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Vedr. Opstilling af gittermast 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 20. maj 2022 fremsendt yderligere materiale fra Lemvig Kommune 
i sagen om opstilling af en gittermast nær Fabjerg Kirke med henblik på vurdering af fremsendte visualiseringer 
for afgørelse om mastens indvirkning på kirken.  
 
I forlængelse af tidligere anbefalinger er der nu udarbejdet 4 visuelle fremstillinger fra to af de tre ankomstveje, 
som blev anbefalet.  
 
Ligeledes er der udarbejdet en skrivelse, som nøje redegør for mastens formål, størrelse og placering samt 
ansøgers konklusion i forhold til visualiseringerne og mastens visuelle indvirkning på oplevelsen af kirken i 
landskabet.   
 
Der argumenteres for mastens nødvendighed, ved behovet for at kunne udbyde bedre dækning i landområderne. 
Denne udvikling er selvfølgelig påkrævet og til gavn for samfundet, hvilket jeg naturligvis har stor forståelse for. 
Men i dette tilfælde er det alene min opgave at vurdere mastens visuelle indvirkning på oplevelsen af kirken som 
kulturhistorisk pejlemærke i landskabet.  
 
Det fremgår af skrivelsen, at placeringen er fastlagt, og at mastens højde ikke kan reduceres, hvormed ingen 
anbefalinger hvad angår højde eller placering er imødekommet. Hertil bekræfter visualiseringerne desværre, at 
masten vil virke forstyrrende for kirkens solitære højtravende position i landskabet. Jeg kan altså ikke tilslutte 
mig ansøgers vurdering om; ”der er således ikke noget sammenspil mellem kirken og det omkringliggende 
landskab”.  
 
Med det i tankerne skal der lyde en opfordring herfra i lignende sager om, at de kirkelige myndigheder inddrages 
tidligere i processen, på et stadie hvor ansøger endnu ikke har fastlagt en placering for masten/masterne, så der 
i fællesskab kan findes bedre egnede placeringer end i dette tilfælde. 
 
Trods mastens uheldige indvirkning på kirken, er den ikke af ødelæggende karakter, hvorfor jeg ikke længere 
anbefaler, at der gøres direkte indsigelse mod opførelse af en mast på adressen Fabjergkirkevej 69, Fabjerg, 
7620 Lemvig.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
 

mailto:kmaar@km.dk

