca. 238 m2) i 

fredskoven på matriklen i Folehave Skov. Matriklen ejes af Naturstyrelsen 

Hovedstaden. 

 

Ansøgningen er en opfølgning på Folketingets beslutning i 2017 om at forbedre 

mobil- og internetdækningen i tog, så togpassagerne kan anvende toget som en 

fuld funktionsdygtig arbejdsplads med en stabil internetforbindelse.  

 

Med udgangspunkt i Mastelovens intentioner har Banedanmark, i samarbejde 

med flere teleoperatører, i 2015-2017 undersøgt, i hvilke områder infrastrukturen 

for mobil- og internetdækningen skal udbygges. Et notat for undersøgelsen, fra 

Banedanmark, er vedlagt ansøgningen, da dækningsanalyserne er fortrolige. Det 

fremgår af notatet, at dækningsanalysen viser, at der skal etableres ca. 65 nye 

antennepositioner langs jernbanenettet. Der har i udvælgelsen af placering af nye 

master været fokus på at minimere påvirkningen fra infrastrukturprojektet på bl.a. 

miljø, kultur og naboer. Der er samtidig taget højde for bund- og terrænforhold. 

 

I h.t. en aftale mellem Miljøstyrelsen og Banedanmark fra 1993 kan Banedanmark 

uden dispensation fra skovloven på deres fredskovspligtige driftsarealer etablere 

nødvendige, mindre anlæg i det omfang jernbanedriften nødvendiggør dette.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at opsætning af mobilmaster ikke falder ind under 

denne aftale, da de ikke er nødvendige for jernbanedriften. Opsætning af 

mobilmasterne kræver derfor dispensation fra skovloven. 
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Begrundelse for afgørelsen 

Efter skovlovens § 11, stk. 1 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres 

bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer, som ikke er nødvendig 

for skovdriften, eller anbringes affald.  Efter § 38 kan der gives dispensation hertil, 

når særlige grunde taler for det. 

 

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis 

der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til 

overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare 

arealet som fredskov.  

 

Etableringen af bedre internet i tog er en folketingsbeslutning, og etableringen af 

masten på arealet tjener dermed et samfundsmæssigt formål, der berettiger det 

lille indgreb i fredskovsarealet.  

 

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at det ansøgte kan godkendes på de 

ovennævnte vilkår. 

 

Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. 

 

Følgende er klageberettigede: 

 Adressaten for afgørelsen 

 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen 

 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative  

        interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen 

 

En klage sendes via Klageportalen ved at logge på www.borger.dk eller 

www.virk.dk med dit NEM-ID og derefter anvende selvbetjeningsløsningen. 

Klagen vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen.  En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal 

der betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, 

organisationer og offentlige myndigheder. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug 

af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 

måneder fra meddelelsen af afgørelsen. 

 

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 

spørgsmål til afgørelsen. 

 

Hvis du ikke læser denne afgørelse elektronisk, kan vi henvise til www.mst.dk for 

yderligere information om skovloven og Natura 2000. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Johansen 

kirjo@mst.dk  
 

 

  

Kopi til: 

 Naturstyrelsen Hovedstaden: hst@nst.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening: CVR 60804214   

 Dansk Botanisk Forening:nbu_sj@botaniskforening.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening centralt: CVR 54752415 

 Dansk Ornitologisk Forening lokalt: hoersholm@dof.dk 

 Friluftsrådet, Nordsjælland: nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Hørsholm Kommune: CVR 70960516 

 Lepidopterologisk Forening: CVR 35261141 

 Museum Nordsjælland: CVR 35276696 
 

______________________________ 

 

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på 

miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation 

af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1577 af 14. december 2017). 

  

 

/Oversigtskort og Luftfoto 

 

  

http://www.mst.dk/
mailto:kirjo@mst.dk
mailto:hst@nst.dk
mailto:nbu_sj@botaniskforening.dk
mailto:hoersholm@dof.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
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Oversigtskort: 

 

 
Arealet er markeret med rød prik. Ny udpeget Natura 2000-område nr. 259 er 

skraveret med grønt 
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Luftfoto over projektområde: 

 

 
 

 

 



1BKH6 Vedbæk Nord 
Ny internetmast
Folehaveskoven
Hørsholm Kommune 
VISUALISERINGSRAPPORT

22.03.2019 Folehaveskoven, set fra Rungsted Golfklub



Denne visualiseringsrapport er udført som bilag til 
ansøgning om tilladelse til opførelse af en ny 48 m 
høj  internetmast langs jernbanen i Folehaveskoven på 
matrikel 31a Rungsted By, Rungsted. Masten er ud-
formet som en gittermast.

UDVÆLGELSE AF FOTOSTANDPUNKTER
Fotostandpunkter er udvalgt af Hørsholm Kommune. 

Standpunkt 1 ligger for enden af Piet Heins vej ud for 
nr. 41 på den vestlige side af jernbanen og midt i Rung-
sted Golf Klubs baner med kig mod Folehaveskoven 
mod syd. Standpunkt 2 ligger på det grønne område ud 
for Louise Park nr. 24 med kig mod syd. Standpunkt 3 
ligger på det grønne område ud for Hannelundsvej 16 
med kig mod golfbanen og Folehaveskoven mod øst. 
Standpunkt 4 ligger på vejen ud for Helleholm 49, med 
kig ud over golfbanen mod nord.

FOTO FRA DE 4 STANDPUNKTER
Ud fra de fastlagte standpunkter tages en række foto, 
hvor alternative brændvidder og sigtelinjer afprøves 
for at give det bedst mulige billede af ændringerne i 
landskabet. Billederne tages i øjenhøjde 1,67 m over 
terræn.

UDARBEJDELSE AF EN 3D MODEL
På baggrund af tekniske tegninger af internetmasten 
samt tilhørende teknikhytte, udarbejdes en 3d model 
af masten. Modellen opbygges i 3ds max. (billeder af 
modellen kan ses på denne side af rapporten). Kort 
importeres fra Geodatastyrelsen og virtuelle kame ra—
er indsættes i en landskabsmodel, ud fra GPS data og  
justeres i højden med henholdsvis 1,67 m over terræn. 
Brændvidden indstilles så den svarer til det foto der er 
taget og sigtelinjen indstilles så referencepunkter i den 
virtuelle 3d model svarer til referencepunkter i fotos 
(det kan være bygninger, skove, åer, søer og vandhuller 
samt opmålte hegnspæle og til lejligheden opstillede-
objekter).

UDARBEJDELSE AF VISUALISERINGER
Hvert enkelt kamera giver anledning til en rendering 
der viser masternes størrelse og placering fra det givne 
fotostandpunkt. Renderingerne indsættes i de tils-
varende fotos og der tilægges tekstur, så der opnås en 
fotorealistisk visning af de fremtidige forhold. 

METODE
Fotos er taget med et Nikon spejlreflekskamera 
(4000x6000 pixels), og standpunkterne er registreret 
manuelt med GPS i forhold til position på kort. Dereft-
er er der i 3dmodel (i 3ds MAX) oprettet et virtuelt 
kamera i samme position og højde. View er korrigeret 
efter brændvidde og sigtepunkter. Endelig er der udført 
renderinger af views, som dereft er er samlet med 
de originale fotos, hvor renderingerne er tonet så de 
passer ind i det atmosfæriske perspektiv (objekter, der 
er langt væk synes lysere og mere blå end objekter tæt 
på). se illustration af metode på side 3.

3d model af gittermasten med 4 antenner samt teknikkabine.
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2d tegning af gittermasten

2d tegninger af teknikkabine

Visualisering af toppen af masten med sine 4 antennesæt og 8 minilinks



+

=

Computergenereret rendering

Eksisterende forhold

Visualiseringen af de fremtidige forhold er en manipulering af foto 
ved hjælp af renderingen. 

ILLUSTRATION AF METODE



Fotostandpunkt 1 Piet Heins Vej

Foto DSC_0025.jpg

UTM 32

X= 721.130,236

Y= 6.198.030,408

Øjenhøjde = kote   11,136-0,07=11,066m

Afstand til mast: 0,40 km 

Fotostandpunkt 2 Louise Park

Foto DSC_0017.jpg

UTM 32

X= 721.489,373

Y= 6.198.029,282

Øjenhøjde = kote 6,711-0,07=6,641m

Afstand til mast: 0,34 km

 

Fotostandpunkt 3 Hannelundsvej

Foto DSC_0011.jpg

UTM 32

X= 721.740,667

Y= 6.197.844,582

Øjenhøjde = kote    3,699-0,07=3,629 m

Afstand til mast: 0,39 km

 

Fotostandpunkt 4 Helleholm

Foto DSC_0003.jpg

UTM 32

X= 721.670.890; ;   

Y= 6.197.355.840

Øjenhøjde = kote 9,322;-0,07=9,252m

Afstand til mast: 0,46 km

 

Ny internetmast

UTM 32

X= 721.369,00

Y= 6.197.645,00

højde = kote 11,37m

 

Golfbane

Folehave skov

Øresund

Kulmilebakke

Rungsted

Christiansgave

Hørsholm



Visualiseringer -  Ny internetmast (1BKH6 Vedbæk Nord) 
ved Folehaveskoven, Hørsholm Kommune
22.03.2019



Fotostandpunkt 1-  DSC_0025 Kig fra Rungsted Golfklub- ud for Piet Heins vej 41. 19. marts 2019 - Brændvidde 51 mm. Position: (UTM 32) 721.130 m E, 6.198.030 m N  Øjenhøjde over havet=11,1m

Fotostandpunkt 1 Piet Heins Vej

Foto DSC_0025.jpg

UTM 32

X= 721130,236

Y= 6198030,408

Øjenhøjde = kote   11,136-0,07=11,066m

Afstand til mast: 0,40 km 



Fotostandpunkt 1 - På visualiseringen er masten lige akkurat synlig over træerne på bakken i den højre tredjedel af billedet. Masten er placeret under “N” i “Ny internetmast”.

Ny internetmast 



Fotostandpunkt 2-DSC_0017- Kig fra hjørnegrunden ud for Louise Park 24 med kig mod syd. 19. marts 2019 - Brændvidde 54 mm. Position: (UTM32) 721.489 m E  6.198.029 m N . Højde over havet = 6,6 m

Fotostandpunkt 2 Louise Park

Foto DSC_0017.jpg

UTM 32

X= 721489,373

Y= 6198029,282

Øjenhøjde = kote 6,711-0,07=6,641m

Afstand til mast: 0,34 km 



Fotostandpunkt 2 - Visualiseringen viser at masten bliver overvejende skjult fra boligbebyggelsen Louise Park. Om vinteren falder gittermasten delvis sammen med grenhang, om sommeren vil den være skjult af blade.  
Masten befinder sig under “N”-et i “Ny internetmast”

Ny internetmast 



Fotostandpunkt 3-DSC_0011 - Kig mod øst fra engområdet ud for Hannelundsvej nr. 16.  19. marts 2019 - Brændvidde 53 mm. Position: (UTM32) 721.740 m E  6.197.844 m N . Øjenhøjde over havet = 3,6 m

Fotostandpunkt 3 Hannelundsvej

Foto DSC_0011.jpg

UTM 32

X= 721740,667

Y= 6197844,582

Øjenhøjde = kote    3,699-0,07=3,629 m

Afstand til mast: 0,39 km 



Fotostandpunkt 3 - Visualiseringen viser at omtrent halvdelen af internetmastens fulde højde vil kunne ses over træenes kroner. 

Ny internetmast 



Fotostandpunkt 4-DSC_0003 Kig mod nord fra Helleholm ud for nr. 49. 19.marts 2019 - Brændvidde 54 mm. Position: (UTM32) 721.670 m E  6.197.355 m N . Øjenhøjde over havet = 9,2 m

Fotostandpunkt 4 Helleholm
Foto DSC_0003.jpg

UTM 32

X= 721670.890; ;   

Y= 6197355.840

Øjenhøjde = kote 9,322;-0,07=9,252m

Afstand til mast: 0,46 km 



Fotostandpunkt 4 - Visualiseringen viser masten som en rød figur, der symboliserer at masten ikke vil blive synlig fra fotostandpunkt 4. 
Masten vil være skjult bag beplantning, både vinter og sommer.

Ny internetmast 



1BKH6 - Vedbæk Nord. 
 
Dækning før: 
 

 



1BKH6 - Vedbæk Nord. 
 
Dækning efter: 
 

 




