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Hallo-hallo - hvad sker der?
Teleselskaber klar til at give det sydlige Djursland bedre mobildækning, men man venter og venter på
kommunens tilladelser.
Af Søren Andersen
soan@amtsavisen.dk

Teleselskabet TDC undrer sig over at få skylden for, at manglende mobildækning på det sydlige Djursland giver problemer for
nødberedskabet - en kritik, der blev rejst over for regionsformand Bent Hansen forleden, da SOS Gruppen og Borgerforeningen Mols med fuld kommunal opbakning afleverede protestunderskrifter mod at spare den lokale udrykningslæge i Knebel
væk og fjerne akutbilen fra Kolind om aftenen og natten samt i weekender.
På mødet foreslog Bent Hansen repræsentanterne fra Syddjurs Kommune, viceborgmester Jørgen Brøgger, L, og udvalgsformand Ninna Thomsen, S, at region og kommune sammen henvender sig til videnskabsminister Helge Sander, V, for at få
ham til at presse TDC til at sørge for en bedre mobildækning i området.

TDC har søgt
»Det er ikke os, der er den afgørende faktor som Jørgen Ørgaard siger på mødet. Vi har længe planlagt nye såkaldte sites sendemaster eller antenner på eksisterende bygninger - i Vrinners, Strands, Fuglsø, Bjødstrup og Dråby Strand. Der er sendt
ansøgninger om bygge- og landzonetilladelser til Syddjurs Kommune. Nogle af ansøgningerne er helt tilbage fra sidste efterår,
så det er ikke os, der bremser processen,« siger Per M. E. Christiansen, der er kommunikationsrådgiver i TDC.
Han kan helt konkret fortælle, at disse fem placeringer vil give en langt bedre mobildækning på det sydlige Djursland.
Status er sådan:
Vrinners: Byggeansøgning sendt 1. november 2007. Landzonetilladelse er givet 1. april 2008, men den er indbragt for
Naturklagenævnet 8. maj. Der er givet endelige landzonetilladelse 1. juli i år, men byggetilladelsen fra Syddjurs Kommune
mangler.

mobildækning. Ikke alle steder på
det sydlige Djursland er det muligt
at tale i sin mobiltelefon, men TDC
har flere ansøgninger liggende hos
Syddjurs Kommune om nye master
og antenner.

Strands: Her er der sendt byggeansøgning 6. maj i år, og der ventes på bygge- og landzonetilladelse.
Fuglsø: Byggeansøgning er sendt 12. november 2007. Der er givet landzonetilladelse 19. maj 2008, men der ventes på
byggetilladelse.

plus ARTIKLER
z Det er flovt
z »Vi gør det, så hurtigt vi

Bjødstrup: Der forhandles stadig med lodsejer om placering af site.

kan«

Dråby Strand: TDC afventer Sonofons byggeansøgning fra 18. september 2007. Når der er mulighed for det, deler
teleselskaberne master med hinanden.

Den tunge ende
»Min vurdering er, at Syddjurs Kommune ligger i den tunge ende, når det drejer sig om at få de nødvendige tilladelser
igennem. Jeg ved godt, at der kan være særlige naturmæssige forhold at tage hensyn til, og det gælder måske især i et område som Syddjurs,« siger Per M. E. Christiansen.

Dit navn:
Din e-mail:

Han forklarer, at når teleselskaberne mener der er behov for en bedre mobildækning i et område, så sender man en såkaldt sitefinder ud i området for at vurdere, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre. Han skal finde ud af, hvor de bedste
placeringer er, hvem der ejer jorden eller bygningerne, der kan bruges - og hvordan man kommer videre. Der er fire mobilselskaber, der sætter master og antenner op i Danmark. Udover TDC og Sonofon er det Telia og 3 - men de sætter altså ikke
fire master op ved siden af hinanden, men låner af hinandens mastekapacitet.

Dit tip:

»Der er huller i mobildækningen i Danmark endnu, men de bliver færre og færre, og jeg mener godt at kunne sige, at TDC er
det selskab, der dækker Danmark bedst. Vi har da også længe vidst, at der er problemer i Syddjurs, men vi er også nødt til at
skele til økonomien, når vi udbygger nettet. Men i Syddjurs er der så mange sommerhuse, at jeg vil vurdere det som en god
forretning at udvide dækningen, og det er da også det, vi arbejder på,« siger Per M. E. Christiansen.

Evt. tlfnr:

Han fortæller, at det er lovgivning, der regulerer området, og her hedder det, at kommunerne har pligt til at sørge for, at
teleselskaberne kan dække landet ind med mobildækning.
Fra de nødvendige tilladelser er på plads, går der typisk seks måneder til, at den nye mast og antenne er på plads og i
funktion.

http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080815/AAS/737243824/1039/kommune
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Du kan også sende en email eller en SMS / MMS
med ordet "tipos" efterfulgt
af din besked til 1231. Det
koster kun alm. SMS/MMStakst
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Det er flovt
syddjurs: Det var Jørgen Ørgaard, der som formand for Borgerforeningen Mols rejste kritikken af den dårlige mobildækning
på det sydlige Djursland - og de konsekvenser, det kan få for nødopkald og muligheden for at dirigere redningskøretøjer og
ambulancer de rigtige steder hen. Men det kommer helt bag på ham, at TDC har en stribe ansøgninger om nye mobilmaster
og antenner liggende hos Syddjurs Kommune - og stadig venter på svar.
»Det er flovt. Og det må Syddjurs Kommune se at få løst. Kommunen har på den måde ansvaret for, at folk ikke har den
tryghed, der er brug for, når deres mobiltelefoner ikke kan bruges,« siger Jørgen Ørgaard.
Han har netop skrevet et åbent brev om den manglende mobildækning til videnskabsminister Helge Sander, Region
Midtjylland, TDC og Syddjurs Kommune - men vidste ikke, at det er Syddjurs Kommune, der har bremset opsætningen af nye
master og antenner.

Jørgen Ørgaard: »Det må Syddjurs
Kommune se at få løst.«
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der?

DANSK SUPERMARKED A/S
Dit navn:
Din e-mail:

Mest læste lige nu

Dit tip:

z Brøndbyfolk i slagsmål med kontrollører
z Uro i byen op til Brøndby-kamp
z Windfeld: ’Ballade er Brøndbys ansvar’
z 22 fans anholdt - alle løsladt
z Brøndbyfans amok i Århus
z Bøller den ene dag - pæne drenge den næste
z Brud på dæmning nær Grand Canyon
z Valencia snuppede første opgør i Super Cup
z Jury beklager nøl i sejldrama
z Tvang skal mindske brug af sprøjtegift

Mest læste i sidste uge
z Politiet: White Pride er farlig
z Det var så det

Evt. tlfnr:
Send

Du kan også sende en email eller en SMS / MMS
med ordet "tipos" efterfulgt
af din besked til 1231. Det
koster kun alm. SMS/MMStakst

z Topløse badesild brander Århus
z Hasarderet biljagt gennem midtbyen
z Se video: Århus om 500 år
z Uro i byen op til Brøndby-kamp
z Min ven blev plukket ud til voldsorgie
z White Pride lagt for had
z Bøller den ene dag - pæne drenge den næste
z Nøgen mand ventede i hotelseng

http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080815/AAS/411296454/1039/kommune
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