
3G-master – allmänt

Före utgången av år 2003 skall ca. 8.000 s.k. 3G-master uppföras i Sverige.
Masternas höjd varierar mellan 40-90 m. Satsningen utgör tveklöst det största
ingreppet någonsin i landskapsbilden. Masterna är tyvärr inte prövningspliktiga
enligt miljöbalken utan enbart enligt plan- och bygglagen. Teknikutvecklingen
har helt enkelt gått fortare än lagstiftningen.

Teleoperatörerna inger bygglovsansökningar till byggnadsnämnderna mast för
mast. Bakom detta ligger en infernalisk strategi. Man vill förhindra ett kommunalt
helhetsgrepp om mastfrågan och i stället förvandla 3G-utbyggnaden till 8 000
enkla bygglovsärenden. För varje enskild mast har endast ingivits karta med
markering av mastens och teknikbodars läge, samt uppgifter om mastens höjd.
Däremot saknas uppgifter om effekt och om hur masten kommer att upplevas.

Byggnadsnämnderna har tyvärr ofta gått i teleoperatörernas fälla och beviljat
bygglov mast för mast, ofta utan att de, som får en mast i närheten av sin bostad,
varit medvetna om vad som varit på gång.

I sammanhanget skall observeras, att många byggnadsnämnder helt felaktigt har
gjort gällande, att man ej har rätt att yttra sig i ett mastärende, om man inte är
direkt granne till ”mastfastigheten”. Så förhåller det sig givetvis inte. Den, som är
berörd, har i sammanhanget talerätt. Berörd är man bl.a., om masten utgör ett
störande/förfulande inslag i boendemiljön. En sådan störning kan upplevas flera
hundra meter bort från masten.

Genomgående har masterna lokaliserats efter teleoperatörernas önskemål, som
varit/är närhet till väg, el och tele. Att miljöbalkens portalparagraf, som alltid
gäller, stadgar att all miljöfarlig verksamhet skall förläggas där den ger ”minsta
intrång och olägenhet för människors miljö och hälsa”, har genomgående
ignorerats. Därför hamnar många master i närheten av bostäder, som drabbas av
värdeminskning. Vem vill få sin utsikt förstörd av en mobiltelefonmast och
ständigt utsättas för mikrovågor?

Vill Du inte ha en 3G-mast i din närhet bör Du omedelbart kontakta kommunens
byggnadsnämnd för att ”kolla läget”.

Som markägare skall Du vara medveten om, att Du kan säga nej till en mast.
Teleoperatörerna kan inte mot Din vilja tvinga på Dig en mast, även om de ibland
helt fräckt gett sken därav.
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