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Grannehörande från Aspöja Byalag angående ansökan om bygglov för mobilmast och 

teknikbod på fastigheten Aspöja 2:5 (Dnr: SBF-2018-2432) 

Genom grannar som har hagmarker i direkt anslutning till en tänkt lokalisering av mobilmast 

på Aspöja 2:5 och som därför fått frågan för s.k. "grannehörande" har även Byalaget fått 

kännedom om frågan. Aspöja Byalag är ett organ för allmänna angelägenheter som berör 

Aspöja med kringliggande öar (Birkö, Lindholm och Lånjö). Vi känner ett stort ansvar och 

engagemang när det gäller områdets nutida och framtida natur- och kulturlandskap. Dessa 

landskapsvärden är de bofastas livsmiljö och i många fall direkta utkomstkälla, det är de 

fritidsboendes motiv för att vistas just här och det är en avgörande drivkraft för tillfälliga 

besökare, vilka i sin tur kan vara ett viktigt näringsfång för de som arbetar med 

besöksnäringen. Men dessa värden är också lagfästa som av riksintresse för hela landet. Att då 

få reda på att det har beviljats strandskyddsdispens för en 72 meter hög mobilmast (§ 3 SBNU 

2019-01-22, Dnr 2019–00011) och att nu detta följts av en bygglovsansökan leder naturligtvis 

till en mängd kritiska invändningar. Vi anser att det behövs en mycket mer gedigen utredning 

av bl.a. behov, placering och möjlighet till samlokalisering (det finns t.ex. redan en, men 

betydligt mindre, mobilmast på Aspöja) då S:t Anna skärgårdens landskapsbild, och inte 

minst dess yttre delar, är av exceptionellt stort värde vilket som bekant poängteras i 

nationella, regionala och lokala planer och regelverk. Till saken hör att argumenteringen i 

beslutet i stora stycken är mycket undermålig, t.ex. att hävda att omkringliggande träd delvis 

kommer att dölja masten – de högsta bergen i det här området är 15-20 meter, träden är lägre, 

och masten är 72 meter! Att inte Aspöja byalag i förväg blivit kontaktade i denna för 

framtidens landskapsbild helt avgörande fråga är närmast skandalöst och det blir förstås 

närmast skrattretande om man försöker hävda att det bara är de få markägare som har 

angränsande hagar som är "berörd granne" av en mobilmast hög som ett 27 våningars höghus 

och som utan tvekan kommer att vara synlig över hela S:t Anna skärgård! Vi utgår därför 

ifrån att även vårt "grannehörande" vägs in tungt i den fortsatta hanteringen.  

 

Vi skulle kunna ge en omfattande argumentering för behovet av en mycket mer kritisk 

granskning och ett mer gediget beslutsunderlag när det gäller denna bygglovsansökan. Men 

då Söderköpings kommun redan lagt fast de principer som vi anser bör följas i fall som detta 

– och då självklart i detta fall leda till ett avslag av bygglovet – så nöjer vi oss här med att 



återge en del exempel från dessa plandokument. Här först två utdrag ur översiktsplanen för 

Söderköpings kommun som vi anser väl speglar vår syn på hur man bör hantera dessa frågor 

(Sid. 20 respektive 57 i Översiktsplan Söderköpings kommun, Prioriteringar för hållbar 

utveckling 2015–2030, antagandehandling 2015-09-21, våra understrykningar) 

 

"En bra placering och utformning av master är viktigt eftersom de ofta utgör blickfång i landskapet. 

Master bör placeras och utformas så att de inte blir ett dominerande inslag i landskapet. Samråd ska ske 

med försvarsmakten om objekt som överstiger aktuella gränsvärden, som för närvarande är objekt som är 

högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och högre än 20 meter utanför sammanhållen 

bebyggelse." 

 

"De master som i första hand förekommer är master för olika slags telekommunikationer. Generellt bör 

det ske en samlokalisering av olika operatörers utrustning så att antalet master minimeras. Masterna bör 

heller inte utgöra onaturliga blickfång. Där så är tekniskt möjligt ska antenner placeras på befintliga 

stolpar, hus och anläggningar av olika slag." 

 

Vi vill gärna komplettera detta med Söderköpings kommuns "Riktlinjer för byggande utanför 

detaljplanelagt område" (Antagen SBN 2015-11-24 § 146) där vi på s. 4 om just master kan 

läsa (våra understrykningar):  

 

"Antenner tillhörande en eller flera nätoperatörer skall samlokaliseras till befintliga master eller 

anordningar där så är tekniskt möjligt. 

 

Master får inte placeras inom områden där de kan ha negativ påverkan på landskapet. Master ska inte 

utgöra onaturliga blickfång eller landmärken. Avstånd mellan mast och kyrka ska vara minst 1 kilometer. 

 

Master ska placeras utanför strandskyddsområden och de områden som anges ha naturvärde som t ex 

Natura 2000-områden. Lokalisering av master får inte ske på ett sådant sätt att ett riksintresse påtagligt 

skadas. Master får heller inte placeras inom områden med höga natur- eller kulturmiljövärden eller inom 

områden som används av det rörliga friluftslivet..." 

 

 

Vår slutsats i det aktuella fallet är att nuvarande ansökan om bygglov absolut bör avslås. 

 

 

För Aspöja Byalag genom dess sekreterare 
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