
 

 

 

INFORMASJON OM BREDBÅNDSUTBYGGING I HEMNES OG 

UNDERSØKELSE OM INTERESSEN FOR TILKNYTNING HOS PRIVATE 

OG BEDRIFTER. 

Informasjon om utbyggingsprosjektet: 

Hattfjelldal og Hemnes kommuner samarbeider om en bredbåndsutbygging med fiber på 

strekningen Krysset Krutfjellveien – Varntresk-Hjartfjellneset-Sundsås-Stubbli-Røsvassbukt-

Kongsdalen-Bleikvasslia-Korgen- Leirskardalen.  

I Korgen øst planlegges også utbygging for de som ikke har fått kommersielt tilbud fra 

Telenor  (Tømmerheia, Aspmoen og Tronesmoen). I Bleikvasslia planlegges forgreninger til 

Gruvabyen og Halvardalen , og det planlegges avgreining fra Røsvassbukt til Valberg.  

Prosjektet har en total ramme på 28 mill. og anbudskonkurransen er gjennomført. Det 

beregnes oppstart så snart kontraktforhandlingene med entreprenør er gjennomført. 

Oppsitterne på strekningen får ved denne utbyggingen et tilbud om bredbåndstilknytning 

med fiber – det gjelder både fastboende og hytteeiere. 

Hovedkablene skal som hovedregel pløyes eller graves ned, men på strekningen Solås – 

Bleikvassli skole blir kabelen opphengt i stolper - for det meste i Telenor i sin stolperekke.  

Den gjennomgående fiberen blir prioritert først, slik at ferdigstillelse mot alle abonnentene 

vil ikke komme før i løpet av 2016. 

Når fiberanlegget skal settes i drift, vil det bli etablert et felles driftsselskap som skal stå for 

driften og vedlikeholdet av anlegget. 

 

Tilknytningskostnader:  

Endelige satser er ikke fastsatt, men Hatt-nett sine satser i Hattfjelldal kan være 

retningsgivende inntil videre (priser eks. moms):  

Private abonnenter:  kr. 5000.- 

Bedrifter:   kr. 15 000.- 

Prisene gjelder for de som registrerer sin interesse for tilknytning før 1. september 2015 og 

som gjennomfører tilknytningen når anleggsarbeidet pågår. Abonnenter som tegner seg 

etter at anleggsarbeidene i deres område er gjennomført, må forvente en betydelig høyere 

tilknytningspris, fordi dette vil gi vesentlig merkostnader for netteier. 

Hemnes kommune 



Prisene forutsetter at eiendommen er nærmere 200 m fra den planlagte hovedfiberen, og at 

huseier selv foretar legging av slange med fiber og tilbakefører grunnen til samme tilstand 

som før gravingen/ pløyingen. Dersom eiendommen ligger mer enn 200 m fra avgreiningen 

fra hovedkabelen, beregnes faktiske kostnader. Med hovedkabel menes også de planlagte 

avgreiningene som er beskrevet ovenfor. Utbygger holder materiellet for framføring  til 

husvegg.  

Grunnen skal etter graving eller pløying tilbakeføres til opprinnelig stand. Netteier skal ha 

rett til adkomst for vedlikehold av kabelforbindelsen med tilhørende utstyr. Over dyrka mark 

og langs veggrøft skal kabelen graves/ pløyes minst 70 cm dypt.  

Det signeres en egen grunneieravtale der det er aktuelt med framføring over annens 

eiendom for å nå abonnentene. Det blir ikke gitt noen form for kompensasjon til grunneiere 

for framføring av kabel i bakken eller som luftspenn. 

 

Registrering: 

Dersom du/ dere er interessert i å knytte dere til det planlagte fibernettet, vennligst gi 

tilbakemelding til Hemnes kommune på vedlagte svarslipp eller send e-post til 

postmottak@hemnes.kommune.no med navn, adresse, gårds-, bruks- og evt. festenr. og 

melding om at dere er interessert i fibertilknytning.   

 

NB!  Ny frist 4. januar 2016 for å oppnå rimeligste tilknytningssats. 
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