
 
 

                                                               

 

 

 

  

 

 
 
Til husstandene i området 
 

Grønseth – Flatberg – Haugen/Engan - Gåregrenda –  

Ysetmoen – Øvindmoen – Strandvegen og Jormorbakken.  

 

 

 

Trondheim, 19.03.2020 

 

 

 

Endelig blir det mulighet for bredbånd via fiber i ditt område 

 

 

NTE, Holtålen kommune og Trøndelag Fylkeskommune har blitt enige om utbygging av 

fiberbredbånd i ditt område i form av et bygdefiberprosjekt. Utbyggingen baseres på et spleiselag 

mellom de nevnte aktørene og den enkelte husstand og hvor oppslutningen blant huseierne vil 

være helt avgjørende. Det betyr at fremtidens kommunikasjonsløsninger kan være på vei til deg 

om mange nok blir med !  

I søknaden fra kommunen om økonomisk støtte til en bredbåndsutbygging via Fylkeskommunen, 

ligger det et krav om deltagelse på minimum 80% av alle husstandene i det omsøkte området. 

Oppnås ikke dette antallet, kan det bety at utbygging ikke kan realiseres og det økonomiske 

tilskuddet bli trukket tilbake. I bygdefiberprosjekter er det vanlig at den enkelte husstand som en 

del av spleiselaget, må betale en andel til kommunen i form av tilknytningsavgift.  

Informasjon som omhandler tilknytningsavgiften vil komme fra kommunen i et eget brev.  

 

 

 

Inngåelse av avtaler rundt fibertilknytning og innholds leveranse. 

 

Opprinnelig var planen å avvikle et folkemøte i Gammelgården i Haltdalen den 19. mars med 

både representanter fra Holtålen kommune og NTE tilstede. Bakgrunnen for folkemøtet var fra 

kommunens side å forklare bakgrunnen for kommunens involvering rundt en slik utbygging, samt 

informasjon fra NTE omkring selve utbyggingen og tjenesteleveransene. Det var også lagt opp til 

signering av avtaler allerede samme kveld. 

 

Men som dere vet så er alle former for sammenkomster med flere mennesker ikke mulig å 

gjennomføre så lenge korona viruset herjer som verst. Det er heller ikke mulig å foreta 

hjemmebesøk til den enkelte for å informere slik vi til vanlig gjør. Vi har derfor sammen med 

kommunen måtte tenke kreativt og har valgt denne måten å informere på for å kunne gå i gang 

med innsalget så snart som mulig. Får vi inn alle de kontraktene som er nødvendig på denne 

måten, vil de som utfører gravearbeidet kunne starte planarbeidet umiddelbart og iverksette 

selve gravearbeidet så snart det er gravbart i jorda. Det betyr at vi er helt avhengige av at alle 

tar ansvaret selv for å fylle ut den vedlagte kontrakten og sender denne tilbake til oss enten på 

mail eller levere denne i postkassen merket NTE plassert ut på Coop Haltdalen.  
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Tidsfrist 

 

For at vi skal kunne starte planleggingen av utbyggingen, samt få på plass alle grunnrettsavtalene 

som er nødvendig, ønsker vi å være ferdig med innsalget så raskt som mulig og senest innen 

utgangen av mars måned. Fordelen med dette for dere er også en bebudet prisøkning på 

innholdstjenestene fra 1. april. Dette betyr at alle som signerer og leverer inn avtalene før 1. april 

beholder gammel pris i hele bindingstiden på 1. år fra leveransestart.       

 

 

Hvordan går du fram 

 

Vedlagt finner du vår standard kontrakt som vi ber deg om å fylle ut. Du beholder den rosa 

gjenparten. Vilkår og annen informasjon rundt tjenestene finner du på våre nettsider. 

 

På vedlagte kontrakt finner du øverst to pakker som inneholder både internett og TV. 

Det er også mulig for de som ønsker, kun å velge internettleveranse.  

Prisene på pakkene og den enkelte internett leveransen står oppført på kontrakten.  

Det skal kun krysses av for den pakken du velger eller for den internett tjenesten du ønsker om 

du ikke har behov for vårt TV tilbud. 

 

Tilknytningsavgiften for pakkene er kr. 0.- 

Tilknytningsavgift for valg av kun internett er kr. 990.- 

 

Det eneste vi krever fra den enkelte husstand, er at det utføres egeninnsats med å grave ned 

røret vi legger igjen på tomtegrense til den enkelte husstand og inn til husveggen. Resten av 

arbeidet med installasjonen tar vi oss av kostnadsfritt for dere. 

  

 

Innlevering av avtaler 

 

Vi har ordnet slik at alle kontraktene kan legges i postkassen vi har satt opp på Coop Haltdalen. 

Du kan også skanne kontrakten og sende den til fiber@nte.no om ønskelig. 

Det er viktig å fylle ut all informasjon på kontrakten og i tillegg krysse av i boksen for samtykke. 

Sistnevnte for at vi skal kunne sende deg informasjon på mail framover  

    

Skulle du imidlertid ha spørsmål i forbindelse med tjenestene eller utfylling av kontrakten, gå 

gjerne inn på våre nettsider www.nte.no eller ring oss på 74 15 02 00.  

Vi oppfordrer også å gå inn på kommunens egne hjemmesider hvor dere finner ytterligere 

opplysninger i forbindelse med den forestående fiberutbyggingen. 

 

Skulle vi imidlertid ikke få noen tilbakemelding fra deg i løpet av den nærmeste tiden tillater vi 

oss i den unntakstilstanden vi befinner oss i å ta kontakt med deg på telefon, slik at vi får avklart 

om din husstand ønsker tilknytning til fibernettet eller ikke.  

 

Det er også mulig å ta kontakt direkte med vår salgsrepresentant Per Jørgen på tlf. 970 21 841 

 

 

Vennlig hilsen 

NTE Marked AS 
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