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Til husstander i aktuelt utbyggingsområde! 
  

  
  
   

 
 
 
 
INFORMASJON OM BREDBÅND/FIBER UTBYGGING OG EGENANDEL  
 
Holtålen kommune satser offensivt på bredbåndsutbygging i kommunen ut fra de ressursene 
en har. Dette har høy prioritet da en ser, og vet, at dette er en svært viktig infrastruktur – og 
at det betyr mye for mange i de aller fleste sammenhenger.  
 
NTE, Holtålen kommune og Trøndelag Fylkeskommune i har blitt enige om utbygging av 
fiberbredbånd i ditt område. Dvs. i området Grønseth – Flatberg – Haugen/Engan – 
Gåregrenda – Ysetmoen – Øvindmoen – Strandvegen og Jormorbakken i Haltdalen. NTE vil 
være entreprenøren og utbygginga skjer i form av et bygdefiberprosjekt.  
 
Vi regner med at du/dere allerede har fått et brev i postkassen fra NTE om utbygginga. 
Kanskje har du gått igjennom det allerede. Hvis ikke så utfordrer vi deg til å ta det fram igjen 
😊!  
 
Utbyggingen baseres på et spleiselag mellom de nevnte aktørene og den enkelte husstand. 
Den totale kostnaden for å bygge ut området er på 3,4 millioner kroner. Den kommunale 
egenandelen blir på ca. 500 000 kr. I stort sett alle bredbåndsutbyggingsprosjekter så betaler 
husstanden en egenandel/tilknyttingsavgift. I vår kommune har den variert fra 5 000 kr til 
15 000 kr. For dette prosjektet blir det 5 000 kr. Innkrevingen av dette beløpet vil Holtålen 
kommune stå for. 
 
For å få realisert bredbånd/fiber utbygginga så er vi avhengige av at minimum 80% av alle 
husstandene i det omsøkte området blir med. For å være klinkende klar; Det er nå «toget 
går». Husk at også Telenor vil fase ut kobbernettet om ikke så lenge (bredbåndet gjennom 
kobbernettet vil da bli «avviklet»). Dette blir nå vårt tilbud. Om du er gammel eller ung så vil 
du nå og i fremtiden få behov for denne teknologien. Som et eksempel kan vi nevne at i 
fremtidens eldreomsorg, så vil velferdsteknologi være viktig – ikke minst for kanskje 
muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Teknologien betinger bredbånd/fiber. Et annet 
moment er at mye av skoleundervisningen krever at en har en eller annen form for teknologi. 
Da er det vi tilbyr et av det beste som er på markedet. Vi håper derfor din husstand blir med 
og tar en for «laget»!  
 
På denne bakgrunn så oppfordrer vi husstanden  

 
 til å tegne avtale med NTE og fylle ut de nødvendige skjemaene som du fikk i deres 

brev og returnere dette så snart som mulig.  
 

 å fylle ut det vedlagte skjemat fra oss i Holtålen kommune om bekreftelse på 
egenandelen/tilknytningsavgiften. Du kan returnere det per post, scanne avtalen og 
sende det som e-post eller legge det i postkassen ved kommunehuset.   
 



2 
Det må foreligge bekreftelser på begge punktene ovenfor hvis en skal få bredbånd/fiber.   
 
Vi skulle egentlig ha hatt et informasjonsmøte om dette, men dere skjønner helt sikkert 
hvorfor det ikke ble noe av. For å få ønsket fremdrift så måtte vi gjøre det på en annen måte. 
Derfor brev denne gangen. Hvis oppslutningen blir slik som vi håper og tror, så kan det bli 
oppstart allerede til våren. Det synes vi høres veldig bra!   
 
Muligens kan vi virke litt streng og moralsk ovenfor, men i første rekke er dette en skikkelig 
gladnyhet. Har får du tilbud om fremtidens kommunikasjonsløsninger! Slå til! 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnende på telefon 950 66677 eller per e-post. 
Adressen er olve.morken@holtalen.kommune.no.  
 
På forhånd takk! 
 
 
 
Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 

 
 
Olve Morken 
Enhetsleder næring og kultur 
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