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Bredbåndsutbygging i Indre Fosen kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av fiber i området Myran/Kråkmo –
Røstadlia/Rosvoll /Helåsen slik det er beskrevet i prosjekt med Trøndelag
fylkeskommune og NTE, settes det av kr. 650.000, - til utbyggingen.
2. Under forutsetning av gjennomføring av utbygging av bredbånd slik det er beskrevet i
søknad, innvilges Råbygda Bygdefiberlag (org.nr. 926024922) kr. 508.150, -.
3. De innkomne søknadene som ikke kommer i betraktning i denne runden, settes i kø
for behandling på det tidspunkt der det foreligger ny bevilgning av midler til bruk til
mobil- og fiberutbygging.

Saksopplysning
Utbygging av mobil og fiber vurderes som viktig i forhold til sikkerhet, tilgjengelighet,
infrastruktur, skole/helse og næringsliv. Kommunen har målsetting om full dekning og dette
innebærer at det må settes av økonomiske midler i økonomi- og handlingsplanen inntil målet
er nådd.
I drøftingssak i formannskapet 21.01.21 ble det gjort vurdering av bruken av avsatte midler til
mobil- og fiberutbygging. Det har kommet inn mange søknader til ordningen, men det er ikke
tilstrekkelig med midler til å innvilge alle søknadene. Som et prinsipp for videre behandling av
søknadene, ble det drøftet å benytte gjenstående midler på prosjekter som gir best uttelling i
forhold til antall husstander.
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Det er seks prosjekter som ligger til behandling:
Søker

Totalkost
prosjekt

GraveAntall
Søknads- Tilskudd
lengde
husstander sum
beregnet
fiber
etter modell
788.600
3.193 m
11
198.650 Kr. 193.000

Frengen
bygdefiberlag
Råbygda
2.000.000
Bygdafiberlag
Vestvikan
937.500
Hyttefelt
Sørbotn
velforening
Arve Skånøy
210.000
Leksvik*
1.950.000

Tilskudd
pr.
husstand
Kr. 17.545

7.763 m

40

508.150

Kr. 508.150 Kr. 12.704

3.000 m

12

189.000

Kr. 186.000 Kr. 15.500

5.100 m

12

385.000

Kr. 301.000 Kr. 25.083

1.032 m
-

1
142

54.600
650.000

Kr. 54.600 Kr. 54.600
Kr. 4.500

* Leksvik: Myran/Kråkmo – Røstadlia/Rosvoll /Helåsen

Det er to prosjekter som peker seg ut:
Leksvik (Myran/Kråkmo – Røstadlia/Rosvoll /Helåsen): Indre Fosen kommune har i
kontakt med Trøndelag fylkeskommune fått anledning til å søke på restmidler til
fiberutbygging fra 2020. Under forutsetning av at Indre Fosen kommune får tildeling fra
restpotten, er det kommet konkret forslag på område som kan bygges ut. Aktuelt område for
utbygginga er Myran/Kråkmo – Røstadlia/Rosvoll /Helåsen. Prosjektet dekker 142
husstander og kommunens tilskudd pr. husstand blir kr. 4.500. Totalt blir dette et prosjekt
hvor kommunens andel blir kr. 650.000.
Råbygda Bygdefiberlag: Prosjektet dekker 40 husstander og kommunens tilskudd pr.
husstand blir kr. 12.704. Det legges også til grunn for vurdering av søknaden at Stadsbygd
Vassverk ønsker å knytte seg på fiberen opp til Kårli renseanlegg da renseanlegget er
avhengige av å være tilkoblet internett. Vassverket betraktes som viktig i forhold til kritisk
infrastruktur. Totalt blir dette et prosjekt hvor kommunens andel blir kr. 508.150, -.
De prosjektene som ikke kommer i betraktning i denne runden, settes i kø for behandling på
det tidspunkt der det foreligger ny bevilgning av midler til bruk til mobil- og fiberutbygging.

Vedlegg
1

Søknad fiberutbygging Frengen Bygdefiberlag
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Søknad fiberutbygging Råbygda Bygdafiberlag
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Søknad fiberutbygging Vestvikan Hyttefelt
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Søknad fiberutbygging Sørbotn velforening
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Søknad fiberutbygging Arve Skånøy
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Fiberutbygging prosjekt Leksvik

