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Mobilmast Hustad

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune aksepterer tilbud fra Telenor om tilleggsytelse med en kostnad på NOK
137.000. Samlet kostnad for Gildeskål kommune blir NOK 837.000.
Beløpet på NOK 137 000,- kr finansieres ved bruk av disposisjonsfondet
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Teoretisk dekningsplot for L08 Horsdal-Gildeskål-170118

Bakgrunn for saken:
I 2014 ble det startet en utredning for å kartlegge bredbåndsdekningen i kommunen. Dette
med bakgrunn i at det på nasjonalt nivå ble tilgjengeliggjort en pott til utbygging av
bredbånd administrert av fylkeskommunene. Utredningen viste at kommunen oppfylte
kravene for å kunne bli tildelt støtte.
Med utgangspunkt i utredningen ble det lagt ut et anbud våren 2015. Anbudet var delt i to
prosjekter, fast og mobilt bredbånd. Etter en jurykåring ble NK-nett kåret som vinner av
utbygging fast bredbånd i konkurranse med to andre leverandører. Telenor ble kåret som
vinner av utbygging mobilt bredbånd som eneste tilbyder. Juryens kåring ble godkjent av
kommunestyret i sak 17/15. Finansiering av fast bredbånd ble i sin helhet dekket av Gildeskål
kommune. For mobilt bredbånd ble det inngått samarbeidsavtale med Nordland
fylkeskommune om deling av kostnadene 50/50.
Utbygging av fast bredbånd ble ferdigstilt av NK-nett i september 2016 etter å ha oppfylt
kontraktsforpliktelsene.
Hoveddelen av Telenors utbygging ble utført innen frist. Dette bestod da i oppgradering av
eksisterende mobilmaster. Utbyggingen på Sandhornøy ble gjentatte ganger forsinket. Dette
på grunn av vanskeligheter med å sikre grunneiertillatelse for etablering av mobilmast i
Sandvik. Etter gjentatte forsøk på å få grunneiertillatelse på plass ble det i dialog med
Telenor avtalt at de i stedet innplasserte seg i NK-netts mast på Vorrberget. Dette resulterte
da i en betydelig reduksjon av kostnader for utbyggingen. Etter at Vorrberget mobilstasjon
ble satt i drift kunne kontrakten med Telenor anses som oppfylt, og det ble foretatt oppgjør
med Nordland fylkeskommune.
Kontrakten med Telenor hadde en verdi på NOK 7.215.000. Etter ferdigstillelse gjenstod det
NOK 1.472.644 av opprinnelig budsjetterte midler. Av dette stod da NFK for finansiering av
halvparten. Siden prosjektets opprinnelige mål var oppfylt utgikk disse midlene. Besparelsen
for Gildeskål kommune var da NOK 736.322.
Etter kontraktens ferdigstillelse var det klart at dekningen i enkelte områder fortsatt var
utilstrekkelig og dialog ble opprettet med Telenor for å avklare hvordan vi kunne utbedre
denne. Telenor la da frem et tilbud på opsjon om opprettelse av ny mobilmast på Horsdal
med verdi NOK 700.000. Dette ble senere endret til Hustad basert på forelagte dekningskart.
Tilbudet ble godkjent av daværende ordfører Petter Jørgen Pedersen og aksept på tilbudet ble
sendt 1.12.2017.
Etter at grunneiertillatelser hadde blitt anskaffet var Telenor klar for å starte byggingen
september 2019. Det viste seg da at kostnadene med å få fremført strøm langt overgikk
opprinnelig anslag, noe som utløste klausul i tilbudet om endring av tilskuddsbehovet.
Estimert kostnad for strømforsyning var NOK 200.000. Tilbud fra Nordlandsnett var på NOK
475.387. På bakgrunn av dette ba Telenor om et ytterligere tilskudd på NOK 275.000. For å
få fortgang på saken har Telenor påtatt seg å ta halve denne kostnaden selv forutsatt at det
tas en snarlig avgjørelse. Ekstrakostnad for Gildeskål kommune utgjør da NOK 137.000 med
en samlet kontraktsverdi på NOK 837.000.

Vurdering:
Opprettelse av en mobilmast på Hustad vil gi dekning i et område hvor det i dag er svært
mangelfull dekning. Som erfart med innlosjering av Telenor i NK-netts mast på Vorrberget er
leie av plass i master vanlig praksis blant operatører. Dette gir da mulighet for at også andre
aktører kan etablere seg i masten.

I en hverdag hvor de fleste tar for gitt å alltid være på nett er mangelen på dekning i dette
området noe som oppleves som negativt og utfordrende. Fergestrekningen Sund-HorsdalSørarnøy er mye brukt av arbeidspendlere, yrkessjåfører mv. Ved å gi denne strekningen
mobildekning kan disse benytte reisetiden produktivt.
Vi har også erfart som en følge av tiltakene mot Korona-pandemien at en rekke personer i
dekningsområdet har problemer med å delta i nettmøter på grunn av ustabil eller fraværende
dekning.
Telenor har tilbudt kommunen en deling av kostnadene slik at kommunens nye andel er NOK
137 000 dersom Telenor får rask tilbakemelding. Rådmannen anbefaler at saken behandles
etter kommunelovens §11-8. Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret gis full
orientering om dette i neste ordinære møte.
Kommunen har ikke budsjett i 2020 for denne merkostnadene. I hovedprosjektet ble det
fastslått at dette var driftskostnader for kommunen og således ikke kunne lånefinansieres
eller bruke ubundet kapitalfond. Det er kun driftsmidler som kan brukes for å finansieres
dette. Rådmannen foreslår derfor at kommunens bidrag nå finansieres ved bruk av
disposisjonsfondet.
Konklusjon:
Støtte til utbygging av mobilmast vil bedre dekningen for fastboende, arbeidspendlere,
yrkessjåfører og tilreisende. Noe som vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst.
Rådmannen anbefaler at Gildeskål kommune aksepterer tilbud fra Telenor om tilleggsytelse
med en kostnad på NOK 137.000. Samlet kostnad for Gildeskål kommune blir NOK 837.000.
Bidraget på NOK 137 000 finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

