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Danmark er allerede et af verdens mest digitaliserede samfund, men med de Tlf. 56 67 67 67
mange nye digitale udfordringer, som Danmark og andre EU-lande står over
Kontakt:
for, er det nødvendigt med en ny telepolitik, der passer til det 21.
Steen Muchitsch
århundrede (den nuværende teleforlig er fra 1999). Formålet med udspillet Tlf. +45 56 67 24 75
er derfor at skabe en telepolitik, der kan sørge for, at Danmark fortsat er
Mail tmf@koege.dk
"blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste
kommunikationsteknologier og har de bedste rammevilkår for at udnytte
dem" (s. 7). Det er vigtigt at den digitale infrastruktur udbygges, da en god
og opdateret digital infrastruktur vil kunne understøtte både vækst, velstand,
og velfærd i hele Danmark.

Det telepolitiske udspils betydning for Køge
Kommune

Det telepolitiske udspil vil have begrænset betydning for udbredelsen af
mobiltelefoni og bredbånd i kommunen.
En forhøjelse af bredbåndspuljen fra 40 mio. kr. til 100 mio. kr. på landsplan
vil nok have den største betydning for Køge Kommune.
I forhold til udbredelse og forbedring af mobiltelefonien vil det telepolitiske
udspil have mindre betydning.
De øvrige initiativer vil have størst effekt overfor teleudbyderne, der vil få
forbedrede vilkår.

De 16 initiativer i teleudspillet
1. Danmark klar til 5G
2. tilstrækkelige frekvenser til fremtidens løsninger
3. Styrkede muligheder for M2M, machine-to machine tjenester i
Danmark
4. Flere midler til bredbåndspuljen
5. Ambitiøse dækningskrav i 700,900 og 2300 Mhz frekvensauktionen
6. forbedret kortlægning af bredbånds- og mobildækningen
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7. Klare rammer for kommuners støtte til mobil- og bredbåndsdækning
8. God koordinering af dansk telepolitik
9. Enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster
10. Bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur
11. Standardisering af kommunens sagsbehandling
12. Ophævelse af bredbåndsgarantiordningen
13. Fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet
14. Større valgfrihed for bredbåndskunder i nybyggerier
15. Lettere for forbrugerne at skifte bredbåndsselskab
16. Bedre oplysning om oplevet mobildækning for forbrugerne

Status for Køge Kommunes arbejde med
udbredelse af mobiltelefon- og båndsdækning.
Mobiltelefondækning
Køge Kommune har i 2017 gennemført en måling af mobildækningen i
kommunen, som har resulteret i en kortlægning der viser hvor der er behov
for en forbedring af sende- og modtagekvaliteten.
Nedenfor er vist i prioriteret rækkefølge, de områder hvor der er behov for
øget dækning.
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Mobildæknings analysen danner grundlag for forhandling med
teleselskaberne om genforhandling af leje for de nuværende antenne
placeringer, samt for forhandling om nye antenneplaceringer.
Disse forhandlinger forventes gennemført i første halvdel af 2018.
Bredbåndsdækning
Energistyrelsen har gennemført en kortlægning af bredbåndsdækningen i
kommunen som kan findes her https://tjekditnet.dk/.
Forvaltningen har igangsat en analyse der vil give en mere detaljeret
kortlægning som der vil være behov for, som projektgrundlag.

Hvilke af initiativerne i regeringens teleudspil vil
få direkte betydning for Køge Kommunes videre
arbejde med udbygning af Mobil- og Bredbånds
dækningen ?
En række af regeringen initiativer vil have direkte betydning for vores videre
udbredningsarbejde. De er nedenfor fremhævet og angivet med gult, og
efterfølgende nærmere beskrevet.
1.Danmark klar til 5G
2.tilstrækkelige frekvenser til fremtidens løsninger
3.Styrkede muligheder for M2M, machine-to machine tjenester i Danmark
4.Flere midler til bredbåndspuljen
5.Ambitiøse dækningskrav i 700,900 og 2300 Mhz frekvensauktionen
6.forbedret kortlægning af bredbånds- og mobildækningen
7.Klare rammer for kommuners støtte til mobil- og
bredbåndsdækning
8.God koordinering af dansk telepolitik
9.Enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster
10.Bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur
11.Standardisering af kommunens sagsbehandling
12.Ophævelse af bredbånds garantiordningen
13.Fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet
14.Større valgfrihed for bredbåndskunder i nybyggerier
15.Lettere for forbrugerne at skifte bredbåndsselskab
16.Bedre oplysning om oplevet mobildækning for forbrugerne
4. Flere midler til bredbåndspuljen
Regeringens målsætning er, at alle husstande og virksomheder skal dækkes
med hurtigt bredbånd 100/30 Mbit/s senest i 2020.
Bredbåndspuljen vil i 2018 blive tilført 60 mio. kr. så der i alt vil være 100
mio. kr. på landsplan, som vil kunne ansøges i områder uden for byzone.
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6. Forbedret kortlægning af bredbånds- og mobildækningen
For at forbedre kortlægningen af bredbåndsdækningen vil der være behov
for gennemførelse af et lokalt analyseprojekt, som skal afdække lokale
behov i kommunen.
Mobildækningsanalysen vi har gennemført i 2017 vurderes at være
tilstrækkelig god for det videre projekt.
7. Klare rammer for kommunens støtte til mobil- og
bredbåndsdækning
Regeringen vil indføre en ny hjemmel i teleloven med klart afgrænsede
rammer for den kommunale støtte.
Styrelsen skal derudover lave en national kortlægning af, hvilke adresser der
vil være støtteberettigede.
De nye rammebeskrivelser forventes medtaget som en del af grundlaget for
vores gennemførelse af forhandling af masteleje og masteplaceringer.
9. Enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster.
Regeringen vil præcisere vejledning om landzoneadministration således, at
hensynet om god mobildækning i hele landet indgår.
Det nye bygningsreglement er lempet således at opførelse af teknikhuse til
mobilmaster ikke længere kræver ansøgning til kommunen
10. Bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur
Regeringen vil fremme nedlægningen af tomrør, når der graves til andre
formål end bredbånd, samt fremme kommunernes mulighed for at fastsætte
vilkår for dimensioneringen af tomrør.
Regeringen vil give mulighed for at bruge anmeldelsesprocedurer ved mindre
gravearbejder i stedet for de nuværende obligatoriske ansøgninger om
gravetilladelse.
11. Standardisering af kommunens sagsbehandling
Regeringen vil indlede en dialog med kommunerne (KL) med henblik på at
standardisere sagsbehandling, definere servicemål og afkorte
sagsbehandlingstider.
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