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.Ä.rendemening: 

Nybyggnad av telemast/basstation Site N110786 Nyehusen 

Fastighet: 

YNGSJÖ 315:1 

Avseende: 

Net4Mobility HB, c/o Netel AB ansöker om bygglov för nybyggnad av ny anläggning för 
elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 meter högt ostadgat torn 
samt tre tillhörande teknikbodar på fastighet Yngsjö 315:1 i enlighet med bilagt förslag. 
Koordinater för tornet N 6192423.236, E 195453. 752 (SWEREF 99 13 30.) Platsen är inom 
område med detaljplan. Åtgärden innebär en liten awikelse från detaljplanen vad avser 
anläggningens placering på mark med markanvändning park. 

, 



Yttrande angående nybyggnad av telemast/basstation Site Nl 10786 Nyehusen.

Byggandet av en 48 metel hög mast kan inte betraktas som liten avvikelse från

detaljplanen då det skall ligga inom ett område som anr,änds som rekreationsområde

och lekplats.
Ca 10 meter fiån den planerade masten finns en dansbana och bredvid den en

tbtbollsplan,en tennisbana,en skateboardramp .ett bollplank och en parkeringsplats

sorn tillhör villaföreningen.
Allt flitigt använt av barn och vuxna från området.

Området där masten är planera att stå är ett Biosfärområde där både Kristianstad

Kommun och staten satsat pengar.

För några år sedan g]orde Kristianstad Vattenrike ett omfattande arbete på området

där man tog boft träd , skrapade bofi ytlagret på sanden och grävde gropar lör att

äldre fröer och insekter skulle komma fram. Några av groparna ligger bara några

meter från den planerade masten. Arbetet var framgångsrikt då det kommit fram

många skyddsvärda och hotade arter, bland annat har den rödlistade fliltpiplärkan
setts här.

Två citat fi'ån Vattenriket i tokus 2013;06 : Under säsongen 2016 inventerades

skyddsvärda insekter i sanddynerna och kusthedarna vid N;rehusen . Totalt noterades

64 insektsafter som är rödlistade.
Sandmarkerna vid Nyehusen utgör således i vidare mening en del av ett större

natur-qeografiskt ornråde som bör betraktas som ett av de tnest sk,vddsvärda

sandområdena i l.iordeuropa.

Inom området finns dven fornlämningar,

Enligt kommunens egna beräkningar ligger marken på områden med risk flbr

översr,ämningar. Vad händer då med masten?

Detaljplanen for området är inte faststälid eftersom den är överklagad till högsta

instans på grund av översvämningsrisk. Detta borde beaktas vid bygglov.

Jag anser dessutom att mastens placering är for nära bebyggelse och väg.

Den borde istället placera längre från kusten.

NIed hänvisning till allt detta motsätter jag mig bygglovet.

Kerstin Andersson



Jag motsätter mig placeringen av masten

Eftersom den skulle placeras inom området som villaägareföreningen disponerar för 
fritidsaktiviteter anser jag att föreningen och alla som har stugor i Nyehusen borde få 
yttra sig.

Eftersom det är ett biosfärområde med besökare som är intresserade av djur och 
växter är det inte så  trevligt att se att det placerats en mast mycket nära groparna som
grävts för att få fram växter och insekter.

Jag anser att den skulle stå för nära husen då strålningsrisken på lång sikt vare sig är 
bevisad eller motbevisad.                                                                                                

En av anledningarna till att vi köpte stuga här är tystnaden. Här är mycket tyst, det 
enda som hörs är vågorna på havet när det blåser och det är rogivande.
Med en mast placerad knappt 50 meter från vårt hus skulle få vi få ett vinande ljud 
när det blåser.

Om masten skulle välta kan den hamn över vägen som ligger 30 meter ifrån.

Eftersom det finns stora områden i närheten som inte är bebyggda kan det inte vara 
svårt att hitta en lämpligare placering, som inte påverkar människor och 
naturskyddade områden.

Bertil Andersson


