
        

København, den 15. januar 2017

Teleindustriens høringssvar vedr. udkast til to bekendtgørelser om Planklagenævnet

På baggrund af Erhvervsstyrelsens høring vedr. bekendtgørelse om 
gebyr for indbringelse af klager til Planklagenævnet samt 
bekendtgørelse af udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af 
klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende 
virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning 
og visse andre love har Teleindustrien følgende bemærkninger:

Til udkast til bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager til 
Planklagenævnet har Teleindustrien ingen bemærkninger. 

Teleindustrien ser positivt på, at den kommende Planlov indebærer en
forkortelse af høringsfristen ved opsættelse af mobilmaster ved 
ændring af en lokalplan til 2 uger. Ved indførelse af den kortere 
høringsperiode havde Erhvervsstyrelsen netop til hensigt at fremme 
hastigheden for opsætning af masterne. Ved at bevare en 4 ugers 
periode for indgivelse af klage til myndigheden, f.eks. kommunen, 
med den efterfølgende 3 ugers frist for en myndighed til 
videresendelse til Planklagenævnet og de i klagesagen involverede 
parter samt den endelige ikke-tidsfristsatte klagebehandling i 
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Planklagenævnet vil den samlede behandlingsperiode således ikke 
forkortes væsentligt i forhold til den nuværende lovgivning trods 
intentionen.

Teleindustrien skal således foreslå, at fristen for indgivelse af klager 
over afgørelser nedsættes til 2 uger svarende til den nedsatte 
høringsfrist på 2 uger. 

Teleindustrien foreslår endvidere, at der fastsættes rammer for 
sagsbehandlingstiden hos Planklagenævnet, så det også her sikres en
hurtig afklaring af muligheden for etablering af master.

Teleindustrien er enig i, at en klage skal have opsættende virkning, 
sådan at der ikke opsættes en mast, som efterfølgende skal tages 
ned igen. 

Afslutningsvist skal Teleindustrien gøre opmærksom på, at 
ikrafttrædelsesdatoen af paragraf 6 i udkastet er fastsat til 1. februar 
2016. Vi antager, at ikrafttrædelsesdatoen rettelig forventes at være 
1. februar 2017.

Med venlig hilsen

Jakob WillerDirektør
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