Notat

Direktionen
Journalnr: 13.12.03-G00-11764-11
Ref.: Lars Peter Schou
Dato: 03-09-2013

Strategi for udbredelse af mobiltelefon (2G, 3G, 4G) i Rebild Kommune
God mobildækning for alle borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er afgørende for
bosætning, produktivitet og fastholdelse af arbejdspladser. Rebild Kommune består at enkelte
(mindre) bysamfund og en række mindre landsbyer og bosætning i landområderne. Folk bor
spredt over et stort landområde. Uanset hvor man er bosiddende eller arbejder vil en god
mobildækning i supplement til et godt og hurtigt bredbånd (Regeringens Bredbåndsplan har en
målsætning om 100 MB i 2020) have betydning for huspriser, fastholdelse af arbejdspladser,
digital selvbetjening m.v.
Udgangspunktet for udbredelsen af mobilnet er at det sker på markedsvilkår dvs. der skal
være en positiv businesscase for et teleselskab forbundet ved at opstille en ny mast.
I forbindelse med Folketingets drøftelser omkring regeringen Bredbåndsplan åbnes der måske
op for at kommunerne kan være medfinansierende ved udbygningen af mobil- og
bredbåndsnettet, men som lovgivningen er i dag er der kun ringe muligheder for at en
kommune kan bidrage økonomisk såfremt det prioriteres i byrådet.
Selskaberne har dog forpligtet sig i det seneste udbud på området til at sikre at 99,8 % af
husstandene i givne postnumre oplever mindst 10 MB datadækning ultimo 2015. I Rebild
Kommune drejer det sig om 9240 Nibe, 9260 Gistrup, 9500 Hobro og 9610 Nørager. Dette
sikrer dog ikke dækning overalt men typisk områder med ”tættere” befolkning. I øvrige
områder må forventningen være at markedet selv sørger for udbredning.
Behovet er der
I fremtiden må det forventes, at behovet for god mobildækning vil være endnu større end i
dag.
Dette er ikke mindst gældende indenfor de kommunale driftsområder, hvor de udekørende
medarbejdere er afhængige af en bred og velfungerende teledækning indenfor kommunen.
Eksempelvis indenfor Pleje og Omsorg afhænger dels borgernes muligheder for at tilkalde
hjælp af dette og dels er mulighederne for effektiv og rationel drift direkte relateret til
dækning. Medarbejderne benytter i gennemsnit ca 15 minutter dagligt på dokumentation. For
nuværende må store dele af medarbejderstyrken udføre den daglige dokumentation på de
enkelte centre frem for i borgernes hjem. Dette fordi der er mange erfaringer med svigtende
og manglende netdækning i flere egne af kommunen.
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Lovgivningen omkring god forvaltningsskik tilsiger at vi i praksis skal sikre åbenhed omkring
dokumentationen, i praksis vil det sige at vi gerne skulle dokumentere i et samarbejde med
borgerne. At dette samtidig betyder, at der kan rationaliseres på kørsel og samlet tidsforbrug
til dokumentation (man skal ikke skrive ting to gange) er en sidegevinst.
I visitationen er der en særlig gevinst ved at kunne dokumenterer i borgernes hjem, idet det
vil betyde mulighed for at planlægge hele køredage med besøg i samme område.
Den teknologiske udvikling byder endvidere på mange interessante perspektiver for optimering
og bedre livskvalitet til den enkelte borger gennem brug af telekommunikationsløsninger.
Fx brug af Ipads og facetime til kontrol af medicinindtag, til omsorgsbesøg, til tryghedskald
mv. Brug af telekommunikation til sårbehandling, kontakt med praktiserende læger og
sygehuse. Vi er derfor fremadrettet endnu mere afhængige af en velfungerende netdækning i
Rebild Kommune.

Formålet med denne strategi
Byrådet kan med vedtagelsen af en strategi for udbredelse af mobiltelefon sende et kraftigt
signal om, at der er tale om et prioriteret område, hvor kommunen i videste mulige omfang vil
søge at fremme en god og hurtig udbygning af mobilnettet. Dette gøres – indenfor den
nuværende lovgivning – bedst ved at mulige barrierer reduceres/fjernes.
Hvad kan Rebild kommune gøre?
Med den nuværende lovgivning har Rebild Kommune ikke hjemmel til at opstille og udleje
mobilmaster. Det kan dog tillades, at der opstilles master på kommunal jord eller bygninger.
Der er ikke noget i regeringens planer, der indikerer ændringer heri.
Konkret iværksætter Rebild Kommune:
1. Planlægning af mobilmaster i såvel kommuneplan som lokalplaner.
1a. Lokalplaner
Ved udarbejdelse af lokalplaner kan byrådet beslutte, at der i planlægningen tages stilling til
hvorvidt er i nye områder kan opstilles mobilmaster eller ej.
1b. Overordnet mobilplanlægning
Inden vedtagelsen af Kommuneplan 2017 skal der udarbejdes en overordnet Masteplan for
Rebild Kommune som indarbejdes i hovedstrukturen og som kommer til at indgå i de
forskellige emner, der i øvrigt indgår i planen. Den kommende masteplan skal indeholde
retningslinjer for opstilling af nye telemaster og antennesystemer til radiokommunikation.
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2. Indføre prioriteret sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af nye
mobilmaster
Ansøgninger om opstilling af mobilmaster får en forrang i forhold til øvrige ansøgninger.
Følgende målsætning opstilles:
Indenfor 2 måneder – screening af ansøgningen og dialog med ansøger.
Inden 6 måneder – sagsbehandling, høring og godkendelse/afslag
Dette sikrer en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder på ansøgninger og viser Byrådets
prioritering af området. Andre ansøgninger vil dog som konsekvens heraf blive prioriteret
lavere. S
3. Indarbejde krav til mobildækning og udbygning af mobilnettet i kommunale
udbud af mobilydelser
Dette forventes at blive en mulighed i den kommende lovgivning. Det må dog forventes, at det
vil forøge kommunens omkostninger til telefoni og der skal afsættes midler hertil i budgettet.
4. Kommunal jord til mobilmaster – gennemskuelige priser
Rebild Kommune stiller kommunal jord til rådighed for opstilling af mobilmaster. Med de
nuværende regler skal lejen fastsættes til markedspris.
Denne fastsættes til:
Hovedbyer og Vækstbyer – 300 kr. pr m2 pr. år
Service- og boligbyer – 200 kr. pr m2 pr. år
Landsbyer – 100 kr. pr m2 pr. år
Det åbne land – 50 kr. pr m2 pr. år
Priserne er fastsat i 2013-niveau (excl. moms) og reguleres årligt efter nettoprisindekset.
Priserne gælder for alle nye kontrakter og ved fornyelse af eksisterende kontrakter. Der
opkræves som minimum altid 3.000 kr. i leje.

5. Fortsat tæt samarbejde mellem Rebild Kommune, Landsbyrådet, Erhvervslivet og
teleselskaberne
Der er fortsat vigtigt, at alle parter arbejder tæt sammen med henblik på at nå det sammen
mål om bedre mobildækning i hele Rebild Kommune. Det tætte samarbejde og indmeldingerne
til teleselskaberne via Rebild Kommune om den OPLEVEDE mobildækning er vigtige input i
forhold til både planlægning og i forhold til den løbende dialog med teleselskaberne.
6. Støtte borgerforeningernes mfl s ansøgninger om støtte til opstilling af
mobilmaster
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Såfremt enkelte landsbyer måtte ønske det og der kan opnås enighed med teleselskaberne om
placering og deling af investeringen støtter Rebild Kommune - inden for de allerede afsatte
puljer og efter konkret vurdering - lokale initiativer til at finansiere opstilling af mobilmaster i
landsbyerne.
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