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1. Bakgrunn
Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2017 å avsette kr 100.000 til kartlegging av
status for mobildekning og høyhastighets internett (bredbånd) for å oppnå tilfredsstillende dekning i
kommunen. Kommunestyret ba om å bli forelagt en sak i etterkant av kartleggingen som beskriver
behovet og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende dekning.
Administrasjonen har dermed i løpet av 2017 arbeidet med kartlegging av status for bredbånd- og
mobildekning, samt gjort vurderinger av hvordan kommunen framover kan bidra til at mobildekning
og internett-tilgangen (bredbåndstilbudet) til innbyggerne blir tilfredsstillende.
For å få oversikt over status og videre utvikling har en underveis vært i dialog med de kommersielle
aktørene i markedet, med fylkeskommunen og med grendelag og innbyggere som har hatt
engasjement omkring behov for bedre løsninger.
Kommunen gjennomførte også en nettbasert spørreundersøkelse for å få innspill fra innbyggere som
ikke opplever dagens tilbud som tilfredsstillende.

2. Definisjoner, begreper og teknologier – hva er «tilfredsstillende
dekning»?
2.1. Bredbånd
Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) bruker definisjonene «høykapasitets bredbånd» og
«grunnleggende bredbånd». Som høykapasitets bredbånd stiller man krav til minimum
nedlastingshastighet (mottak av innhold) på 30 Mbps. Med grunnleggende bredbånd menes
løsninger med en nedlastingshastighet på inntil 4 Mbps. Man har i mindre grad definert krav til
opplastingshastighet (sende innhold fra seg).
Enkelte bredbåndsløsninger har samme hastighet for opplasting som for nedlasting av innhold. Det
er i første rekke fiberoptisk bredbånd som gir høy hastighet og samme hastighet begge veier. Øvrige
teknologier for bredbånd har gjerne vesentlig lavere hastighet på opplasting enn for nedlasting av
innhold.
I Overhalla har i dag omkring halvparten av husstandene høyhastighets bredbånd basert på fibernett
(NTE). Resten av husstandene har bredbånd basert på eksisterende telefonlinjer fra Telenor (dvs.
såkalt xDSL-løsninger) og enkelte har bredbånd via trådløst radionett som er bygget ut og levert av
lokale leverandører. Et lite antall husstander har ikke tilgang på xDSL eller radiobasert bredbånd.
Enkelte av disse benytter seg av 4G i mobilnettet for internett-tilgang og betaler da gjerne
abonnement på større datapakker (med samlet månedlig databruk begrenset av abonnementet, dvs.
ikke fri databruk som i de faste bredbåndsløsningene).
I det videre tar vi ikke med Mobilt Bredbånd som et reelt bredbåndsalternativ i denne kartleggingen.
Fylkeskommunen (STFK) valgte også i sin plan for Digital Infrastruktur å ikke ta med mobilt bredbånd
i definisjonen av Bredbånd ut fra følgende vurdering:
«Da mobilt bredbånd påvirkes av både dekning, delt kapasitet og kvotebegrensninger, anser vi ikke
dette som en fullgod bredbåndsløsning for husstander, og fokuserer derfor på manglende fast
bredbåndsforbindelse med grunnleggende god kapasitet.»
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Det er i senere tid også lansert tilbud i Norge om satelittbredbånd, som tilbyr fra 5 og opp til 50 Mbps
nedlastingshastighet. Dette skal være tilgjengelig over hele landet via parabol på husveggen. Som for
andre trådløse teknologier vil signalstyrken til satelittbredbånd kunne bli noe påvirket av været.
Erfaringer med satelittbredbånd (stabilitet, opplastingshastighet, fri datamengde mv.) er vi p.t. ikke
kjent med. Hastigheten på løsningen ser ut til å bli redusert når en har passert en definert mengde
databruk i måneden. Prismessig ser dette tilbudet ut til å være omtrent på nivå med fiberbasert
bredbånd. Løsningen kan nok funksjonelt til en viss grad sammenlignes med mobilt bredbånd.
Hva den enkelte abonnent vurderer som «tilfredsstillende dekning/hastighet» på bredbånd, varierer
mye ut fra den enkeltes internettbruk i dag. Enkelte av de som har det en kan kalle grunnleggende
bredbånd (dvs. de laveste hastighetene) er nok i dag i stor grad tilfredse med løsningen de har, ut fra
en enkel internettbruk med overføring av små datamengder. Disse kan trolig i mindre grad være
villige til å betale noe særlig mer for et bedre tilbud – i dag. Utbygging av bedre løsninger vil til en
hver tid også være avhengig av etterspørselen og dermed betalingsviljen for bedre løsninger.
De husstandene i Overhalla som kun har tilgang på xDSL eller trådløst radionett, vil typisk kunne ha
en nedlastingshastighet på opp til (typisk lavere enn) 6-10 Mbps og en opplastingshastighet på f.eks.
0,6 Mbps. Til sammenligning har fiberbredbåndet fra NTE pr i dag et standard tilbud om 300 Mbps
for både opp- og nedlasting (tilbys i hastigheter fra 50/50 – 1000/1000 Mbps).
Husstander som ligger nærmest telefonsentralene til Telenor har mulighet for å bestille de raskeste
løsningene som Telenor tilbyr via telefonlinjene (xDSL). Noen få Telenor-abonnenter i Overhalla har
dermed mulighet for å få levert opp til 34-38 Mbps nedlastingshastighet og opp til 12-16
opplastingshastighet. Etter NKOMs definisjoner har disse da tilgang til høyhastighets bredbånd.
For internettbruk med overføring av relativt store datamengder (f.eks. video, større mengder bilder,
store dokumenter mv), vil en i dagens digitale samfunn gjerne ha behov for løsninger som gir høy
hastighet begge veier. Dette vil etter all sannsynlighet i økende grad være et behov framover, i takt
med den økende digitaliseringen av samfunnet.
Folks medievaner er også i stor endring. Tradisjonell bruk av TV («lineær TV») er på stadig vikende
front og erstattes av tilbud som kan sees når som helst via bredbånd. Utviklingen her vil medføre at
stadig flere får behov for høyhastighets bredbånd.

2.2. Mobildekning
Med mobildekning menes gjerne både dekning for å ringe med mobiltelefon (telefoni) og det å ha
databruk via mobiltelefon (smarttelefoner, mobilt bredbånd). Det er to nasjonale aktører som driver
hvert sitt mobilnett, Telia og Telenor. Disse nettene har ulik dekning rundt om i landet. I tettsteder og
øvrige steder med en viss befolkningsmengde har begge aktørene bygget ut både mobildekning og
høyhastighets databruk (4G). I tynnere befolkede områder vil det gjerne være svak eller manglende
dekning, særlig hva angår databruk.
Mobildekningen og hastigheten på databruk i mobilnettet utvikler operatørene over tid. Det nevnes
også 5G som kommende mobilnettstandard, men det er p.t. ikke tilgjengelig i markedet. På lengre
sikt er det vanskelig å forutse hva slags kapasiteter som vil bli utviklet i mobilnettet.
Til en viss grad kan en se for seg at mobilnettet i økende grad vil «smelte sammen med»
bredbåndsmarkedet, for eksempel i mer spredtbygde områder hvor det kanskje vil bli tilbud om
høyhastighets mobilnett med fri databruk (vurderes av operatørene) til en pris som husstandene er
villige til å betale.
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3. Status på bredbåndsdekningen i Overhalla
3.1. Kommunale virksomheter
Kommuneadministrasjonen og kommunale enheter har gode bredbåndsløsninger via eget
kommunalt fibernett og gjennom interkommunalt samarbeid om fibernett.
Kommunen har bidratt til at MNA Stormyra har fått utbygd trådløst radiobasert bredbånd.

3.2. Bedrifter og næringsliv
Bedrifter i sentrumsområdene på Skage, Skage industriområde, Ranemsletta, Skogmo, Skogmo
industriområde, har i hovedsak fiberbredbånd med høy kapasitet.
Kommunen har bidratt til at Kvatningen og bedrifter på Skage industriområde har fått utbygd
bredbånd.
Status for gårdsbruk følger i hovedsak status for husstandene (se nedenfor).

3.3. Husstander - dekning ut fra dekningskart m.v.
De vedlagte dekningskartene for bredbånd fra NKOM i 2016 viser dekningen for bredbåndstilbud
som tilfredsstiller krav til grunnleggende bredbånd (minimum 4 Mbps), høyhastighets bredbånd
(minimum 30 Mbps) og fiberbasert høyhastighets bredbånd (fra 100 Mbps). Dekningskartene viser
ikke husstander som i dag har tilbud om trådløst radiobasert bredbånd (som også er definert som
grunnleggende bredbånd). Det kan trolig være noe feil/unøyaktighet i dekningskartene, men de gir et
hovedbilde som trolig er representativt for status i dag.
Kartutsnittene viser dekningen i kvadrater på 100x100 meter. Kvadratene er ikke hus. Ett kvadrat
betyr at det er minst ett hus i det 100x100-meters området.
Fiberbredbånd (NTE) er i dag utbygd i Skageåsen, i sentrum på Skage, på Ranemsletta, Svalia,
Krabbstumarka, Amdal, Solem og Skogmo. Samlet sett ca 650 husstander, herav ca 250 på Skage, 270
rundt Ranem/Overhalla og 130 på Skogmo.
Telenor oppgir at de p.t. har ingen planer om videre utbygging av fast bredbånd i Overhalla.
Per i dag tilbyr både Adcom Data og ROH Computer trådløst radiobasert bredbånd til en del
husstander i ulike områder i Overhalla (og i nabokommunene). Teknologien som brukes i dag kan
tilby opp mot ca. 20 Mbps nedlastingshastighet («grunnleggende bredbånd») og konkurrerer slik sett
i dag i hovedsak mot xDSL-teknologien til Telenor og i noen grad mot fiberbredbånd fra NTE (for de
kunder som har mindre behov/betalingsvilje enn det fiberbredbånd tilsier). Begge aktørene er
avhengige av tilgang til en fiberbasert bredbåndsforbindelse som utgangspunkt for og tilkobling til sin
radiobaserte løsning. Topografien/terrenget er også avgjørende for hvor radiobaserte løsninger kan
bygges ut. Begge aktørene vurderer om/når/hvor mye de framover vil øke tilbudt hastighet i
løsningene.
På sørsida av Namsen er det i dag i all hovedsak xDSL-løsningen fra Telenor som er rådende
bredbåndstilbud til husstandene. Så godt som alle husstander på Sørsida har dermed kun tilgang til
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«grunnleggende bredbånd». For de husstander som ligger lengst fra Telenors sentraler, vil nok
opplevd hastighet i praksis også kunne være svært variabel. I sentrum av Øysletta har en del
husstander tilgang (ut fra dekningskartet) til både «høyhastighets» xDSL-bredbånd (Telenor) og
trådløst radiobasert bredbånd.
De fleste husstandene ved Meosen/Kvatninga har tilbud om xDSL-løsning med høyeste hastigheter
som nevnt ovenfor. Disse har dermed tilgang til «høyhastighets bredbånd» etter NKOMs definisjon.
Alle husstander på nordsida av Namsen i området mellom Skage og Ranemsletta har tilgang til
«grunnleggende bredbånd» gjennom Telenor (xDSL) og i en viss grad også trådløst radiobasert
bredbånd. Noen få husstander har ut fra nærhet til Telenors sentraler tilgang til «høyhastighets
bredbånd» i form av xDSL med høyeste hastigheter. Omkring 650 husstander har som nevnt
høyhastighets fiberbredbånd.
I området Skjørland – Flasnes – Risvika har husstandene tilgang til «grunnleggende bredbånd»
(Telenor xDSL) og delvis trådløst radiobredbånd. Det samme gjelder husstandene i området mellom
Skogmo Industripark og Bertnem.

3.4. Gjennomført spørreundersøkelse om bredbånd og mobildekning
Kommunen gjennomført medio 2017 en spørreundersøkelse for å få innspill fra husstandene om
dekningen av bredbånd og mobilnett. Undersøkelsen ble kunngjort i Namdalsavisa og på nett
(hjemmeside og sosiale media).
Det kom inn svar fra knapt 130 husstander, dvs. knapt 10 % av husstandene i kommunen. Dette er en
lav svarprosent. Når vi vet at vel 800 husstander i kommunen ikke har det som er definert som
«høyhastighets bredbånd» (minimum 30 Mbps nedlastingshastighet), kunne en sett for seg at flere
kom med innspill til undersøkelsen. De som har kommet med innspill er trolig de som har størst
engasjement og behov for bedre løsninger. Det kan nok være slik at mange som i dag har det vi
vurderer som en svak bredbåndsforbindelse, har vennet seg til en lav kapasitet på dagens
bredbåndstilbud. De har dermed heller ikke tatt i bruk mer krevende nettbaserte tjenester som
brukere med høyhastighets internett gjerne tar for gitt. En lav svarprosent oppfattes dermed først og
fremst som uttrykk for en relativt beskjeden digital bruk hos en del innbyggere per i dag, noe som til
en viss grad er naturlig ut fra de svake nettforbindelsene som flertallet av innbyggerne har i dag. Det
kan likevel ikke være tvil om at svake/dårlige bredbåndsforbindelser bare vil bli en økende
problemstilling framover, etter hvert som den digitale utviklingen av samfunnet går videre med
økende kraft.

Bredbånd
Av de innkomne svarene oppga vel 100 husstander at de var misfornøyde med bredbåndstilbudet.
Vel 20 av husstandene (som har kun grunnleggende bredbånd») svarer at de er fornøyde med dagens
løsninger som xDSL, radionett og mobilt bredbånd, noe som sier noe om hva slags (enkle) behov de
selv oppfatter å ha i dag.
Av de som er misfornøyde med dagens bredbåndstilbud ser en at det særlig er husstander i
områdene/strekningene (forsøkt sortert i synkende rekkefølge ut fra antall):
•
•
•

Melen – Øyesvold – Ryggahøgda
Øysletta
Resten av sørsida av Namsen inkl Grandaunet
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•
•
•
•
•

Reinbjør – Berg
Ranemsbrona
Nordgårdsvegen – Hammer – Ny Jord
Røttesmo – Flasnes
Grytøya

I tillegg noen enkeltstående husstander andre steder.

Mobildekning
Vel 80 av husstandene har svart at de er misfornøyd med mobildekningen. I all hovedsak er dette:
1. Telenor-kunder som kunne fått mobildekning ved å bytte til Telias nett (se nedenfor)
2. Kunder som bruker Mobilt bredbånd pga manglende/ikke tilfredsstillende fast
bredbåndsforbindelse.
Etter som det i all hovedsak finnes mobildekning samlet gjennom de to mobilnettene (Telenor og
Telia), slik dekningskartene viser, må konklusjonen bli at det i all hovedsak er akseptabel
mobildekning i Overhalla. At hastigheten på databruk i mobilnettet flere steder ikke er
tilfredsstillende, må sees i sammenheng med status for bredbånd (se ovenfor). Bedre
bredbåndsløsninger vil dermed kunne avhjelpe behovet for mobildatabruk.
I Overhalla er det som nevnt totalt sett god mobildekning, men stedvis noe avhengig av hvilken
mobiloperatør en har. Dekningskartene fra Telia/Telenor viser dette:
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Når den ene operatøren har god dekning i områder hvor den andre operatøren ikke har god dekning,
står det innbyggerne fritt å velge operatør og dermed få dekning. Det er svært få/små bebodde
områder i Overhalla hvor begge operatørene har manglende eller dårlig dekning.

4. Kommunens rolle i utviklingen av bredbåndstilbudet i Overhalla
Litt historikk
Kommunen har over tid på flere ulike måter bidratt til å øke bredbåndstilbudet i Overhalla. Først på
2000-tallet gjennomførte kommunen utbygging av eget fibernett til kommunale enheter. Dette bidro
til at NTE startet opp med pilotprosjekt for fiberbredbånd til innbyggerne på Skage i 2001.
For en del år siden la kommunen ned trekkrør i forbindelse med at det ble lagt ny vannledning til
Solem. Dette bidro til fiberutbygging til husstandene i dette området.
Gjennom samarbeid med MNS Utvikling har kommunen bidratt til utbygging av fiberbredbånd til
bedrifter på Skage industriområde. Tilsvarende har kommunen bidratt til utbygging av trådløst
bredbånd til Kvatninga/Sandmoen.
Kommunen har for en del år tilbake også bidratt til at Telenor noen steder har bygd ut sentralene for
xDSL-bredbånd.
I 2016 søkte kommunen Post- og teletilsynet om tilskudd til lokalt utbyggingsprosjekt i området
Melen – Øyesvold, men nådde ikke opp i konkurransen om begrensede midler.
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Aktørenes mulige bidrag videre
Mange ulike aktører er involvert i bredbåndsutbygging i ikke-kommersielt lønnsomme områder i
Trøndelag. De viktigste aktørene er lokale grupper, kommunen, fylkeskommunen og private
utbyggere.

Lokale initiativ
Utbyggingsprosjekter drives ofte frem gjennom etterspørsel fra lokalsamfunn og lokale ildsjeler.
Disse lokale kreftene kan gå inn som eiere av utbyggingsprosjekter, med økonomisk støtte fra sin
kommune og fylkeskommune. Lokalsamfunnene legger ned betydelig dugnadsinnsats i såkalte
bygdefiberprosjekter i de områdene hvor slike prosjekter er gjennomført.
I tillegg betaler hver husstand innenfor prosjektområdene en viss forhøyet egenandel for tilkobling,
sammenlignet med kommersielt lønnsomme områder. Dette kan typisk gi en totalkostnad på
minimum kr 10.000 pr husstand for bredbåndsoppkobling, i tillegg til dugnadsarbeid med graving.
Kostnaden for tilknytning til bredbånd kan sees opp mot sannsynlig verdiøkning for en bolig med god
bredbåndsdekning.

Kommunen
I det kommersielle bredbåndsmarkedet kan kommunen ikke påta seg noen rolle som direkte tilbyder
ut mot sluttbrukere. Det er allerede en konkurransesituasjon i Overhalla mellom de aktørene som er
nevnt ovenfor. Bredbåndstilbudene utvikler seg i takt med den teknologiske og markedsmessige
utviklingen.
Så vil det også i Overhalla, som i andre spredtbygde kommuner, være områder som de kommersielle
aktørene ikke ser det som attraktivt/lønnsomt å bygge ut tilbud i. I slike områder vil en da være
avhengig av en kombinasjon av 1) lokalt engasjement/dugnadsinnsats/betalingsvilje og 2) en
offentlig økonomisk støtte som totalt sett gjør det gjennomførbart med en utbygging fra en av de
kommersielle aktørene.
Kommunen kan også sørge for å tilrettelegge for videre fiberutbygging ved å legge ned trekkrør for
fiberkabel i sammenheng med andre utbygginger av vann/avløp, gang- og sykkelveger og kommunale
veger, slik at de kommersielle aktørenes utbyggingskostnader for fiberutbygging reduseres.
I 2018 er det Trøndelag fylkeskommune og eventuelt kommunen som kan bidra med økonomisk
støtte til bredbåndsutbygging som nevnt over.
Av de bredbåndsteknologiene som er nevnt innledningsvis er det p.t. fiberbredbånd som gir de beste
løsningene, men som også krever de største investeringene. En eventuell utbygging av fiberbredbånd
til de vel 800 husstandene i Overhalla som ikke har det i dag, vil kreve flere titalls millioner kroner i
investeringer. I de aller mest spredtbygde områdene av kommunen vil kostnadene målt per
abonnent trolig bli svært høy.
En gradvis og prioritert videre utbygging av fiberbredbånd i flere områder kan likevel være
nødvendig og fornuftig. En slik utbygging vil igjen kunne påvirke hva slags bredbåndstilbud og
bredbåndshastigheter (typisk trådløst bredbånd) tilgrensende områder kan få.
Det synes fornuftig at Overhalla kommune i det videre legger til grunn en egen bredbåndsstrategi
som i korte trekk angir:
•
•
•

Målsettinger
Virkemidler og tiltak
Kriterier for prioriteringer av tiltak
9
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•

Avklaring av kommunens rolle og oppgaver.

5. Forslag til bredbåndsstrategi for Overhalla kommune 2018 – 2021
I det følgende foreslås det en strategi for gradvis utbygging av høyhastighets bredbånd i Overhalla.
Strategien tenkes brukt som et grunnlag for kommunal planlegging, budsjettering og prioritering av
støtte til utbyggingsprosjekter.

Overordnet målsetting
Overhalla kommune har som langsiktig mål at alle innbyggere og virksomheter skal kunne ha tilgang
til høyhastighets bredbånd.

Kommunale tiltak og virkemidler
1. Kommunen skal ha en oppdatert og tilstrekkelig oversikt over utbyggingsbehov i ulike deler av
kommunen.
2. Kommunen skal hvert år i planperioden vurdere å bevilge støttebeløp til kommunal
medfinansiering i bredbåndsprosjekter, primært til fiberutbygging.
3. Kommunen skal bidra til at det kan søkes annen offentlig støtte til bredbåndsutbygging.
4. Kommunen skal som hovedregel legge trekkrør for fiberkabel ved all kommunal
anleggsvirksomhet som innebærer graveaktivitet i områder der innbyggere eller virksomheter
mangler slik infrastruktur.
5. Kommunale trekkrør og fiberkabelforbindelser skal dokumenteres i samme systemer som annen
kommunal infrastruktur.

Innretning av kommunal anleggsstøtte
Overhalla kommune kan gi anleggstilskudd til bredbåndsutbygging i områder hvor dette er
nødvendig for å få iverksatt slik utbygging. Prosjektene skal være initiert av lokalsamfunn i Overhalla.

Søknader om anleggsstøtte skal inneholde:
•
•
•
•

Navn på søker inkludert søkers organisasjonsnummer eller personnummer
Kart over prosjektområdet og antall husstander/ bedrifter/ offentlige bygg det omfatter
Dekningsanalyse for prosjektområdet
Budsjett og finansieringsplan for prosjektet

Tildelingskriterier:
a) Prosjekter som omfatter mange lokasjoner (husstander/virksomheter) som mangler
bredbåndstilgang prioriteres først.
b) Prosjekter som omfatter større geografiske områder prioriteres framfor mindre
prosjektområder.
c) Omfanget av lokal dugnadsinnsats skal være en del av vurderingen.
d) Størrelsen på forhøyet egenandel for abonnenter innenfor prosjektområdet skal være en del
av vurderingen.
e) Omfang av annen kommunal støtte (dvs. legging av trekkrør for fiberkabel ved
anleggsvirksomhet o.l.) skal være en del av vurderingen.
f) Støttebeløpet utmåles etter prosjektets totalkostnad og antall berørte husstander i
prosjektområdet.
g) Anleggstilskuddet skal være utløsende for gjennomføring av prosjektene.
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h) Prosjekter som støttes skal gi en langsiktig fornuftig bredbåndsløsning.
Ovennevnte kriterier vurderes samlet i kommunens saksbehandling av søknader.

6. Prioriterte områder – foreløpig tilråding
Alle utbyggingsprosjekter i Overhalla bør gjennomføres etter initiativ fra og involvering med
innbyggere. Lokale prosjektgrupper bør ha ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektene, med
kommunen som medspiller og bidragsyter. Ramme for anleggstilskudd bør vedtas samtidig med
årsbudsjett og økonomiplan for kommende fireårsperiode. Det gir langsiktighet i prosjektutviklingen
at det settes av en ramme for støtte i flere år framover.
Ut fra kommunestyrets bestilling av en kartlegging og tilråding, vil rådmannen inntil videre tilrå at
Overhalla kommune ved revidering av økonomiplanen avsetter en samlet ramme på 1 mill. kr. som
anleggsstøtte til bredbåndsutbygging i perioden 2018 – 2021 og at det av denne rammen kan
bevilges inntil kr. 250.000 til slik støtte i 2018. Prosjekter kan da gjennomføres fortløpende ut fra de
søknader som mottas, basert på ovennevnte kriterier og rammer for tildeling av kommunal støtte.
Ut fra det arbeidet som er gjennomført med kartlegging av status, behov og aktører, har kommunen
fått en oppfatning av hvilke områder i Overhalla som har behov for bedre tilbud. En foreløpig
tilråding av områder som bør prioriteres først, vil i stor grad følge den oversikten over områder som
vi fikk innspill fra i spørreundersøkelsen. Se kapittel 3.4.
Ut fra den kjennskapen vi pr i dag har til lokale initiativ, områder med flest husstander og områder
hvor vi er kjent med planer om lokal dugnadsinnsats, kan det dermed være naturlig å starte med
vurdering av kommunal støtte til området Melen – Øyesvold – Ryggahøgda. Det lokale initiativet her
har så langt omfattet potensielt ca 140 husstander. Også Øysletta kan være aktuelt
utbyggingsområde i en tidlig fase. Endelige vedtak om kommunal støtte må baseres på en
konkretisert søknad fra det lokale initiativet, med oversikt over antall husstander som etterspør ny
bredbåndsløsning, dugnadsinnsats mv.
Kommunen har et godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Både kommunen og
fylkeskommunen vil bidra til at prosjekter kan søke og gjennomføres raskest mulig.
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Vedlegg 1 – dekningskart 100 Mbps:
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Vedlegg 2 – dekningskart 4 Mbps:
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Vedlegg 3 – dekningskart 30 Mbps:

14

