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Erinran mot byggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod vid LAKNÄS 19:27 

 

 

Tällbergs Byamän har mottagit Underrättelse KOS 2020/436 där vi bereds möjlighet att 

inkomma med ett yttrande över rubricerad ansökan. 

Tällbergs Byamän företräder fastighetsägare i Tällbergs by. 

 

I Fördjupad Översiktsplan för Tällberg, 2006-01-18 anges följande: 

 

Tällbergs säregna dalaromantiska bebyggelsekaraktär med de öppna ängsmarkerna och den 

vida utsikten över Siljan från olika utsiktspunkter är byns själ och måste bevaras. Besökare som 

återkommer genom åren skall känna att Tällbergs själ finns kvar och gärna förstärks, det är 

också grunden för hotell- och turistnäringens fortsatta konkurrensförmåga med andra delar av 

Sverige och världen… (sid 21) 

 

...Nya byggnader skall utformas så att de stärker bebyggelsekaraktären inom respektive 

område. Vägar, tekniska installationer och öppen mark skall vara så utformade att det är i 

harmoni med Tällbergs karaktär… (sid 21) 

 

...Eventuell ny bebyggelse inom de på kartan markerade sektorerna skall bedömas utifrån hur 

de påverkar utsikten från dessa punkter… (sid 39) 

 

Den planerade mobilmasten påverkar i hög grad negativt utsikten och den öppna 

ängsmarksmiljön. En 42 meter hög mast kommer att störa utsikten mot Rättvik för en stor 

mängd bybor, fritidsboende och hotellgäster på den norra sidan av Tällberg. 

 



Ängarna norr om PlintsbergTällbergsvägen vid LAKNÄS 19:27 har nyligen röjts på sly och 

återskapats. En mobilmast med tillhörande teknikbod passar inte in i den känsliga ängsmiljön 

runt Tällberg. 

 

Tällbergs Byamän motsätter sig därför planerna på byggandet av mobilmast med 

tillhörande teknikbod vid LAKNÄS 19:27. 

 

Det förefaller märkligt att bygga en 42 meter hög mast nere på slättlandet i ett område som i 

övrigt präglas av berg och höjder. En annan geografisk placering bör kunna medge en avsevärt 

lägre mast. 

 

Net4Mobility måste finna en lämpligare plats för masten, lämpligtvis högre upp i terrängen där 

utsikten inte störs. 

 

Byamännen är väl medvetna att en mobilmast kräver strömförsörjning och anslutning till 

fiberoptik, men det går att finna på annan plats där Tällbergs unika miljö inte störs. 
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