
Referat  

af møde 9. oktober 2015 i Gjerrild  

om mobiltelefoni og internet. 
 

Omkring 80 personer var mødt op til mødet. 

Peter Toft fra Gjerrild Nordstrands Camping  

bød velkommen og præsenterede dagsorden og deltagere. 

Peter redegjorde for at der årligt var omkring 58.000 overnattende gæster på pladsen og at disse ikke kunne modtage 

hverken tv eller bruge deres computere på pladsen på grund af manglende signal. 

Der er i alt 1 mbit til rådighed og den skal deles med ca. 1500 modtagere! 

Det er ikke muligt at høre P4 hvilket er nødvendigt, da det er her alle advarsler udsendes ved en katastrofe. 

Preben Larsen fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforening  

fortalte om forholdene for grundejerne. Det var et stort problem at udleje sommerhusene på grund af manglende 

internet og tv. Udenlandske turister tager væk eller fravælger pladsen allerede inden ankomst på grund af dette. 

Sommerhusbrugerne kan heller ikke komme igennem til læge eller udføre arbejde fra sommerhusene. 

Der har været afholdt møde herom med Norddjurs Kommune. 

Herefter fik Leif Lahn (MF for A) ordet.  

Han udtalte indledende at der var enighed i Folketinget om problemet og at han derfor ikke udtalte sig partipolitisk. 

Leif kender selv problemet fra kommunen, bl.a. under valgkampen. Det er svært at tiltrække turister og nye 

virksomheder med de ringe internetforbindelser. 

Leif meddelte at det tekniske på området ikke var hans spidskompetence, men at han ville lytte opmærksomt og tage 

konklusionerne med til Borgen. 

Målet er ca. 100 mbit til alle landets husstande inden 2020.  

Det ville være godt hvis flere selskaber kunne gå sammen om at etablere master. Der er en lånepulje hvor Norddjurs 

Kommune kan få penge til udvidelse af modtageforholdene. Alle opfordres til at fremkomme med alle dårlige ting og 

krav/ønsker til forbedring. 

Eva Holm Iversen (Norddjurs Kommune): 

Kommunen har søgt penge i puljen og har i alt 14 millioner til låns over 2 år til forbedring af bredbånd og mobildækning. 

Kommunen må hjælpe branchen med at sætte master op, men ikke andet og kun der, hvor der e problemer, og hvor der 

ikke er planer i forvejen.  Branchen skal selv komme med og montere det fornødne udstyr på masterne.  

Borgerne opfordres til at gå på hjemmesiden og indberette steder med dårlig dækning. Kommunen måler selv efter, 

hvor de mener der er dårlig dækning og hvor der er størst behov for at sætte master op på steder hvor det ikke i 

forvejen er planlagt at opsætte master. 



Kommunen er ved at kortlægge, hvor der er rør, ledninger og kabler og vil så nedlægge tør rør hvor der skal trækkes 

kabler ved lejlighed. Dette for at hjælpe branchen og turisterhvervet. 

Spørgsmål: Hvordan får vi i Gjerrild del i de penge? 

Svar: Kommunen finder 10-12 steder til master og politikerne prioriterer så hvor der skal opsættes master. Borgerne 

skal ikke selv ansøge. Forslag til mulige master forelægges politikerne primo 2016. Sagen kommer på den offentlige 

dagsorden, og behandles videre henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Hvis en nuværende tilladelse 

til masteopstilling ændres til Campingpladsen skal sagen i høring igen. 

TDC, Jesper Bredal og Bente Jensen: 

Jesper forklarede om centralernes placering og mulige fremrykning i området. Han orienterede om at alle løsninger skal 

laves individuelt, da ikke to steder er ens. 

Det blev oplyst at 40 husstande i et afgrænset område er nok til at der vil blive gjort noget ved bredbånds-og TVsignalet, 

hvis der fremsættes ønske herom. Fra processen starter til det virker må man påregne 4-6 måneder. For 

campingpladsens vedkommende skal der laves en erhvervsløsning. TDC har i den forbindelse  240 adresser, som har 

indlagt TDC-ledninger. 

Spørgsmål: Er det de eksisterende kobberkabler eller fiber, der bruges til etableringen ? 

Svar: Helt ud er det fiber, men det allersidste stykke vil være kobber. 

Teracom, Anders Hansen og Lars: 

Oplyste, at der ikke ville være problemer med internet og mobil, hvis der blev opsat en mast til luftbåret signal. Og det 

kunne gøres på et par dage. Gælder ikke TV. Storme kan forstyrre signalet. Teracom ejer selv de master, de bruger. 

Primanet, Bent Sørensen: 

De bruger stort set samme teknologi som Teracom, men arbejder kun på Djursland. Har fra kommunen fået tilladelse til 

en 35 m høj mast på Fjeldholmlejrens grund. !5 Down er tilstrækkeligt til private brugere.  

Debat i uddrag: 

Jan Petersen, borgmester, bekræftede at der var penge til rådighed fra lånepuljen. Kommunen er fortsat dybt afhængig 

af oplysninger fra borgerne om dårlige dæknings steder. 

Spørgsmål: Hvorfor er dækningen egentlig dårlig? 

Svar: Skyggevirkninger fra landskabet, træer mv. Vind, vejr, og højtryk påvirker også signalet. 

Spørgsmål: Med den nye mast på 35 m, hvad skal så forbedres? 

Svar: Der skal fremtidssikres, og så kan det kun blive bedre! 

TDC meddelte at hvis kablet fra Gjerrild bliver forlænget nedgravet helt ud til Nordstranden, kan man få det hele i 

sommerhusene, undtagen mobiltelefoni, der skal etableres forbindelse hertil via mast. 

Peter Toft takkede for fremmødet, og meddelte ,at der nu vil blive arbejdet videre med  konkrete løsningsmuligheder. 

  


