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Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 36/15 06.05.2015

Temasak - Kommunereformen - statusoppdatering mai 2015

Rådmannens forslag til vedtak

Redegjørelsen tas til etterretning.

Bakgrunn

Det er tidligere avklart at kommunereformen er tema i utvidede formannskapsmøter månedlig – så 
langt som naturlig. Rådmannen redegjør for status opp mot planer.

Status

Jeg tar opp status summarisk og punktvis. Rapporteringen tar utgangspunkt i vedtak i Kommunestyret i 
mars og desember.

1. Intern organisering. I vedtak i kommunestyret (23.03) i  mars ble styringsgruppen utvidet med 
tillitsvalgtrepresentasjon og to ungdomsrepresentanter. Dette er første møte i den utvidede 
styringsgruppen. Rådmannen er i den forbindelse forberedt på å gi en utvidet oppdatering i møtet.

2. Avklaring av alternative utredninger, jfr Kommunestyrets vedtak i desember. Dette gjelder 
spørsmålet om hvilke konsepter for kommunestrukturer i vår region som skal vurderes for videre 
utredning. Kommunestyret i mars utsatte fristen for avklaring av aktuelle alternativer til juni. Med 
de retningsvedtak som er fattet i kommunestyrene i Innherred og Inn-Trøndelag foreligger et stort 
antall alternativer som kan være interessante. Rådmannen arbeider nå – i kontakt med øvrige 
rådmenn – for å få på etablert en tidligfaseutredning for avklaring av aktuelle alternative konsepter.

3. Vi er helt avhengig av en samordnet fremdrift med våre naboer her. Det er derfor vanskelig å være 
eksakt på fremdrift; om vi er i stand til å legge fram en sak til kommunestyret i juni gjenstår å se. 



Det er viktig å presisere at denne utredningen er en grovutredning og som vil peke på fordeler og 
ulemper ved ulike kommunestrukturer i våre region opp mot de kriterier som er «stilt» for en god 
kommunestruktur. 

4. Innbyggerundersøkelsen Nord-Trøndelag. Denne ble gjennomført i mars og samtlige kommuner  i 
Nord-Trøndelag deltok.  Det var åpnet for å stille to lokale spørsmål for hver kommune. Inderøy 
valgte – sammen med to andre kommuner – ikke å stille lokale spørsmål. 

Du kan finne resultater ved å søke på nett «Innbyggerundersøkelsen Nord-Trøndelag», KS-
hjemmesider, eller Fylkesmannens hjemmesider. (bruk søkefelt !) Hovedresultatene kan 
sammenfattes som følger – og vi vil gjennomgå resultatene nærmere i møte:

- Nord-Trønderne er opptatt av kommunereform. (42% i stor grad) Dette indikerer at 
informasjons og forankringsarbeidet er viktig.

- Holdningen til kommunereformen er delt. Like mange positive som negative – som indifferente.
Lokale undersøkelser viser store variasjoner. Gjennomgående vil holdningen til lokale endringer 
være mest positiv i de største kommunene og/eller de kommuner som mest åpenbart vil høste 
«fordeler» av sammenslåing.

- Nord-Trønderne er hovedsakelig fornøyde med kommunenes oppgaveyting. Inderøy kommer 
ut på 5 plass blant de Nord-Trønderske kommuner i denne tilfredshetsmålingen.

- Nord-Trønderne mener at en kommunesammenslåing kan gi økt faglighet, mer kostnadseffektiv 
drift, styrke nærings og samfunnsutviklingen, og delvis styrke tilbudet innenfor kultur og idrett 
mv. Det forventes redusert lokaldemokrati og svekkelse av lokalsamfunn.

5. Informasjon og medvirkning. Vi har gjennomført den første ungdomsforankringsprosessen gjennom 
Ungdomskonferansen på kulturhuset 10 april.  Ungt Entrepenørskap stod for opplegget. Se våre 
hjemmesider for nærmere presentasjon. Tilsvarende opplegg skal kjøres mot videregående til 
høsten.

Vi har ikke opplegget klart for nye folkemøter og/eller møter med frivillighet, næringsliv mv. Dette 
ligger i planen for våren. Jeg er fortsatt noe i tvil om hva som er et fornuftig opplegg her. Det kan 
være at det vil være tilstrekkelig å invitere til et nytt åpent møte i kulturhuset før sommerferien; 
eventuelt med sørskilte invitasjoner til næringsliv, frivillighet mv. Det innebærer grendemøter over 
sommerferien. 

Vi vil snart ha på plass en mer hensiktsmessig «kommunereformside» på nett og Kommunens 
informasjonsavis før sommeren vil gi omfattende dekning.

6. Utredning 4 k. Telemarksforskning vil gjøre en vurdering av dette alternativet. 

Konklusjon

Det vil bli gitt en utvidet oppdatering i møtet. 
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Avgrensning av områder for konsum av alkoholholdig drikke ved offentlige 

arrangementer med skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

Det tilrås ikke innført krav om særskilt begrensning av skjenkeområder i forbindelse med offentlige 
arrangement med allmenn adgang.

Krav til gode kontrollordninger og praksis innskjerpes innenfor rammen av gjeldende regelverk.

Vedlegg
1 Vedtak i møte den 07.04.15

Bakgrunn

Inderøy ungdomsråd har vedtatt i møte den 07.04.15 at de ønsker egne avgrensede områder for salg og 
konsumering av alkoholholdig drikke på offentlige arrangementer i kommunen. 

Skjenking av mindreårige oppfattes å være et mulig problem i forbindelse med offentlige arrangement i 
Inderøy kommune. Ungdomsrådet (se utskrift av møtebok) ønsker derfor avgrensning av et eget 
område for alkoholkonsum når aldersgrensen for inngang er under 18 år. De mener at dette kan være 
et enkelt men kraftfullt tiltak for å motvirke inntak av alkohol blant mindreårige på slike arrangementer.

Saken ønskes tatt opp i Inderøy kommunestyre så snart som mulig. I den grad en eventuell endring i 
regelverk skal få betydningen for sommerarrangementer er en avhengig av en beslutning i 
kommunestyret i mai.



Etter dagens praksis ved innvilgelse av søknader, angis lokalet eller området hvor arrangementet skal 
avholdes som skjenkeareal.

Søknader om utendørs arrangement skal ha vedlagt et kart over arrangementsområdet. I den tiden 
arrangementet skal pågå, skal området avgrenses. 

Det har ved slike arrangement tidligere vært benyttet stolper/staur og sperrebånd eller annet type 
egnet avsperring for å avgrense det angitte området. Innenfor dette området er det tillatt med 
skjenking/konsum. (dvs skjenking/konsum er ikke begrenset til spesielle arealer innenfor området.

Vurdering

I forhold til målsettingen om å forebygge at mindreårige ved offentlig arrangement får tilgang til alkohol 
er følgende kjente tiltak kjent brukt:

- Krav om forsterket kontroll
- Krav om aldersgrense til arrangementer hvor det serveres alkohol
- Benytte armbånd på alle ved inngang med en farge for personer under 18 år og annen farge for 

personer over 18 år for å lette kontrollen 
- «Øltelt», «industrivegger» eller annen type intern avgrensing av område for skjenking innenfor 

selve festområdet

Kommunens Alkoholpolitiske retningslinjer, vedtatt i kommunestyret 25.06.12, har regler for tildeling 
av skjenkebevillinger. Retningslinjene angir ikke at kommunen skal sette krav om at arrangører skal ha 
et eget område for alkoholkonsum innenfor avgrenset festområde. (det være seg Samfunnshus eller 
utendørs områder)

Når det gjelder avgrensninger innenfor festarenaen så vil eventuelle interne fysiske avgrensninger være 
spesielt vanskelig å håndtere i våre relativt små samfunnshus.

For utearrangementer er det selvsagt fysisk mulig men kan være en praktisk og økonomisk utfordring 
for arrangørene. Den direkte økonomiske kostnaden ved en avgrensning behøver ikke være betydelige 
hvis kravet til fysisk avsperring ikke sette. Noe avhengig av festområdets utforming kan en begrensning 
som for eksempel innebærer avstander mellom naturlig internt avgrenset skjenkeområde og scene, 
medføre en begrensning i «besøksopplevelsen».

Avsluttende vurderinger:

Rådmannen forstår og anerkjenner Ungdomsrådets engasjement, men faller ut fra en samlet vurdering 
ned på en annen konklusjon. Jeg er noe skeptisk til effekten av å sette ytterligere restriksjoner på 
mulighetene for skjenking/konsum av alkohol innenfor naturlig avgrensede festlokaler eller arealer. Det 
tilrås fokus på kontroll og virkemidler for å sikre reell kontroll, jfr. spesielle «merkingstiltak» for 
personer under 18 år.   

Dersom det anses å være behov for ytterligere restriksjoner, jfr. Ungdomsrådets holdning, så bør 
behovet for en høringsrunde før beslutning vurderes.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.
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Inderøy ungdomsråd vedtok på et møte den 7. april at vi vil gå inn for å påby spesifikke

områder for salg og konsumering av alkohol på offentlige arrangementer der aldersgrensen er

under 18 år. Skjenking av mindreårige er et stort problem på de fleste offentlige fester i

Inderøy kommune, og vi mener at et avgrenset område der myndige personer kan nyte

alkohol, er et enkelt - men kraftfullt - tiltak for å motvirke inntak av alkohol blant mindreårige

i Inderøy kommune. Vi vil jobbe iherdig ovenfor kommunen for å få fremmet forslaget som

en sak i et kommunestyremøte så snart som mulig.

Inderøy ungdomsråd

v/leder Knut Øye Brandsås
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Vinmonopolet i Inderøy - Søknad om godkjenning av beliggenhet

Rådmannens forslag til vedtak:

Gnr. 135 bnr. 140 snr. 23 i Nessjordet 1 godkjennes som beliggenhet for AS Vinmonopolet sitt 
utsalgssted på Straumen i Inderøy kommune.  

Vedlegg
1 Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet i Inderøy kommune
2 Arealoversikt

Bakgrunn

A/S Vinmonopolet ble i formannskapsmøte 25.02.15 innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikke 
med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent for etablering av vinmonopolbutikk på Straumen i
Inderøy kommune.

Søknad om godkjenning av beliggenhet skulle innsendes så snart egnede lokaler var funnet.

AS Vinmonopolet søker i brev av 23.04.15 om godkjenning av beliggenhet for avdelingen.

Vurdering

Vinmonopolet søker i brev av 23.04.15 om godkjenning av REN Inderøy AS, gnr. 135 bnr. 140 snr. 23,
Nessjordet 1, som lokaler for sin vinmonopolbutikk på Straumen.

I følge Alkohollovens § 3-3 skal kommunen godkjenne beliggenhet for utsalgsstedet.



Det er allerede vedtatt og legge et Vinmonopol til Straumen.  Når det gjelder den konkrete foreslåtte 
beliggenheten til et kjøpesenter midt i Sentrum, så anses dette kurant.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.



AS Vinmonopolet Akersgata 51, Postboks 6953 St. Olavsplass, N
e-post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no

Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet 

Det vises til Vinmonopolet søknad av 28.01.15
fremgår at Vinmonopolet etter å ha fått bevilling vil søke kommunen 
beliggenhet, jfr. Alkohollovens § 3

Etter annonsering i lokalpressen mottok Vinmonopolet 
Vi valgte å gå videre med REN Inderøy AS om lokaler
Kommune, gnr.135 bnr.140 snr. 23
Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, 
samt driftsmessige krav om blant annet vare

Etter alkohollovens § 3-3 søker vi derfor kommunen om godkjennelse av beliggenheten for 
Vinmonopolets butikk i Bø kommune

Vi imøteser svar på søknaden om
på underretning om kommunens tidsplan for behandling av saken på e
Janne.kaspersen@vinmonopolet.no
cathrine.vogt@vinmonopolet.no (Jurist).

Med Vennlig hilsen

Janne M. Meyer Kaspersen
Prosjektkoordinator

Inderøy Kommune 
Vennalivegen 7

7670 Inderøy

Deres ref:

[Deres ref:]

Vår ref:

[Vår ref:]

AS Vinmonopolet Akersgata 51, Postboks 6953 St. Olavsplass, N-0130 Oslo Telefon +47 04560, 
post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no

Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet I Inderøy Kommune

es til Vinmonopolet søknad av 28.01.15 om salgsbevilling i Inderøy kommune, der det også 
etter å ha fått bevilling vil søke kommunen om godkjennelse av 

beliggenhet, jfr. Alkohollovens § 3-3.

Etter annonsering i lokalpressen mottok Vinmonopolet 3 tilbud om lokaler i kommunen.
REN Inderøy AS om lokaler i Nessejorder 1, 7670 Straumen 

140 snr. 23 i Inderøy kommune. Som vi ser som det beste alternativet. 
Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, 
samt driftsmessige krav om blant annet varemottak.

3 søker vi derfor kommunen om godkjennelse av beliggenheten for 
kommune - Vesterålen.

om godkjennelse av beliggenhet så raskt som mulig, og vil sette pris 
på underretning om kommunens tidsplan for behandling av saken på e-post til 
Janne.kaspersen@vinmonopolet.no. Spørsmål til søknaden kan rettes til 

(Jurist).

Direkte innvalg:

41324609

Dato:

23. april 2015

0130 Oslo Telefon +47 04560, 
post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no

Kommune

kommune, der det også 
godkjennelse av 

tilbud om lokaler i kommunen.
1, 7670 Straumen i Inderøy

. Som vi ser som det beste alternativet. 
Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, 

3 søker vi derfor kommunen om godkjennelse av beliggenheten for 

godkjennelse av beliggenhet så raskt som mulig, og vil sette pris 
post til 

23. april 2015
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Plan for utbygging av bredbånd - utlegging til høring

Rådmannens forslag til vedtak

Plan for utbygging legges ut på høring.

Vedlegg
1 Plan for bredbånd 2015-2017

Bakgrunn

Gjennom vedtak i kommunestyret 25.06.12 er det besluttet at kommunen skal organisere et 
bygdefiberprosjekt. Som grunnlag for et slikt prosjekt ble det lagt følgende føringer:

1. Prosjektet må initieres av private/frivillige.

2. Prosjektet må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger 

høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være lavere 

enn de privates egenfinansiering i form av kontantbetaling.

5. Inderøy kommunestyret er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungere 

som annen infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert utbygging 

på sikt bør kunne benyttes av flere internettleverandører.

I budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 er det videre presisert følgende: «Inderøy 
ønsker å være en ledende kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. 
Utbygging av bredbånd til alle grender må gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er 
en vesentlig forutsetning for utvikling av næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)».



Inderøy kommune har videre fulgt opp ambisjonene med å gjennomføre en omfattende 
bredbåndsutbygging med at det er bevilget 250.000.- kr til å lage en plan for bredbånd i 2015 
samt at det på årets driftsbudsjett er avsatt 400.000 kr til kommunalt bidrag til 
bredbåndsutbygging. For å lage denne planen har kommunen engasjert sivilingeniør Arne Kvaal 
i perioden januar-mai 2015.

Høringsutkast. Retningslinjer for planlegging og gjennomføring
1. Som en forutsetning for at kommunen skal engasjere seg i en utbygging med radio i stedet 

for fiber i jord skal det leveres bredbånd med en nedlastningshastighet på min 25 Mb.

2. Kommunen gjennomfører den utbyggingen som er foreslått med en 1. etappe i 2015 som 

omfatter a) Vuddugrenda – b) langs Korsavegen – c) Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp -

d) de 6 områdene Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Jætåsen, Kvam-Melhus, Haug-

Hjulstad og Vangsgrenda/Vangshylla. 

3. Det er en forutsetning for gjennomføring av pkt 2 at det oppnås tilskudd fra staten. Hvis det 

ikke oppnås tilskudd på ett eller flere av de anleggene det er søkt om tilskudd på må saken 

for disse områdene tas opp på nytt.

4. Foreslått utbygging av de 6 områdene fra Straumen til Skarnsundet og oppgradering av 

radiosenderne som betjener Framverran gjennomføres uansett av hva som skjer med de 

andre områdene.

5. De resterende 3 områdene på Røra, område ved Sund folkehøyskole, Grønnesby og 

Verdalsgrenda bygges ut i 2 etapper i 2016 og 2017 forutsatt at det kan oppnås en 

akseptabel finansiering ved at det innvilges tilskudd fra staten som forutsatt. En kommer 

her tilbake til en prioritering på et senere tidspunkt.

6. For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område vest 

for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken skal alternativ med radio eventuelt 

kombinert med delvis fiber i jord utredes før endelig beslutning tas.

7. Ved gjennomføring av vann- og avløpsanlegg i områder mangelfullt bredbånd skal det alltid 

vurderes å ta med trekkrør for fiber i bunn grøft.

Vurdering

En har planlagt i detalj aktuelle traséer for alle de de 18 utbyggingsområdene. Dette er gjort 
basert på valg av «konvensjonelle» løsninger med fiber i jord. I en del utbyggingsområder er 
det allerede lagt trekkrør, og da er det lite aktuelt å velge andre løsninger. I Framverran hvor 
bredbånd i jord er svært kostbart og det allerede er etablert bredbånd basert på radio, ansees 
det av økonomiske grunner ikke aktuelt med annen løsning enn oppgradering av radiosamband 
slik at det kan tilbys 25 Mb.

Så ser en videre at det for en del av områdene med glissen bebyggelse og lange avstander er 
nødvendig å vurdere alternativ med radio. Utredet løsning synes å bli for kostbar. Det har 
imidlertid ikke vært mulig å utrede alternativ i denne omgang. Men siden alle disse områdene 
foreslås vedtatt for utbygging tidligst i 2016 er det tidsnok å gjøre dette senere.



En har i denne omgang valgt å gå bredt ut og søke om statlige tilskudd i flest mulig områder. 
Det kan ikke forventes at en lykkes med å oppnå tilskudd for alle områder det søkes på. 
Behovet for kommunalt tilskudd vil da øke hvis en ikke veler enklere løsninger. 
Nedenfor vises en tabell for utbygging med 3 ulike løsninger hvor en ser at behovet for 
kommunalt tilskudd blir svært forskjellig. I tabellen 1 er det vist et alternativ 2 hvor behovet for 
kommunalt tilskudd økes fra 3 til 5,5 mill kr. Hvis også Framverran skal bygges ut med 
bredbånd i jord økes behovet for statlig tilskudd til ytterligere 12 mill kr (alt 3).

Tabell 1 - oversikt samlet finansiering for ulike alternativ i mill kr

Alternativ Tilskudd 
netteier

Tilskudd 
beboere

Dugnad Tilskudd 
stat/andre
komm.

Tilskudd 
komm.

Total-
kostn

Alt 1-Maks statlig 
tilskudd + radio 
Framverran

12,0 6,3 2,7 5,5 3,0 29,5

Alt 2-Redusert statlig 
tilskudd  *1

12,0 6,3 2,7 3,0 5,5 29,5

Alt 3-Redusert statlig 
tilsk. +fiber Framverran

13,4 7,0 3,8 3,0 12,3 39,5

*1 For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område vest 
for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken

Konklusjon

Forutsatt at en lykkes med å få en oppslutning som forventet på minst 80 %, masseberegning 
og enhetspriser stemmer ganske bra og det oppnås statstilskudd på en del av anleggene vil 
kommunen innenfor akseptable økonomiske rammer kunne forsvare at det bygges ut med 
fiber i jord for en god del av de gjenværende områder. For noen av områdene er økonomien i 
prosjektene svært usikker pga usikkerhet med hensyn til å få statstilskudd. Her må alternative 
løsninger med radio utredes før endelig valg blir foretatt. For Framverran anbefales å ruste opp 
dagens radiosamband slik at en får en stabil hastighet på nedlastning på 25 Mb. Kostnaden blir 
da 0,3 i stedet for 10,5 mill kr.
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1. Innledning 

Gjennom vedtak i kommunestyret 25.06.12 er det besluttet at kommunen skal organisere et 

bygdefiberprosjekt. Som grunnlag for et slikt prosjekt ble det lagt følgende føringer: 

1. Prosjektet må initieres av private/frivillige. 

2. Prosjektet må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som 

ligger høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging. 

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut. 

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være 

lavere enn de privates egenfinansiering i form av kontantbetaling. 

5. Inderøy kommunestyret er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungere 

som annen infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert 

utbygging på sikt bør kunne benyttes av flere internettleverandører. 

 

I budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 er det videre presisert følgende: «Inderøy 

ønsker å være en ledende kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. 

Utbygging av bredbånd til alle grender må gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur 

er en vesentlig forutsetning for utvikling av næringslivet og for bosetting (inklusiv 

fritidsboliger)». 

 

I strategisk næringsplan er det presisert at en god infrastruktur på bredbånd er viktig. 

Kommunen har også fulgt opp dette med å bidra økonomisk til 4 ulike prosjekt de siste 

årene. Det gjelder utbygging av bredbånd fra Utøy til Mosvik sentrum og videre til et stort 

område som omfatter 140 abonnenter på Kjerknesvågen som ble bygd ut i 2012. Så blir det i 

løpet av vinteren 2014/2015 ferdigstilt to anlegg, ett på Hustadlandet og ett på 

Sundnesnesset. I forbindelse med oppstart med dette arbeidet i 2015 var en kjent med 

ønske om bredbåndsutbygging både i Letnesgrenda, på Framverran, langs Vudduvegen og 

område langs Korsavegen fra Sandvollan skole til Korsen. Etter at arbeidet med en plan for 

bredbånd ble igangsatt har det så vært stor pågang om å bygge ut bredbånd overalt i gamle 

Inderøy kommune hvor det i dag er utilfredsstillende forhold. I alt gjelder dette 18 områder. 

8 av disse områdene er av praktiske grunner slått sammen til 2 områder. I de fleste av disse 

områdene er nedlastingshastigheten lavere enn 4 Mb som statlige myndigheter opererer 

med som et absolutt minimum. 

 

Inderøy kommune har videre fulgt opp ambisjonene med å gjennomføre en omfattende 

bredbåndsutbygging med at det er bevilget 250.000.- kr til å lage en plan for bredbånd i 

2015 samt at det på årets driftsbudsjett er avsatt 400.000 kr til kommunalt bidrag til 

bredbåndsutbygging. For å lage denne planen har kommunen engasjert sivilingeniør Arne 

Kvaal i et engasjement for perioden januar-mai 2015. 

 

Det skjer nå raske endringer i teknologi både innen infrastruktur og innen de produkter og 

tjenester som tilbys. Kabel-TV-nett og fiber får stadig økt utbredelse. Bredbånd brukes i 
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økende grad til TV-distribusjon og strømmetjenester. Mobilkunder bruker smarttelefoner og 

nettbrett mellom mobilnett på den ene siden og fast bredbånd på den andre siden. Stadig 

flere får hjemmekontor hvor det er behov for både å sende og motta store datamengder 

samt deltakelse i videokonferanser. I dag hevder noen hevder at det må ligge på mist 10 Mb 

for å kunne kalles bredbånd mens myndighetene i USA har bestemt at grensen skal ligge på 

minst 25 Mb for nedlasting og 3 Mb på opplasting. 

 

Der det er mulig å få til innenfor realistiske kostnadsrammer vil fiber i jord være å 

foretrekke. Men i marginale områder vil løsninger både med 4G-mobilnett, bruk av dagens 

koppernett til Televerket kombinert med radio og også bruk av satellitt være aktuell å 

vurdere.  

 

I 2013 var statusen for bredbånd i Nord-Trøndelag sammenlignet med resten av landet 

følgende: 

Tilgang på Mbit/sek  4  30 

N-Trøndelag   84 %  60 % 

Norge    96 %  72 % 

 

Det er ikke overraskende at vårt fylke ligger en del under landsgjennomsnittet pga mangel 

på storby og mye spredt bosetting. Sannsynligvis hadde fylket kommet en god del dårligere 

ut hadde det ikke vært for en storstilt satsing særlig regi av fylkeskommunen og Nord-

Trøndelag E-verk. En del kommuner har også på eget initiativ fått til mye. Nå er sitasjonen 

slik også for Inderøy kommune at de mest kostnadseffektive områdene er utbygd slik at det 

som gjenstår er mer krevende. Det gjør at det kanskje for noen av disse områdene bør 

tenkes enda mer på alternative løsninger til fiber i jord.  

 

Kommunen hadde følgende 2 søknader inne i 2014: 

Letnes-/Stokkangrenda og Framverran fra Skarnsundet til Trongsundet. 

Av disse 2 prosjektene var prosjektet i Letnes-/Stokkangrenda det klart beste. Dette anlegget 

hadde kanskje oppnådd statstilskudd hadde det ikke vært for at andre kommuner ble tildelt 

høyt tilskuddsbeløp. 

 

Ellers legges det opp til politisk behandling av saken i hovedutvalg natur 4. mai og 

formannskap 6. mai. Det foreslås da å legge den ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Deretter 

tas en politisk sluttbehandling av planen via hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. 

For de områdene som det foreslås å søke om statstilskudd i 2015 må en imidlertid senest 14. 

april legge ut på kommunens hjemmeside med en link til nasjonal kommunikasjons-

myndighet, Nkom (tidligere post- og teletilsynet), om at kommunen planlegger å søke om 

statstilskudd. Selve søknaden må være inne senest 15. mai. Hvis kommunen ved den 

politiske behandlingen i mai ikke er enig i den foreslåtte prioriteringen må dette da løses ved 

at kommunen trekker annonseringen av de søknadene som ikke ønskes. 



5 
 

 

 

2. Sammendrag 

 

2.1 Oppsummering 

 

Det foreslås å bygge ut i alle de 18 områdene hvor det er mottatt helt eller delvis søknad om 

bredbåndsutbygging. Dette gjøres over en periode på 3 år hvor det blir en 1. etappe i 2015 

og hvor en ikke nå tar standpunkt til hva som skal komme i en 2. etappe i 2016 og en 3. 

etappe i 2017. I noen områder hvor en er usikker på hvor stor oppslutningen blir, og det er 

heller ikke alle områder som har dokumentert kvaliteten på det internett som leveres i dag.  

En har forståelse for at noen trenger litt mer før de bestemmer seg. Det er en naturlig del av 

en god prosess, og uansett vil det være slik at anbudsdokument for et område ikke vil bli 

utarbeidet før et tilstrekkelig antall huseiere har forpliktet seg.  

 

For 11 av områdene foreslås en «konvensjonell» utbygging med fiber i jord. For 6 av de 

andre områdene er det også utredet slike løsninger. Men kostnadene synes å bli så høye at 

det foreslås at også alternative løsninger med radio må utredes før endelig beslutning blir 

tatt. For det siste området, Framverran-Trongsundet, foreslås en løsning med oppgradering 

av dagens radiosamband slik at det oppnås en nedlastingshastighet på 25 Mb.  

 

De 18 områdene omfatter ca 540 husstander og 600 husstander. Med antatt 2,5 personer pr 

husstand tilsvarer det ca 1500 personer. I det øvrige av gamle Mosvik kommune bor det ca 

650 innbyggere. For øvrig framgår det av pkt 6.5 at mesteparten av gjenværende områder 

med dårlig bredbåndsdekning nå er vurdert.  

 

En komplett utbygging vil koste ca 30 mill kr. Dette forutsettes finansiert med 12 mill kr i 

tilskudd fra netteier, 6 mill kr i anleggstilskudd fra abonnentene, 3 mill kr med 

dugnadsarbeid, 3 mill kr i tilskudd fra Inderøy kommune og 5,5 mill kr i tilskudd fra staten 

inkl et mindre beløp fra Steinkjer kommune. Det understrekes at det er helt åpent hvordan 

det går med å få tilskudd fra staten. Det er nok noen områder som er nokså usikker. Skal det 

allikevel bygges ut forutsetter det betydelige tilskudd pr husstand. For å unngå dette har en 

pekt på at alternative løsninger med radio da må utredes. 

 

En har ikke vurdert behovet for kommunalt tilskudd de ulike årene. Selv om en lykkes med å 

oppnå maksimalt med tilskudd i 2015 så er det høyst usikkert hvor mye anlegg som vil bli 

igangsatt i år. En rekker ikke å komme i gang med noen anbudsprosess før til høsten slik at 

anleggsstart tidligst kan komme i oktober/november. I så fall vil det være tilstrekkelig med et 

påfyll på årets budsjett på 0,5 til 1,0 mill kr 

 

 



6 
 

I tabell 1 nedenfor er vist et alternativ 2 hvor behovet for kommunalt tilskudd økes fra 3 til 

5,5 mill kr. Hvis også Framverran skal bygges ut med bredbånd i jord økes behovet for statlig 

tilskudd til ytterligere 12 mill kr (alt 3).  

 

Tabell 1 - oversikt samlet finansiering for ulike alternativ i mill kr 

Alternativ Tilskudd 
netteier 

Tilskudd 
beboere 

Dugnad Tilskudd 
stat/andre 
komm. 

Tilskudd 
komm. 

Total-
kostn 

Alt 1-Maks statlig 
tilskudd + radio 
Framverran 

12,0 6,3 2,7 5,5 3,0 29,5 

Alt 2-Redusert statlig 
tilskudd  *1 

12,0 6,3 2,7 3,0 5,5 29,5 

Alt 3-Redusert statlig 
tilsk. +fiber Framverran 

13,4 7,0 3,8 3,0 12,3 39,5 

*1 For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område 

vest for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

 

 

2.2 Vedtak 

Det foreslås at kommunen fatter følgende vedtak: 

1. Som en forutsetning for at kommunen skal engasjere seg i en utbygging med radio i 

stedet for fiber i jord skal det leveres bredbånd med en nedlastningshastighet på min 25 

Mb. 

2. Kommunen gjennomfører den utbyggingen som er foreslått med en 1. etappe i 2015 som 

omfatter a) Vuddugrenda – b) langs Korsavegen – c) Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-

Klepp - d) de 6 områdene Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Jætåsen, Kvam-Melhus, 

Haug-Hjulstad og Vangsgrenda/Vangshylla.  

3. Det er en forutsetning for gjennomføring av pkt 2 at det oppnås tilskudd fra staten. Hvis 

det ikke oppnås tilskudd på ett eller flere av de anleggene det er søkt om tilskudd på må 

saken for disse områdene tas opp på nytt. 

4. Foreslått utbygging av de 6 områdene fra Straumen til Skarnsundet og oppgradering av 

radiosenderne som betjener Framverran gjennomføres uansett av hva som skjer med de 

andre områdene. 

5. De resterende 3 områdene på Røra, område ved Sund folkehøyskole, Grønnesby og 

Verdalsgrenda bygges ut i 2 etapper i 2016 og 2017 forutsatt at det kan oppnås en 

akseptabel finansiering ved at det innvilges tilskudd fra staten som forutsatt. En kommer 

her tilbake til en prioritering på et senere tidspunkt. 

6. For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område 

vest for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken skal alternativ med radio eventuelt 

kombinert med delvis fiber i jord utredes før endelig beslutning tas. 

7. Forslag til retningslinjer, 21.04.2015 vedtas. 
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8. Ved gjennomføring av vann- og avløpsanlegg i områder mangelfullt bredbånd skal det 

alltid vurderes å ta med trekkrør for fiber i bunn grøft. 

9. Foreslått vedtak i pkt 1 til pkt 8 sendes ut på høring. 

 

 

2.3 Utbygging av 1. etappe i 2015-2016 

 

Det foreslås å bygge ut de 6 områdene mellom Straumen og Skarnsundet samlet fordi de 

ligger så nært hverandre at det blir økonomisk fordelaktig. Det ligger delvis nedlagte trekkrør 

i utbyggingsområde og bebyggelsen er vesentlig tettere enn i de øvrige områdene. En har 

derfor konkludert med at en utbygging er mulig uten å søke om statstilskudd og med lave 

tilskudd fra kommunen. Denne utbyggingen vil gi nytt bredbånd til ca 200 husstander, dvs 

nesten halvparten av det totale av foreslått omfang. 

 

Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp nådde nesten opp i fjorårets søknad. Fordi det er lagt 

trekkrør gjennom hele området og fordi nedlastingshastigheten ligger godt under de 4 Mb 

som er et viktig kriterium for å komme i betraktning er en optimistisk med hensyn på en 

positiv behandling. Område omfatter ca 50 husstander. 

 

For de 2 områdene Vuddugrenda (75 husstander) og langs Korsavegen (35 husstander) kan 

det være mer åpent om en vil lykkes med å oppnå statstilskudd. Her får en bare søke for å se 

hvordan det går.  

 

For Framverran har en i tillegg til tidligere utredninger med fiber i jord sett på å oppgradere 

dagens løsning med bruk av radio. Dette kan eventuelt kombineres med delvis bruk av 

eksisterende nedlagte trekkrør. Prisen på utbygging med radio blir bare 0,3 mill kr 

sammenlignet med en kostnad for bredbånd i jord på 10,5 mill kr. Rimeligste løsning blir da 

bare 3 % av det som den dyreste løsning koster. Det er også helt åpent om en lykkes med å 

oppnå statstilskudd. Hvis en ikke gjør det må kommunen inn og subsidiere hver husstand 

med 100.000 kr. En så høy kostnad for bare 65 husstander ansees som vanskelig å forsvare 

når det finnes alternative akseptable løsninger som er langt rimeligere. For en mer detaljert 

begrunnelse for valg av alternativ vises til pkt 7.4  

 

2.4 Utbygging av 2. etappe i perioden 2016-2018 

For de øvrige områdene på Røra, område ved Sund folkehøyskole, Grønnesby og 

Verdalsgrenda har en ikke foretatt noen prioritering innenfor de 2 påfølgende år. Her er 

enda så mye usikkert at en mer detaljering på hva som skal prioriteres nå ikke har noen 

hensikt. Begrunnelsen for dette er følgende: 

 Hvis tilskuddet fra staten blir vesentlig mindre enn det en håper på så er det ikke sikkert 

at den foreslåtte utbyggingen i år kan gjennomføres, dvs noen anlegg må utsettes til 

2016. 
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 Det skjer en god del år det gjelder utvikling av alternativ teknologi. Med frafall av 

tilskudd fra stat kan alternativ løsning med radio bli enda mer aktuelt. 

 For områdene nord for Røra sentrum, ved Sund folkehøyskole og Lorås/Grandmarka 

mot Lorvikbekken er det så langt ikke mottatt noen søknad eller søknad med nok 

oppslutning. Her er en derfor usikker på hvor aktuelt det blir med utbygging i 2016. 

Sannsynligvis må disse prosjektene modnes noe mer. 

 Verdalsgrenda og Grønnesby har en så høyd utbyggingskostnad pr husstand at fiber i 

jord kan synes vanskelig å få til.  

 

Helt i innspurten har det også kommet henvendelser fra beboere i område mellom 

Sandvollan skole og Verdalsgrenda. En foreløpig rask konklusjon her er at det er urealistisk å 

oppnå en utbygging som er økonomisk realistisk. Det er derfor spilt inn at alternativ løsning 

med radio må undersøkes nærmere. Dette er det forståelse for. 

 

 

 

Høyspentlinjer kan også benyttes for bredbånd. Men de blir mindre tilgjengelig 

undervegs så de egner seg først og fremst for overføringer  
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3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 

 

For å beskrive status er det avgjørende vilke krav en legger til grunn for hva som er 

akseptabelt. En har da valgt en inndeling i 3 klasser, dvs min 25-30 Mb som meget god, min 

10 Mb som god og 4 Mb som middels. 

 

Tabell 2 -  Dekningsgrad i prosent for ulike bredbåndskvaliteter 

Status God Middels Dårlig 

Status Min 30 MB ned og 
opp 

Min 10 Mb ned og 
opp 

 Leverer min 4 Mb 
ned og  
Opp 

Type bredbånd Høyhastighets-
bredbånd – fiber i jord 

Radio/ADSL ADSL 

Norge 72 90 96 

Nord-Trøndelag 2013 60 76 84 

Deknings-prosent 2015 
i Inderøy 

60 %   

 

I likhet med resten av fylket er det også på Inderøy foretatt en kommersiell utbygging uten 

tilskudd fra stat og kommunen med bredbånd i jord for de største grendesentra, dvs Røra, 

Straumen og Småland-Gangstad. Så er det de 2-3 siste årene foretatt utbygging med delvis 

tilskudd fra kommune/ fylkeskommune for Hustadlandet, Skjemstad-Vikan-Vist, 

Kjerknesvågen og Sundnesnesset. I 2014 ble det søkt om statstilskudd både til Letnes-

/Stokkangrenda og Framverran. Letnes-/Stokkangrenda hadde sannsynligvis nådd opp hadde 

det ikke vært for at både Lierne og Steinkjer fikk tilsagn om tilsammen 15 mill kr. Framverran 

kom dårligere ut i vurderingen fra fylkeskommunen fordi utbyggingen var kostbar og fordi en 

del hadde et tilbud fra før på mer enn 4 Mb. 

 

I tabell1 ovenfor har en prøvd å vise dekningsgraden med ulike hastigheter på bredbånd 

forutsatt at de 4 mest aktuelle områdene for bredbånd i jord kommer. 

 

Ellers har det også etter hvert kommet fram at status for bredbåndshastighet i svært mange 

av ikke-utbygde områder i gamle Inderøy kommune er slik at de ikke tilfredsstiller et 

minimumskrav på 4 Mb. Størstedelen av disse har da tilbud på ADSL fra Telenor. I det siste 

har Telenor foretatt oppgradering i noen av disse telefonsentralene. Det er da grunn til å tro 

at de satser på ei forlenget levetid på koppernettet i disse områdene. For andre 

telefonsentraler er en mer usikker på hva framtida blir. En kan ikke se bort fra at en 

telefonsentral kan bli nedlagt hvis nedslagsfeltet kan forsynes 100 % fra fiber i jord. 
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4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 

 

4.1 Generelt 

Det har i flere år vært avsatt midler på statsbudsjettet øremerket til utbygging i områder 

hvor bredbåndsdekningen er dårlig. Fram til og med 2013 ble dette tildelt av 

fylkeskommunene ut fra bestemte rammeoverføringer fra staten. Fra og med 2014 ble det 

bestemt at denne myndigheten skulle overføres til den nasjonale 

kommunikasjonsmyndigheten, dvs Nkom. Men søknadene skal fortsatt gå via 

fylkeskommunen som gir sin anbefaling videre til Nkom. En av grunnene til dette var nok at 

kvaliteten på utført saksbehandling ble nokså ulikt i fylkeskommunene. 

 

Så er det slik at den nåværende regjering ønsker å redusere rammene for statlige tilskudd til 

områder i utkantene hvor det er kostbart å bygge ut ny infrastruktur. I 2014 var rammen på 

160 mill kroner. I budsjettforslag for 2015 ble dette redusert til bare 50 mill kr. Gjennom 

budsjettforhandlingene på Stortinget ble dette så økt til 110 mill kr. Dette forteller at det er 

høyst usikkert om en for de neste 2 årene kan forvente tilskudd fra staten som monner. Det 

er også grunn til å tro at stadig flere kommuner kommer til å søke om tilskudd. Skal Inderøy 

kommune derfor ha håp om å lykkes blir det viktig å fremme gode søknader. 

 

Ellers er det 2 frister som det er viktig å være klar over i forbindelse med søknad om tilskudd 

fra staten. Frist for å sende inn søknad er satt til 15. mai. Den skal sendes elektronisk til 

Fylkeskommunen som så foretar en saksbehandling hvor det gis en prioritering av alle 

søknadene fra fylket. Men det er også satt en annen frist som er like viktig, og den er satt til 

14. april. Dette er siste frist for at alle anlegg som kommunen har planer om å søke på 

tilskudd om blir lagt ut på høring. Det er nå lagt ut forhåndsvarsel om at 150 kommuner 

kommer til å søke, derav 9 kommuner i vårt fylke. I tillegg anbefales kommunen samtidig å 

skrive til de aktørene som kan være aktuell som tilbydere på en eventuell utlysning. I så fall 

bør dette sendes til Telenor, Netcom, NTE marked og Signar Berger AS. Disse gis en tidsfrist 

på 3 uker for en eventuell beskjed om at en kommersiell utbygging kan være aktuell. 

Søknadsmassen ser ut til å bli vesentlig større enn i fjor. Samtidig er budsjettrammen 

vesentlig redusert. 

 
Fristen for å forhåndsvarsle gikk ut før saken var utsendt til politisk behandling. 
Administrasjonen ble derfor nødt til å ta en beslutning om vilke områder det er aktuelt å 
søke på. For at dette ikke skal bli fastlåst før den politiske behandlingen valgte en da å varsle 
for alle anleggene som foreslås oppstartet i 2015 selv om det sannsynligvis ikke er aktuelt 
 
Ellers er nå trenden at fibernettet skal gjørers tilgjengelig for alle og ikke bare eier av 
bredbåndet. Fra 2015 har Nkom bestemt at det fibernettet som Televerket disponerer også 
skal være tilgjengelig for andre. Men det er ikke sagt noe om pris 
Så er det en god del som går og venter på at mobilnettet skal bygges ut for 4 G, og det er nå 
opplyst om Televerket har lovt at 98 % av fylket skal tilbys 4 G på mobilnett innen 1918. Det 
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innebærer en hastighet på 10-15 Mb på nedlastning. Konkurrerende mobiloperatør opplyser 
også at de bygger ut for fullt og en god del skal visstnok bygges ut i år. Det må ikke utelukkes 
at flere etter hvert vil finne det interessant å laste ned fra internett via mobiltelefon. 
Samtidig skal en være klar over at kapasiteten raskt kan bli begrenset på noen steder hvis 
mange laster ned samtidig. Så er det også slik at kapasiteten på opplasting blir langt 
dårligere. Et annet forhold som er verd å merke seg med det nye mobilnettet kan bli mer 
attraktivt med for eiere av fritidseiendommer å benytte mobil i stedet for bredbånd i jord for 
internett. 
 
 
4.2 Vilkår fra staten for å bygge ut når staten gir tilskudd til et prosjekt 

 EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte legges til grunn 
 Kun kommuner og fylkeskommuner kan eie prosjektet, dvs være prosjekteier 
 Kontrakt skal tildeles etter åpen konkurranse (lov om offentlige innkjøp) 
 Utbygger skal normalt eie og drifte infrastrukturen etter utbygging. Kravspesifikasjon ved 

utlysning av anbud skal være teknologinøytral 
 Grossisttilgang for 3-partsoperatør må stilles som kontraktsvilkår 
 Prosedyrekrav om kunngjøring i tidlig fase 

 
4.3 Kriterier som legges til grunn for tildeling av statstilskudd 

Vekting fordeles på følgende måte:   

 Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud    25 % 
 Kostnadseffektivitet i det enkelte prosjekt (kostn pr husstand, best 

 mulig utnyttelse av tilgjengelige midler, tilgang på eksist. utstyr)  20 % 
 Lokal medfinansiering (omfatter også egeninnsats)    10 % 
 Plan for bærekraftig drift etter at utbygging er gjennomført 

(sannsynlighet for at tilbud kan opprettholdes og videreutvikles)  15 % 
 Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (hvor mange  som  

 får økt kapasitet og hvor stor økningen blir)     15 % 

 Hva dette har å bety for lokal samfunnsutvikling og attraktivitet  
For innbyggere, næringsliv og besøkende (konkrete eksempler 
for lokalt næringsliv)        15 % 

 
 
4.4 Kommunale regler 
Vedlagt denne planen er forslag til retningslinje for vilkår for å gi kommunalt tilskudd til 
utbygging av bredbånd. De viktigste punktene her kan oppsummeres til følgende: 

 Egenandel (anleggstilskudd) pr husstand på kr 12.500.- 

 Bredbånd føres normalt fram til tomtegrense. For eiendommer med boliger langt fra 
tomtegrense må den private bekoste alt på de siste 150 m fram til husvegg 

 80 % oppslutning blant husstandene i det aktuelle utbyggingsområde 

 Det stilles krav til dugnadsinnsats. Omfang defineres for hvert enkelt prosjekt. 

 Dugnadsinnsats og betaling for de private skal være et «spleiselag» hvor alle betaler likt 
uavhengig av om de har korte eller lange traséer. 

 På strekninger med dugnad må all istandsetting på grunn etter gravearbeidene 
gjøres/bekostes av beboerne. 
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 Alle utbyggingsområder må ha en kontaktperson. Denne må bistå i kommunen i et visst 
omfang (se pkt 6 i retningslinjene). 

 Fritidseiendommer kan også tas med så lenge de tilfredsstiller kravene og de ikke 
fordyrer prosjektet 
 
 

  
 

Legging av ledninger og kabler i tettbebygd strøk kan bli nokså komplisert  
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5. Administrative og tekniske krav til utbygging 

 

5.1 Tekniske krav 

Ved utbygging må det påses at kommunens retningslinjer for utførelse følges opp.  

På et tidligst mulig stadium skal det foretas en avklaring opp mot forvaltningsmyndighet for 

kulturminner (fylkeskommunen). Videre skal det før anlegget startes opp foreligge godkjent 

gravemelding (se enhet kommunalteknikk sin rutine 16 «graveinstruks»). Det skal også 

gjennomføres et møte mellom bredbåndsutbygger og kommunen slik at en er sikret at 

utbyggingen skjer i tråd med kommunens ønsker. Ellers er det ikke krav om at kabelanlegg 

skal byggemeldes. 

 

Inderøy kommune er kjent for å ha mange kulturminner, og det vil være viktig å avklare 

konflikter på et tidligst mulig tidspunkt. En tar derfor sikte på gjennom denne planen å 

kontakte fylkeskommunen og ha en gjennomgang på de anleggene som forventes å komme 

først. Jo mer som er kjent på forhånd jo bedre vil det være. For en kan i verste fall spare 

store utgifter til utgraving av kulturminner ved å legge om traséen. Det er også viktig i 

forhold til den bredbåndsaktør som kommunen inngår kontrakt med at omfang og kostnader 

med å påvise kulturminner er avklart på forhånd. 

 

Så vedtok kommunen for noen år siden at det skal legges med trekkrør ved alle 

ledningsanlegg som gjennomføres i områder der infrastruktur for bredbånd mangler. Det er 

da en forutsetning at trekkrør da blir liggende slik at det kan inngå i en framtidig struktur. 

Oppfølgingen av dette har vært noe tilfeldig. Men fra høsten 2014 har dette blitt praktisert 

for fullt. Nært forestående utbygging med vann og avløp både på Småland nord og avløp opp 

til Li like sør for Straumen planlegges nå med trekkrør for fiber. Ved gjennomføringen av 

slike anlegg vil trekkrør bli lagt i bunn grøft. For utbyggingen må det dessuten foreligge en 

plan som er forhåndsgodkjent av bredbåndsaktør. 

 

Legging av trekkrør for bredbånd kan også være aktuell i forbindelse med gjennomføring av 

andre anlegg som for eksempel gatelys. Det kan være både kommunale og fylkeskommunale 

anlegg. 

 

Alle kabelanlegg skal ellers måles inn og legges inn i kommunens ledningskartverk. Det 

gjelder det som legges i kommunale grøfter og det som gjøres ved separate utbygginger av 

bredbånd. 

 

 

5.2 Organisering av utbyggingsprosjektene 

Det vil være naturlig å organisere utbyggingsprosjektene på samme måte som for vann- og 

avløpsanlegg. For alle litt større utbygginger med fiberanalegg i jord bør det derfor 

utarbeides komplette anbudsdokument og gjennomføres en åpen anbudskonkurranse. En 
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slik prosess fra planleggingen startes opp til kontrakt undertegnes må forventes å ta minst 3-

4 måneder. Nå har Inderøy i motsetning til nesten alle andre kommuner laget detaljert 

planer, foretatt en foreløpig kostnadsberegning og klargjort interessen på forhånd slik at det 

blir mye mer forutsigbart for de som gi pris. Det forkorter også fasen fram til anleggsstart.  

 

For anlegg som forutsetter statlige tilskudd er det derfor ikke sikkert det blir mulig å 

gjennomføre en utbygging i år. Når det ikke forutsettes statlige tilskudd kan planleggingen 

komme i gang tidligere. Hvor lenge et slikt anlegg ellers kan gjennomføres utover vinteren 

avhenger helt av hvor mye tele det blir. For å belyse dette nevnes at det for de områdene i 

Trøndelag som fikk innvilget statstilskudd i høsten 2014, så er det fortsatt ikke noen som har 

kommet i gang med anleggsarbeidene. Vann- og avløpsanlegg utenfor tettbygd strøk har 

vært vanlig å kjøre for fullt gjennom hele vinteren. Men det er ikke mulig for kabler. Er det 

tele i de øverste 0,5 med grøft blir utførelsen alt for kostbar. Til tross for at siste vinter var 

rekordmild ble det stopp i alt arbeid på Sundnesnesset i hele januar-februar. 

 

Så kom det inn som nytt for 2 år siden når vedtaksmyndighet ble overført fra 

fylkeskommunen til NKOM (nasjonal kommunikasjonsmyndighet) at konkurransegrunnlaget 

skal være teknologinøytralt.  

 

Ellers er det få aktører som konkurrerer om de største bredbåndsutbyggingene i fylket. Så 

langt er det faktisk bare NTE marked og Telenor. 

 

 

6. Handlingsplan 

 

6.1 Aktuelle utbyggingsområder 

Etter at en har gått ut i media og bedt om innspill fra beboerne, har en fått mange 

henvendelser. En har besvart alle disse gjennom epost og telefon. I samråd med de som 

ønsker utbygging har en så utarbeidet skissemessige løsninger på kart som viser mulige 

traséer og områdeavgrensinger. I tillegg har det vært gjennomført møter med 

kontaktpersoner i nesten samtlige områder. 

 

For å oppnå mest mulig realistiske løsninger har en valgt å prioritere at flest mulig av 

utbyggingsområdene omfatter minst 20-30 husstander. Hvis en ser bort fra gamle Mosvik 

kommune har en nå mottatt ønske om ny utbygging i så godt som samtlige områder av en 

viss størrelse. I alt er dette 15 områder. Områdene kan oppsummeres til følgende: 

 Område mellom Straumen og Utøy: Haugen-Hjulstad – Kvam-Melhus – Jætåsen – 

Rostadvegen øst – Rostadvegen vest – Vangsgrenda/Vangshylla 

 Letnes-/Stokkangrenda og Farbu-Klepp: Langs Letnesvegen fra Letnes til Stokkan og 

videre langs Noremsvegen til Norem samt langs Stokkanvegen fram til Utøyvegen. 
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 Røra: Område langs E6 nord for Røra sentrum – Lorås/Grandmarka mot Loråsbekken – 

område vest for Hylla 

 Sandvollan: Grønnesby – Korsavegen (fra Sandvollan skole til Korsen) 

 Framverran (Venneshamn – Trongsundet) 

 Straumen sentrum: Sund folkehøyskole-Hø – Verdalsgrenda 

 Vuddugrenda: Langs Vudduvegen fra Malihaugen og sørover til Straumen sentrum 

 

Eksklusiv gamle Mosvik kommune omfatter denne foreslåtte utbyggingen ca 540 

eiendommer og 590 boenheter. Med antatt 2,5 personer pr husstand vil det levere 

bredbånd til ca 1500 innbyggere. 

 

I Mosvik kommune har en mottatt søknad om utbygging slik som det ble ønsket i 2014 med 

fiber i jord for hele området i Framverran og Trongsundet. Til sammen er det ca 60 

eiendommer og 70 boenheter. Dette vil betjene ca 200 innbyggere. Her foreslås nå en langt 

rimeligere løsning med opprusting av dagens radionett.  

 

Ellers har en ikke mottatt noen henvendelse fra Mosvik sentrum. En har allikevel forsøkt å 

skaffe seg kunnskap om hvordan status er med å snakke med enkeltpersoner. Inntrykket er 

da at de aller fleste er fornøyd med å benytte seg av det tilbudet som gis av privat firma med 

bredbånd via radio.  

 

6.2 Valg av løsning 

I planen foreslås det å bygge ut «konvensjonelt» med fiber i jord bortsett fra i Framverran 

hvor det foreslås en løsning med å ruste opp eksisterende radionett. Alternativ løsning med 

fiber i jord er utredet også her, men valgt bort fordi det blir svært dyrt. For en del av de 

gjenstående områder blir det gunstig å bygge ut til tross for at antall meter med grøft pr 

husstand er nokså høyt. Det skyldes at kommunen har kommet heldig ut fordi det de siste 

årene er blitt rustet opp en del fylkesveger med fast dekke hvor det da i tråd med politiske 

vedtak samtidig er lagt med trekkrør for fiber. Dette gjelder 3 av de 4 områdene som 

foreslås bygd ut i år.  

 

For andre av områdene som ikke foreslås ut bygd i 2015 ser en at kostnadene er svært høye. 

Det er da forutsatt at en oppnår statstilskudd. Dette er høyst usikkert. Hvis en ikke oppnår 

slikt tilskudd må det vurderes på nytt vilke løsninger som bør velges og prioriteres. Da må 

sannsynligvis alternativer med en kombinasjon av fiber i jord og bruk av radio utredes for 

noen av områdene. 

 

6.3 Utbygging 1. etappe 

En foreslår at områder vist i tabellen nedenfor bygges ut i 2015 forutsatt at det kan oppnås 

tilfredsstillende statstilskudd for 2 av anleggene.  

Tabell 3 som viser foreslått utbygging i 2015 – kostn i mill kr 
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Område Antall 
husst90 
% oppsl 

Tilskudd 
netteier+ 
beb.+ dugnad 

Tilskudd 
stat+ andr 
komm 

Tilskudd 
kommune 

Tilsk. 
kommune 
pr abb *1 

Total-
kostn 

Område mellom 
Straumen –Skarnsundet 

183 6,93 0 0,3 1500.- 7,23 

Framverran-Trongsundet 65 0,3 0 0,3 4000.- 0,6 

Letnes-/Stokkangrenda 5 2,06 1,1 0,24 5000.- 3,4 

Vuddugrenda 66 2,85 1,1 0,25 4000.- 4,2 

Korsavegen – Sandvollan 
skole –Korsen 

31 1,5 0,65 0,3 8500.- 2,45 

Sum 400 13,64 2,85 1,39 3000.- 17,88 

*1 Antall abonnenter er noe høyere enn antall husstander. Så er det forutsatt 90 % 

oppslutning blant abonnentene. 

 

For de 6 områdene fra Straumen i øst til Skarnsundet i vest ser kostnaden ut til å bli så 

gunstig at det er uaktuelt å søke om statstilskudd. Disse områdene omfatter i alt ca 200 

eiendommer og de ligger også vesentlig tettere enn i de andre områdene som gjenstår. De 

har derfor klart det laveste antall m med grøft pr husstand på 85 m. En har kommet til at det 

vil være tilstrekkelig med kr 1500 i tilskudd pr abonnent, dvs totalt 0,3 mill kr. 

For Framverran har en også kommet fram til en så rimelig utbygging at det blir uaktuelt å 

søke om statstilskudd. Et kommunalt bidrag pr abonnent på kr 4000.- er heller ikke så høyt. 

 

For de 3 andre områdene som prioriteres i 2015 er det en forutsetning for å bygge ut i år at 

det oppnås statstilskudd. Her er det lagt inn et gj.sn. kommunalt tilskudd for disse 3 

områdene på kr 5000.-. Hvis det ikke oppnås statstilskudd på ett eller flere av områdene det 

søkes om, må omfang av utbygging på de 3 aktuelle områdene vurderes på nytt. 

 

Den foreslåtte utbyggingen i 2015 på ca 18 mill kr totalt blir ca 60 % av den totale kostnaden 

på 29 mill kr. Antatt behov på kommunalt tilskudd er begrenset til 1,4 mill kr. Det søkes om 

2,9 mill kr i statstilskudd. I tillegg er det forutsatt et tilskudd på til sammen 13,6 mill kr fra 

netteier samt anleggsbidrag og dugnadsinnsats fra beboerne.  

 

6.4 Utbygging 2. og 3. etappe 

Det som gjenstår av utbygging etter 2015 foreslås tatt over de 2 påfølgende år 2016 og 2017. 

En finner det ikke hensiktsmessig nå å prioritere hva som her skal komme først. Dette må en 

komme tilbake til om ca 1 år. I mellomtida kan mye ha skjedd slik at en ved å prioritere dette 

nå bare høyst sannsynlig oppnår å fatte vedtak på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag/ 

endrede forutsetninger.  
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Tabell 4 som viser foreslått utbygging i 2016-2017 – kostn i mill kr 

Område Antall 
husst 90 
% oppsl 

Tilskudd 
netteier+ 
beb.+ dugnad 

Tilskudd 
stat/andr
komm 

Tilskudd 
komm. 

Tilsk. 
komm. 
pr abb*1 

Total-
kostn 

12A - Område langs E6 nord 
for Røra sentrum 

35 1,5 0,15 0,2 
*2 

5000 
 

1,85 

12B - Område vest for Hylla 15 0,8 0,2 0,13 6000 1,13 

12C - Lorås/Grandmarka 
mot Loråsbekken 

23 1,04 0,24 0,45 9000 1,73 

13B – Grønnesby 24 1,11 0,93 0,3 11000 2,34 

14 – Verdalsgrenda 18 0,95 0,3 0,55 23000 1,8 

15A - Sund folkehøyskole-
Hø   1. etappe 

21 0,88 0 0,22 10000 1,1 

15B - Sund folkehøyskole-
Hø   2. etappe 

18 0,89 0,45 0,2 10000 1,54 

       

 

*1  Antall abonnenter er noe høyere enn antall husstander. Så er det forutsatt 90 % 

oppslutning blant abonnentene. 

*2 Hele tilskuddet på 150.000 kr forutsettes å komme fra Steinkjer kommune 

En ser av tabell 3 at det her forutsettes et tilskudd på 7 mill kr kr fra netteier samt 

anleggsbidrag og dugnadsinnsats fra beboerne. Videre forutsettes det 2,3 mill kr i 

statstilskudd samt 2 mill kr i kommunalt tilskudd. 

 

 

6.5 Samlet vurdering 1., 2. og 3. etappe 

 

Tabell 5 som viser foreslått utbygging for alle 3 etappene – kostn i mill kr 

Område Antall 
husst 90 
% oppsl 

Tilskudd 
netteier+ 
beb.+ dugnad 

Tilskudd 
stat/andr
komm 

Tilskudd 
komm. 

Tilsk. 
komm. 
pr abb*1 

Total-
kostn 

Sum etappe 1 400 13,64 2,85 1,39 3000.- 17,88 

Sum etappe 2 og 3 154 7,17 2,27 2,05 13000.- 11,49 

Sum 554 20,81 5,12 3,44 6000.- 29,37 

 

Tabell 4 viser at totalt foreslått utbygging omfatter 554 husstander med 90 % oppslutning. 

100 % beboere blir da 615 husstander. Med antatt 2,5 personer pr husstand blir dette 1550 

innbyggere.  

Det er antatt at ca 60 % av innbyggerne i kommunen har tilgang på bredbånd i jord pr mai 

2015. Hvis en summerer områder som allerede har bredbånd, de områder som foreslås å få 

samt Mosvik (ekskl Framverran) mangler en ca 650 innbyggere for at summen skal bli dagens 

innbyggertall på 6700. En velger å forklare dette avviket med at ca halvparten av dette 

skyldes at det er noen områder spredt i kommunen som faller utenom utbyggingsområdene 
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fordi det er urealistisk å få disse med eller t ikke har mottatt noe ønske. Den andre 

halvparten antas å skylde unøyaktigheter. En mener heller ikke at det er realistisk å forvente 

en større nøyaktighet. 

 

 Tabell 6 Oversikt over bredbånddekningen i kommunen 

Nr på omr Område Innbyggere 

1 Har bredbånd fra før 3850 

1 Foreslått bredbåndsutbygging 1550 

3 Mosvik ekskl Framverran 650 

4 Stipulert «små» restområder som 
ikke er med i forslaget 

300 

5 Avvik som skyldes unøyaktigheter 350 

Sum 1-5 Innbyggere hele kommunen 6700 

   

 

 

 

 

 

 
For graving i urbane strøk blir utgiftene ofte mye større pga konflikt 

med veger, kabler og grøntanlegg  
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7. Aktuelle utbyggingsområder – detaljert beskrivelse 

7.1 Innledning 

Tabell 7 – kostnadsoversikt i mill kr 

        
Område Tot 

kostn 
Tilskudd 
nett-
eier 

Anl.tilsk 
beboere 

Dugnad Tilskudd 
komm. 

Tilskudd 
stat/andre 
komm 

Kostn pr 
boenh. 
i 1000 kr 

10A - Letnes-/ 
Stokkangrenda 

       

10B Farbu - Klepp        

Sum område 10A+10B 3,4 1,23 0,59 0,24 0,24 1,1 60.000.- 

11A - Rostadvegen vest        

11B - Rostadvegen øst        

11C - Jætåsen        

11D - Kvam-Melhus        

11E - Haug-Hjulstad        

11F-Vangsgrenda/ 
Vangshylla 

       

Sum område mellom 
Straumen og Rostad 

7,23 4,14 2,29 0,5 0,3 0 38.000.- 

12A - Område langs E6 nord 
for Røra sentrum 

1,7 0,86 0,5 0,14 0,2 0,15  *1 47.000.- 

12B - Område vest for Hylla 1,23 0,46 0,19 0,15 0,13 0,30 59.000.- 

12C - Lorås/Grandmarka 
mot Loråsbekken 

1,73 0,57 0,3 0,17 0,24 0,45 67.000.- 

13A - Korsavegen 
(Sandvollan skole-Korsen) 

2,45 0,77 0,45 0,28 0,30 0,65  *2 68.000 

13B - Grønnesby 2,24 0,57 0,3 0,24 0,24 0,9 89.000.- 

14 - Verdalsgrenda 1,8 0,5 0,23 0,2 0,57 0,3 78.000.- 

15A - Sund folkehøyskole-
Hø   1. etappe 

1,1 0,5 0,26 0,12 0,22 0 48.000.- 

15B - Sund folkehøyskole-
Hø   2. etappe 

1,54 0,42 0,23 0,24 0,2 0,45 82.000.- 

16 - Vuddugrenda 4,2 1,67 0,82 0,36 0,25 1,1 55.000.- 

Sum ekskl Verran        

16A  - Framverran           

16B  - Trongsundet        

16 – Framverrran + 
Trongsundet           *3 

10,6 1,4 0,7 1,1 4,2 3,2 150.000.- 

Øvrige i gamle Mosvik 
kommune   *4 

       

Framverran/Trongsundet 
alt. løsning m/radio 

0,3 0,3 0 0 0 0,6  

Sum 1 m/radio Framverran 29,5 12,0 6,3 2,7 3,0 5,5  

Sum 2 m/fiber Framverran 39,5       
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*1 Inkl foreslått 60.000 kr i tilskudd fra Steinkjer kommune 

*2 Inkl foreslått 50.000 kr i tilskudd fra Steinkjer kommune 

*3 Dette alternativet er ikke tatt med videre 

*4 Her foreligger det ikke noe ønske om utbygging 

 

 

7.2  Straumen-Skarnsundet 

 

Dette består av de 6 utbyggingsområdene a) Haugen-Hjulstad – b) Kvam-Melhus –                 

c) Jætåsen – d) Rostadvegen øst – e) Rostadvegen vest – f) Vangsgrenda/Vangshylla. Det 

startet med områdene langs Rostadvegen. Så etter hvert som kommunens 

bredbåndsprosjekt ble kjent blant innbyggerne ble det klart at interessen var stor i hele 

området mellom Straumen og Skarnsundet. Ved vurdering av tekniske løsninger ble det så 

klart at dette området må bygges ut samlet. Det er påkrevet for i det hele tatt å kunne 

utnytte eksisterende infrastruktur i området. En for venter også at kostanden blir lavere. Det 

kan for eksempel benytte ett felles nodeskap i stedet for 6 separate, og 3 km av det 

trekkrøret som er lagt mellom Utøy og Skarnsundet kan også benyttes. En øker også 

muligheten for at det kan bli interessant for flere aktører å regne på anbudet. 

 

Samlet kostnad ser ut til å bli så gunstig at det er uaktuelt å søke om statstilskudd. 

Områdene omfatter i alt ca 200 eiendommer, og de ligger også vesentlig tettere enn i de 

andre områdene som gjenstår. De har derfor klart det laveste antall m med grøft pr husstand 

på 85 m. En har kommet til at det vil være tilstrekkelig med kr 1500 i tilskudd pr abonnent, 

dvs totalt 0,3 mill kr. Dette er derfor et område hvor det så snart som mulig kan treffes 

forberedelser for å komme videre gjennom en anbudsprosess. Med bakgrunn i at det nå 

foreligger langt mer detaljerte planer enn det som har vært vanlig før bør denne prosessen 

bli enklere. 

 

 

7.3  Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp 

 

Dette er det prosjektet i kommunen som har ventet lengst på en gjennomføring. Allerede i 

2013 ble det sendt inn søknad om å få tilskudd fra fylkeskommunen. En nådde imidlertid 

ikke opp til tross for at i alle fall Letnes-/Stokkangrenda er ett av de dårligst stilte områdene i 

kommunen både når det gjelder mobiltelefon og bredbånd. Problemet skyldes at en 

betydelig del av område ligger langt unna nærmeste telefonsentral (5-6 km). En god del har 

faktisk en nedlastings-hastighet på bare 1 Mb og opplastingshastighet på bare 0,1 til 0,2 Mb. 

Ved ny søknad i 2014 var status uendret. Da var kommunen svært nær med å lykkes. 

Oppslutningen om bredbånd i grenda har vært høy og i 2014 var det hele 63 av 65 

husstander som var interessert. En har også fått opplyst at beboerne er motivert til å utføre 

en betydelig dugnadsinnsats. Nå er det å håpe at kommunen kan oppnå tilskudd i 2015.   
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I forbindelse med at fylkeskommunen la fast dekke på Letnesvegen, Noremsvegen og 

Stokkanvegen i 2012 ble det også lagt ned trekkrør for bredbånd. Bredbåndsutbyggingen ble 

etter dette fullført fra Kjerknesvågen og sørover til Snertingen. Bebyggelsen i dette området 

er svært spredt. Men fordi svært mange av boligene ligger nær fylkesvegen blir ikke antall 

meter med ny grøft så omfattende som en kunne forvente. Det blir nokså nært 

gjennomsnittet for gjenstående områder på 135 grøft pr husstand (ekskl eks trekkrør). Det er 

også etablert en node på Kjerknesvågen som kan benyttes.  

 

 

7.4  Framverran-Trongsundet 

 

Alternativ med fiber i jord 

Kommunen sendte i 2014 inn søknad om statstilskudd for en utbygging for hele området fra 

Skarnsundet til Trongsundet. Verken denne eller den andre søknaden fra kommunen for 

Letnes-/Stokkangrenda nådde opp. Offisielt er det ikke gitt noen nærmere begrunnelse for 

hvorfor og heller ikke hva som var pluss og minus for søknaden. Men etter en muntlig 

samtale med myndighetene kan inntrykkene oppsummeres til følgende: 

 Det er en god del som allerede har en hastighet på nedlastning over 4 Mb. 

 Kost-/nytteverdien er ikke spesielt gunstig. 

 Det framgår ikke hvor stor oppslutningen er. Det er uklart om den er over eller under 80 

%. 

 

Totalt var kostnaden beregnet til 10,6 mill kr. Det forelå ikke noe detaljert underlag som 

viser hvordan en har kommet fram til denne kostnaden. En velger å tro at beregningen er 

gjennomtenkt og benytte den derfor også i år. Ellers var det lagt opp til følgende 

finansieringsplan: 

Dugnad     3,7   mill kr 

Entreprenører     3,0      « 

Fylkeskommune og Teletilsynet  2,2      « 

Inderøy kommune    1,0      « 

Kundefinansiert    0,7      « 

Sum      10,6 mill kr 

 

Overnevnte finansieringsplan ansees ikke som realistisk. En dugnadsinnsats verdsatt til 30 % 

av totalkostnadene er alt for høyt. Ved å ta snittet for alle de andre prosjektene kommer en 

fram til et gjennomsnitt på bare 10 %. Dugnadsinnsatsen er derfor redusert fra 3 til 1 mill kr 

samtidig som kommunens finansiering er økt fra 1 til 3 mill kr. 
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Alternativ med radio 

Siden løsningen med kabel i jord blir kostbar har en også utredet et alternativ med 

radiosamband. Det gir en totalkostnad på bare ca 0,3 mill kr, dvs kun 3 % av det en 

konvensjonell utbygging koster. Løsningen innebærer at de eksisterende radioene fornyes 

med det utstyr som kan leveres i dag. Den prinsipielle løsningen vil fortsatt være at det 

sendes radiosignaler fra toppen av Skarnsundbrua til Ørdalen. Herfra sendes det delvis 

direkte til den enkelte abonnent på østre deler av Framverran. Så sendes det i tillegg 

radiosignaler videre til Ramsberget. Herfra går det så signaler videre delvis direkte til 

abonnenter på vestre del av Framverran og delvis til en link plassert ved Nedre Grande for 

videre fordeling lokalt i dette området. Dagens bruk av koppernett kan om ønskelig 

opprettholdes. Fra Ramsberget sendes det også radiosignaler videre vestover til 

Trongsundet. Det går til Norkringmast øst for Hovdvågen og deretter direkte til den enkelte 

abonnent. 

 

Med de nye senderne vil hastigheten på radiosignalene øke kraftig fra 30 til 230 Mb, dvs 8 

ganger større hastighet enn i dag. Nå leveres det til en del av abonnentene bredbånd med 

hastighet ned 8 Mb ned og ca 1 Mb opp. Med de nye senderne vil hastigheten øke til 25 Mb, 

og det vil da være slik at en også stort sett får denne hastigheten også på opplasting. Denne 

løsningen krever at den enkelte abonnent monterer ei antenne på huset. Kostnad for dette 

er stipulert til ca 3000 – 5000 kr. Denne løsningen vil også eliminere dagens problem med 

frisikt for boligene ved gamle Framverran skole. Problemet her har i dag vært at det hele tida 

gror opp skog slik at det må foretas en jevnlig rydding.  

 

Så har det også vært klaget på ustabilt internett pga svikt i strømforsyningen fram til 

Ørdalen. For å bedre på dette har beboerne pekt på muligheten av å montere et 

strømaggregat. En har vært i kontakt med netteier på strøm, dvs N-Tr-Everk, for å få 

dokumentasjon på hvor bra strømforsyningen er. Det viser seg da at det i 2014 var 14 

strømutfall. Alle strømutfallene skyldes skader på luftstrekk i nærheten av Ørdalen pga 

vindfall ved kraftig uvær. Men gj.sn. tid strømmen var borte for 9 av gangene var på bare 5 

min. Så var de 5 tilfeller hvor strømmen var borte i 1-2 timer. Videre ser en at 4 av de 14 

strømutfallene var om natta, dvs uten betydning for brukerne. Så stemmer det at nettet var 

ute av drift i ca 2 døgn nov 2013 (stormen Hilde) og des 2013 (stormen Ivar). Etter dette blir 

konklusjonen at strømmen ikke har vært mer borte enn at det går an å leve med det. Men 

hvis problemet blir større i framtida er dette enkelt å løse ved montering av et lite 

strømaggregat som kopler seg automatisk inn ved strømutfall.  

 

Konklusjon 

Løsningen med radio er langt rimeligere og den gir også gode løsninger med den teknologi-

utvikling som har skjedd i det aller siste. Som en slags kompensasjon for at det ikke blir en 

løsning med fiber i jord imøtekommes området med at utbyggingen tas i år, kommunen 

dekker alle utgifter som ikke er knyttet direkte til boligen og det stilles heller ikke krav om 80 
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% oppslutning. De må bare påregnes en utgift på ca 4000 kr for montering av ny mottaker på 

husvegg. 

 

Begrunnelsen for at den foreslåtte løsningen med radio i stedet for fiber i jord kan forsvares 

kan oppsummeres til følgende: 

 Kostnaden pr husstand er på 150.000 kr eller et kommunalt tilskudd pr husstand hvis en 

ikke oppnår tilskudd fra staten på 100.000 kr er langt høyere enn for alle de andre 

områdene. 

 Det er så langt ikke dokumentert at en har den nødvendige oppslutning på 80 % blant 

beboerne. 

 Det er heller ikke dokumentert at det det er noen særlig oppslutning blant beboerne. En 

har riktignok mottatt godt begrunnede søknader fra 6-8 enkeltpersoner/firma som har 

behov for bredbånd som selvstendig næringsdrivende eller at de har delvis 

hjemmekontor. Det argumenteres med at hastigheten er for dårlig og spesielt på 

opplasting og at drifta er for ustabil. Det forventes at foreslått løsning med oppgradering 

av radio løser dette problemet. 

 Ved søknadsbehandlingen av en løsning med fiber i jord sommeren 2014 har en 

uoffisielt fått tilbakemelding på at muligheten med å lykkes med å oppnå statstilskudd 

ikke er spesielt stor. I år må det dessuten forventes at det blir enda tøffere konkurranse 

for å lykkes. 

 Fordi foreslått løsning blir rimelig og for å gi en kompensasjon for at det ikke blir fiber i 

jord kreves det ikke anleggstilskudd fra beboerne. 

 Området tas med blant de områdene som kommer i en 1. etappe i 2015 og sannsynligvis 

kan det kan komme først av alle anlegg. 

 

 

 

7.5  Korsavegen 

 

I likhet med Vudduvegen er også dette et prosjekt hvor oppstarten på beboernes 

engasjement kom høsten 2014. I tillegg har beboerne ei god stund vært i direkte kontakt 

med bredbåndsaktør og mottatt tilbud i håp om kostnaden blir så lav at tilskudd fra det 

offentlige ikke blir nødvendig. Slik gikk det imidlertid ikke. Det synes opplagt at tilskudd fra 

det offentlige blir nødvendig.  

 

Ellers er det spesielle ved denne utbyggingen at det også omfatter 3 husstander i Steinkjer 

kommune. Ut fra geografien er dette ønske forståelig. Men gj.sn avstand fra hovedtrasé for 

disse boligene er en god del høyere enn for øvrig bebyggelse i Inderøy kommune. En finner 

det derfor rimelig at Steinkjer bidrar med 20.000 kr i anleggstilskudd for hver bolig, dvs totalt 

60.000 kr. Dette under forutsetning at tilskuddet fra Inderøy kommune ikke blir høyere enn 
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de kr 12.000.- som er foreslått. Så må beboerne i tillegg betale det samme anleggstilskuddet 

som innbyggerne i Inderøy kommune, dvs kr 12.500.- pr husstand. 

 

Så har det nylig skjedd en oppgradering av telekiosken i området slik at 

nedlastingshastigheten på bredbåndet for en god del har blitt vesentlig over 4 Mb. Dette 

gjør det noe usikkert på om en vil lykkes med å oppnå statstilskudd. En må derfor ta en ny 

gjennomgang på prosjektet og se om noen av de eiendommene som ligger langt unna kan 

utgå eller at en del av det som er definert som kundetraséer i stedet kan omdefineres til helt 

private traséer. 

 

 

7.6  Vuddugrenda 

 

Dette er et område hvor det er godt dokumentert at store deler av foreslått 

utbyggingsområde har ADSL hvor nedlastingshastigheten på ettermiddagen, når en god del 

bruker nettet samtidig, er nede i 2-3 Mb. Det er også nettopp foretatt detaljerte målinger 

samtidig på 11 ulike punkter som er et representativt utvalg for området. Det viser en gj.sn 

hastighet på 2,9, dvs under 4Mb. Opplastings-hastigheten er enda dårligere og har faktisk et 

g.sn på bare 0,7 Mb. Det er et pluss for søknad om statstilskudd at dagens hastighet på 

bredbånd er så lav. Interessen for utbygging er ellers stor. En er komme godt i gang, men det 

ser ut som det gjenstår noe jobbing for grenda for å få en stor nok oppslutning. Det er 

forståelig at det er slik og det bør ikke bety noe for kommunen nå. Skal en oppnå gode 

prosesser er det viktig å bruke tilstrekkelig med tid. 

 

Ellers ble det for noen år siden foretatt en oppgradering av ADSL. Den ADSL-en som går ut 

fra etablert telefonsentral ved Granavatnet har ikke tilførsel via bredbånd i jord. Så ble dette 

oppgradert med tilføring av radiosignaler. Løsningen er basert på at signalene sendes ut fra 

ei mast på gården Sakshaug Berg. Tilførselen hit skjer gjennom kabel i jord. Fra 

telefonsentralen går signalene via det gamle koppernettet til Telenor. Men problemet med 

løsningen er at radiosignalene passerer hele 3 sendere før de når telefonsentralen. For øvrig 

var det NTE marked som bygde ut dette. Så ble dette solgt til StayOn med hovedkontor på 

Vestlandet og eid av Lyse Energi AS. Pga av dårlig kvalitet på det bredbåndet som føres fram 

til telefonsentralen blir det vanskelig å heve hastigheten på dagens løsning. 

 

Kostnadsberegning viser en kostnad pr boenhet på 50.000 kr, dvs omtrent det samme som 

for Letnes-/Stokkan + Farbu-Klepp. Totalkostnad på 4,2 mill kr foreslås finansiert med 

250.000 kr fra kommunen og 1,1 mill kr i statstilskudd. Ellers er utgangspunktet for å få til 

bredbånd her gunstig fordi det er lagt trekkrør langs fylkesvegen gjennom hele grenda og i 

alt 6,5 km. Så har det blitt litt dyrere enn forventet fordi det er en noen lange kundetraséer. 

Allikevel bør det være et godt utgangspunkt at snitthastighet ligger under 4 Mb. 
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Anlegget med trekkrør ble avsluttet ved Li gård ca 500 m fra Sakshaug skole hvor det er 

mulig med tilknytning til eksisterende bredbånd. Nå er det løsbart å få bygd også denne 

strekningen uten separate fiberanlegg fordi kommunen har vedtatt å bygge en kloakkledning 

fra Straumen og opp til Li/Ferstad for å sanere eksisterende mini kloakkrenseanlegg. 

Trekkrør vil da kunne legges i bunn av denne grøfta. En håper å kunne gjennomføre dette 

som et anlegg vinteren 2015/2016. 

 

 

7.7   Områder på Røra 

Dette omfatter 3 ulike områder som ikke henger sammen geografisk. Det innebærer at 

teknologiske løsninger for disse områdene kan bli ulike, og tidspunkt for gjennomføring også 

kan bli forskjellig. 

 

A. Område langs E6 nord for Røra sentrum 

Tilknytningspunktet blir ved trafostasjonen nederst i Floåsvegen og går herfra nordover langs 

E6 ca 3 km på østsida av E6. Det omfatter ca 40 husstander. På de første 1000 m nordover 

(Svian og Gjellsåsvegen) har en hele 75 % av husstandene, mens en på de siste 2000-

metrene har de resterende 25 % av husstandene. Det viser at denne siste strekningen blir 

noe kostbar å bygge ut. Så er det slik at kommunen i samarbeid med Steinkjer kommune 

vinteren 2015/2016 skal bygge ut et felles vannforsyningsanlegg fra Vollan på Rambersmyra, 

inn i Inderøy kommune, så gjennom Steinkjer kommune for så og avsluttes ved Berg-

gårdene.  

 

På den 2,8 km lange hovedtraséen og også for de andre traséene (stikkledninger) blir det 

lagt trekkrør i bunn grøft. Det gjør det langt lettere med bredbåndsutbygging i dette 

området den dagen det blir aktuelt. Men siden dette anlegget står ferdig først sommeren 

2016 er det ikke aktuelt med noe oppstart av anlegg før tidligst høsten 2016. Det at anlegget 

går inn og ut av 2 kommuner settes også spesielle krav til utbyggingen. De at 2 kommunene 

har noe ulik praksis når det gjelder vilke anlegg som skal prioriteres og også krav til 

egenkapital og hva som skal være privat. Det er heller ikke sikkert at de 2 kommunene har 

samme prioritering med hensyn til tidspunkt for at dette anlegget bør komme. For ekstern 

tilknytning for Vådalsgrenda er det ellers 2 løsninger: 

Alt 1 – Tilknytning via en aktuell bredbåndsutbygging nordover fra Trafostasjonen like nord 

for Røra sentrum og som uansett vil komme i alle fall på de første 1000 metrene. 

Alt 2 – Tilknytning mot nord hvis Steinkjer kommune bygger ut sørover fra Sparbu sentrum 

og over Rambergsmyra. 

 

Foreløpig konklusjon 

Så langt opplyser Steinkjer kommune at det ikke foreligger noen planer for utbygging fra 

nord. En tror derfor det er mest realistisk å forvente en utbygging fra sør. Fordelen med 

dette er dessuten at da kan utbyggingen gjennomføres i flere byggetrinn. En mulig løsning vil 
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være at Inderøy kommune gjennomfører en utbygging slik at Berg-gårdene kan tilknyttes 

bredbånd. Så får eventuelt utbygging videre nordover komme senere. 

 

B. Område vest for Hylla 

Kommunen har her fått en tilfredsstillende søknad for bredbåndsutbygging. I et område med 

17 beboere er det hel 90 % oppslutning. Det er imidlertid et minus ved denne søknaden at 

gjennomsnitlig hastighet på nedlastning er på ca 10 Mb. Skal det sendes inn søknad om 

tilskudd til staten kan en få problemer med å nå opp fordi det er det er områder med 

hastigheter under 4 Mb som vil bli prioritert. Nå er statusen at hastigheten på nedlastning er 

på maks 1.2 Mb. Men det er et kriterium som staten ikke vektlegger.  

 

Utbyggingen er beregnet å koste 59.000 kr på boenhet. For å oppnå en finansiering av 

anlegget har en forutsatt 9000 kr i tilskudd pr husstand fra kommunen og 30 % av totale 

kostnader i tilskudd fra staten. Hvis det ikke oppnås noe tilskudd fra staten, og 

anleggstilskudd fra beboerne fortsatt skal være kr 12500.- innebærer det at kommunen må 

inn med 430.000 kr i stedet for 130.000 kr i tilskudd. Pr husstand blir dette da 25.000 kr. 

Denne beregningen viser at det ikke blir enkelt å få til en finansiering hvis tilskudd fra staten 

uteblir. En må derfor også her være åpen for å vurdere alternative løsninger med en 

kombinasjon av fiber i jord og radio. 

 

C. Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

Søknad om tilskudd er mottatt. Den viser at grenda ikke har lyktes med å skaffe nok 

oppslutning, dvs min 80 %. Av antatt 25 eiendommer er det bare 12 stk som har sagt ja, og 

det gir en oppslutning på bare 50 %. Så er det nokså mange som har sagt nei og også mange 

som ikke vet/er usikker. For de som har sagt ja er interessen for å få bredbånd stor. Av 

vedlagt dokumentasjon framgår det at hastigheten varierer fra 3 til 6 Mb på nedlasting, og 

på opplasting er det faktisk ingen som har over 1 Mb. Det dokumenterer godt at det er 

behov for en bredbåndsutbygging i området. Men siden hastigheten så vidt overstiger 4 Mb 

er en usikker på om en vil lykkes med å oppnå statstilskudd. Uansett er det en uaktuell 

problemstilling i 2015. 

 

Utbyggingen er beregnet å koste 67.000 kr på boenhet. For å oppnå en finansiering av 

anlegget har en forutsatt 10000 kr i tilskudd pr husstand fra kommunen og 25 % av totale 

kostnader i tilskudd fra staten. Hvis det ikke oppnås noe tilskudd fra staten, og 

anleggstilskudd fra beboerne fortsatt skal være kr 12500.- innebærer det at kommunen må 

inn med 770.000 kr i stedet for 240.000 kr i tilskudd. Pr husstand blir dette da 30.000 kr. 

Denne beregningen viser at det ikke blir enkelt å få til en finansiering hvis tilskudd fra staten 

uteblir. En må derfor også her være åpen for å vurdere alternative løsninger med en 

kombinasjon av fiber i jord og bredbånd. 
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7.8 Grønnesby 

 

Grenda har jobbet aktivt for å skape interesse for utbygging blant beboerne, og det er 

mottatt en godt begrunnet søknad for å få tilskudd. Oppslutningen er svært bra og det er 

godt dokumentert at bredbåndshastigheten i dag er lav. I snitt kommer den faktisk opp i 

bare 2 MB på nedlastning. Opplastingshastigheten er enda dårligere. Nettet er også ustabilt.  

 

Det er en forutsetning for denne utbyggingen at det legges trekkrør for bredbånd i bunn av 

grøfta for planlagt vann- og avløpsanlegg på ca 350 m langs Nessetvegen fra Langsåsen 

boligfelt etappe 2 til Rossdalen.  Men det vil ikke bli ferdigstilt før i 2016. Det er derfor ikke 

mulig å komme i gang med en komplett bredbåndsutbygging her før tidligst høsten 2016. 

 

Dessverre er dette er et av de mest kostbare områdene å bygge ut i. Mens området mellom 

Straumen og Skarnsundet krever 85 m med ny grøft pr husstand er det på Grønnesby hele 

250 m, dvs 3 ganger så mye. For kostnad pr boenhet blir også forskjellen mellom de 2 

områdene svært stor. For Straumen-Skarnsundet er kostnaden 38.000 kr pr boenhet mens 

det for Grønnesby blir hele 90.000 kr. Det er forutsatt et tilskudd på kr 10.000.- pr husstand, 

dvs ca 240.000 kr. I tillegg har en antatt 0,9 mill kr i tilskudd fra staten, dvs hele 40 %. Det 

trenger ikke å bli så enkelt å oppnå en finansiering for dette anlegget hvis det ikke oppnås 

statstilskudd. Kommunen foreslås derfor at det i likhet med for Verdalsgrenda utredes et 

alternativ med en kombinert løsning basert på delvis bredbånd og delvis radio når planen for 

bredbånd skal tas opp til revisjon våren 2016.  

 

 

7.9 Verdalsgrenda 

I likhet med Grønnesby har grenda jobbet aktivt for å skape interesse for utbygging blant 

beboerne. Den søknaden som er oversendt er særdeles grundig. Den viser detaljert at en del 

fortsatt benytter ADSL (basert på koppernettet) og med en hastighet på nedlastning på bare 

fra 0 til Mb og enda dårligere på nedlastning.   

 

Oppslutningen er svært bra og det er godt dokumentert at bredbåndshastigheten i dag er 

lav. I snitt kommer den faktisk opp i bare 2 MB på nedlastning. Opplastingshastigheten er 

enda dårligere. På leting etter noe som er litt bedre har så enkelte valgt bredbånd over radio 

levert av NTE marked. Andre benytter mobilt bredbånd. En innbygger har dessuten testet ut 

satellitt-bredbånd. 

 

Ellers er det også i dette området mange næringsdrivende som er hemmet av dagens dårlige 

bredbånd. Det gjelder barnehage, gårdsutsalg med serveringssted, folk som delvis benytter 

seg av hjemmekontor og bønder som har fått økt behov pga melkeroboter, foringsanlegg, 

betalingsterminaler m.m.. 
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I likhet med Grønnesby er dette også et av de mest kostbare områdene å bygge ut i. Mens 

området mellom Straumen og Skarnsundet krever 85 m med ny grøft pr husstand er det på 

Grønnesby hele 270 m, dvs over 3 ganger så mye. For kostnad pr boenhet blir også 

forskjellen mellom de 2 områdene svært stor. For Straumen-Skarnsundet er kostnaden 

38.000 kr pr boenhet mens det for Grønnesby blir hele 80.000 kr. Det er forutsatt et tilskudd 

på hele kr 18.000.- pr husstand, dvs ca 240.000 kr. I tillegg har en antatt 0,55 mill kr i tilskudd 

fra staten, dvs hele 40 %. Det trenger ikke å bli så enkelt å oppnå en finansiering for dette 

anlegget hvis det ikke oppnås statstilskudd. Kommunen foreslås derfor at det i likhet med for 

Grønnesby utredes et alternativ med en kombinert løsning basert på delvis bredbånd og 

delvis radio når planen for bredbånd skal tas opp til revisjon våren 2016.  

 

 

7.10 Sund folkehøyskole – Hø 

 

Dette er et område hvor det ser ut som interessen for bredbåndsutbygging ikke er så stor. En 

var i en tidlig fase i kontakt med Sund folkehøyskole som mente at de var i sluttfasen i 

forhandlinger med NTE marked for å få til en utbygging fra bebyggelsen sør for 

Straumenbrua og fram til folkehøyskolen. Så har en i senere samtaler med NTE marked fått 

noen uklare signaler om dette lar seg gjennomføre. Det en så har fått høre de siste dagene 

er at det ligger bredbånd langs vegen opp til folkehøyskolen. Men de gjenstår å krysse vegen 

og videre inn til skolen. Så blir det videre opplyst at videre arbeid med dette prosjektet nå 

har stoppet opp. Tidligere forutsatt løsning med at skolen og NTE marked i fellesskap bygger 

ut bredbånd opp til skolen ser derfor ikke ut til å stemme lenger.  For at denne saken skal 

bringes videre kan det synes mest aktuelt å få til et samarbeid med skolen og beboerne i 

nærheten. 

 

Så har det vært vist en viss interesse for å få til en bredbåndsutbygging videre mot sørøst 

langs Høsvegen. Men etter at fristen for å søke gitt ut 10. april gikk ut har en ikke hørt noe 

verken muntlig eller skriftlig. En antar det må skyldes at de ikke har lyktes med å få nok 

oppslutning. 

 

Det er også her foretatt en kostnadsberegning basert på at det er fremlagt bredbånd til 

folkehøyskolen. Det ble da konkludert med at det var mulig å få til en utbygging for en 1. 

etappe ca 1 km sørover langs Høsvegen til Vika og ca 1 km østover langs Flagvegen for en 

kostnad på 1,1 mill kr. Basert på et tilskudd på kr 12.000.- pr husstand ble kostnaden vurdert 

til å være så gunstig at det ikke var nødvendig å søke om statstilskudd. Nå er situasjonen 

sannsynligvis endret til å bli vesentlig mer ugunstig. Men dette er nå så uklart at ikke 

kommer lenger med å avklare dette nå. 

 

Det er også utredet en 2. etappe videre østover langs Høslandet og langs Høsvegen. Dette er 

nå så usikkert at det ikke er behov for noen ytterligere kommentar nå.  
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7.11  Mosvik sentrum 

I dette området har en ikke mottatt en eneste henvendelse om kommunal 

bredbåndsutbygging og det til tross for at kommunen har ført fram fiber i jord fra Straumen 

til Mosvik sentrum (tidligere Rådhus). Her er det en lokal bredbåndoperatør som benytter 

det bredbåndet som er ført fram til sentrum og dels bruker Telenor´s eksisterende 

koppernett og dels radio. Det leveres da bredbånd med hastighet 30 Mb ned og 10-30 Mb 

opp. 

 

Ved Jækta fjordstue tas det ut signaler fra fiber i jord som ligger like ved og fordeles så 

videre via koppernettet for områdene som ligger nord for Mossa. For bebyggelsen sør for 

Mossa er bygd ut for radio. Det sendes signaler opp til høydepunkt ved Nesset boligfelt og 

herfra sendes det så ut radiosignaler i 3 retninger slik at det i tillegg til sentrum leveres et 

like bra tilbud både til Bergsgrenda og Øverbygda. I hele dette området leveres det også 

bredbånd med hastighet ned på 30 Mb og hastighet opp på10-30 Mb. 

 

 

7.12 Sandvollan,  Heggstad-Brakstad 

Dette er et område som er spilt inn av beboere i området like før planen skulle gjøres ferdig. 

Det har derfor ikke vært tid til detaljert vurdering av planene, og noen kostnadsberegning 

foreligger heller ikke. Men etter et møte med en representant for beboerne er nok 

erkjennelsen stor for at konvensjonell utbygging med fiber i jord er lite aktuelt. En gjør ett 

unntak for området lengst i nord, dvs Heggstad-Nordberg. Her er det ca 10 boliger som ligger 

så nærme eksisterende bredbånd på Sandvollan skole at løsning med å tilknytte seg dette 

bør undersøkes nærmere. For bebyggelsen for øvrig lenger sør fram til Verdalsgrenda mener 

en at den mest realistiske utbyggingen vil være med radio slik det foreslås for Framverran.  

Dette foreslås derfor gjort når planen for bredbånd skal revideres. 
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Tabell 8 – oversikt aktuelle utbyggingsområder 

     Ant m med  grøft  

Område Ant 
gårds-
/bnr 

Ant 
bo-
enh 

90 % 
oppsl. 
Eiend 

Eks 
trekk-
rør 

Hoved
-trasé 

Kunde
-trasé 

Sum 
tot 

m grøft 
pr husst 
*1 

10A - Letnes-/ Stokkangrenda 27 29 24 5,9 1,9 1,3 3,2 120 

10B Farbu - Klepp 25 33 23 2,5 0 3,2 3,2 130 

Sum område 10A+10B 52 62 47 8,4 1,9 4,5 6,4 125 

11A - Rostadvegen vest 32 33 29 0 1,9 1,6 3,5 110 

11B - Rostadvegen øst 20 20 18 0 2,1 2,0 4,1 200 

11C - Jætåsen 40 40 36 0 0,5 1,1 1,6 40 

11D - Kvam-Melhus 52 54 47 0 2,2 3,9 6,1 120 

11E - Haug-Hjulstad 19 19 17 0 1,4 1,6 3,0 160 

11F-Vangsgrenda/Vangshylla 41 43 36 2,9 0,6 2,7 3,3 85 

Sum område mellom 
Straumen og Rostad 

204 209 183 2,9 7,8 9,6 17,4 85 

12A - Område langs E6 nord 
for Røra sentrum 

39 43 35 1,1 1,9 2,3 4,2 120 

12B - Område vest for Hylla 17 23 15 0 1,5 2,0 3,5 200 

12C - Lorås/Grandmarka mot 
Loråsbekken 

25 29 23 0 1,6 3,5 5,1 180 

13A - Korsavegen (Sandvollan 
skole-Korsen) 

24  22 0 2,9 12,5 15,4 230 

13A - Korsavegen (Sandvollan 
skole-Korsen) rev utgave 

35 41 31 0 2,9 4,6 7,5 215 

13B - Grønnesby 28 30 24 0 2,7 4,2 6,9 250 

14 - Verdalsgrenda 20 26 18 0 2,0 3,3 5,3 270 

15A - Sund folkehøyskole-Hø   
1. etappe 

23 25 21 0 1,0 2,0 3,0 130 

15B - Sund folkehøyskole-Hø   
2. etappe 

20 21 18 0 1,0 4,0 5,0 240 

16 - Vuddugrenda 73 84 66 6,5 1,8 7,2 9,0 125 

Sum ekskl Mosvik kommune 540 590  19,0 26,0 47,0 73,0 135 

16 - Framverran    61 69 55      

Trongsundet 11 11 10      

16 – Framverrran + 
Trongsundet           *2, *4 

72 80 65      

Øvrige i gamle Mosvik 
kommune   *3 

        

Sum         

*1 – Ved beregning av kostnad pr husstand er alle boliger innenfor aktuelt 

utbyggingsområde tatt med. 

*2 - 200 innbyggere 

*3 – 640 innbyggere 

*4 – Det er her ikke foretatt noen masseberegning 



31 
 

Vedlegg 1 – Retningslinjer for vilkår for å gi kommunalt tilskudd til utbygging 

av bredbånd 

Vedlegg 2 – Detaljert kostnadsberegning  

Vedlegg 3  - Kart for ulike områder 

10A – Letnes-Stokkangrenda 

10B –  Farbu-Klepp 

11    - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, vestlig del 

11 - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, østlig del 

11A -  Rostadvegen vest 

11B -  Rostadvegen øst 

11C –  Jætåsen 

11D -  Kvam-Melhus 

11E -  Haug-Hjulstad 

11F -  Vangsgrenda/Vangshylla 

12A – Område langs E6 nordover fra Røra 

12B –  Område vest for Hylla 

12C –  Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

13A -  Korsavegen (Sandvollan skole til Korsen) 

13B -  Grønnesby 

14 -    Verdalsgrenda 

15 –  Sund folkehøyskole – Hø, etappe 1 og 2 

16 –   Vuddugrenda 

17A - Framverran vestre del 

17B - Framverran østre del 

17C – Hindberg-Trongsundet 

17D – Framverran-Trongsundet radio 

18   -  Sandvollan,  Heggstad-Brakstad 
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Vedlegg 1 – Detaljert kostnadsberegning  

 

1. Enhetspriser og forutsetninger 

 Eget nodeskap hvis aktuelt utbyggingsområde ligger et stykke unna det område som 

det skal tilknyttes. Pris kr 100.000.-. 

 Kostnad for både hovedtrasé og kundetrasé hvor trekkrør ikke er lagt fra før, 250 kr/m 

 Kostnad for både hovedtrasé og kundetrasé hvor trekkrør ikke er lagt fra før, 100 kr/m 

 Egeninnsats på kundetraséer settes til 80 kr/m 

 Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva som hovedtrasé og kundetrasé. En har 

forutsatt dugnad på kun kundetrasé. 

 Påslag på 10 % uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg 

 Kostnad for kulturminner vurderes for hvert enkelt anlegg 

 For at et område skal komme i betraktning er det stilt krav om 80 % oppslutning. I 

kostnadsberegningen nedenfor har en imidlertid forutsatt 90 % oppslutning. 

 For de mest kostbare utbyggingene har en forutsatt at det søkes om inntil 30 % 

tilskudd fra staten 

 

2. Kostnader område 10A og 10B, Letnes-/Stokkangrenda og Farbu-Klepp 

Området omfatter 52 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 62 enheter. Langs både 

Stokkanvegen fram til Utøyvegen og Noremsvegen er det allerede lagt trekkrør i forbindelse 

med nylig opprustet fylkesveg. En har imidlertid all grunn til å tro at dette trekkrøret på en 

strekning øst for Stokkan grendehus er ødelagt i forbindelse med at det ble slått ned peler av 

stål ved oppsetting av rekkverk etter at trekkrøret var lagt. Det legges derfor opp til at 

Letnes, Stokkan og Norem forsynes fra Kjerknesvågen, mens Farbu-Klepp forsynes fra 

Utøyvegen. Siden deler av Letnes-/Stokkangrenda ligger nokså langt fra eksisterende node 

på Kjerknesvågen antas det behov for 1 stk ny node. 

 

I alt er det 8,4 km med trekkrør som er lagt fra før. I tillegg må det graves 6,4 km med ny 

grøft for hovedtrasé og 6,4 km for kundetrasé.  

 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 8400 m, 100 kr/m  kr   840.000.- 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1900 m, 250 kr/m   «    475.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4500 m, 250 kr/m   «  1125.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «  100.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 2640.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    260.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 2900.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 



33 
 

 90 % oppslutning, dvs 56 abonnenter og kr 4250.- pr abb.  Kr   240.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

56 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    250.000.- 

Sum kostnader totalt       kr 3400.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 56 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 60.000.- 

 

Dette er en så høy kostnad at kommunen absolutt bør prioritere å søke om statstilskudd slik 

det ble gjort i 2014. Søknad i 2014 om tilskudd for dette området hadde for øvrig en kostnad 

på 4,1 mill kr, dvs 0,7 mill kr høyere.  Men det omfattet 3-4 km med kundetraséer som nå er 

tatt ut. For ett område skyldes det at området ble utygd i 2014 som en del av utbyggingen på 

Kjerknesvågen. Så er det andre strekninger som er tatt ut fordi kost-/nytteverdien er svært 

ugunstig og at det kan gis akseptable tilbud med andre løsninger. Kostnaden for de 

områdene som nå er tatt ut kan anslås til minst 0,5 mill kr. En ser derfor at det er god 

overensstemmelse mellom årets og fjorårets kostnadsberegning. 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 3400.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 56 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «  1230.000.- 

Anleggstilskudd, 47 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    590.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,5 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på 2/3 av dette, dvs 3000 m og 80 kr/m «   240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 2060.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 47 eiendommer og 

5000 kr pr husstand, dvs      «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 2300.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten     kr 1100.000.- 

 

Ved søknad om tilskudd fra det offentlige er det ikke anbefalt å ta med kostnadene for 

nedlagt trekkrør. Hvis en gjør det ville totalkostnaden blitt følgende:  

Kostnader for anlegg som er nytt     kr 3400.000.- 

Kostnad for nedlagt trekkrør, 8400 m og 150 kr/m   «  1200.000.- 

Kostnader totalt       kr 4600.000.- 

 

 

3. Kostnader område 11A, 11B, 11C, 11D, 11E og 11F, dvs 

Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Jætåsen, Kvam-Melhus,  

Haug-Hjulstad og Vangsgrenda/Vangshylla 

 

Området omfatter 204 eiendommer (eget gårds- og b nr) og 209 boenheter. 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 2900 m, 100 kr/m  kr   290.000.- 
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Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 7800 m, 250 kr/m   «  1950.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 9600 m, 250 kr/m   «  2400.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «    300.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 5040.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    510.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 5550.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 188 abonnenter og kr 4250.- pr abb. Kr   800.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

188 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    830.000.- 

Sum totalt        kr 7200.000.- 

 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 190 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 38.000.- 

     

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 7200.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 188 enheter, kr 22.000.- pr enhet «  4110.000.- 

Anleggstilskudd, 183 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «  2290.000.- 

Dugnad: I alt er det 9,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på 2/3 av dette, dvs 6400 m og 80 kr/m «   500.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune,  

kr 2000.- pr husstand og 183 eiendommer    «   300.000.- 

Sum finansiering       kr 7200.000.- 

 

 

4. Kostnader område 12A - område langs E6 nord for Røra sentrum 

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 39 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 43 boenheter. 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 1100 m, 100 kr/m  kr   110.000.- 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1900 m, 250 kr/m   «    475.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 2300 m, 250 kr/m   «   575.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «   100.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1360.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    140.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1500.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 
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sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 39 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   170.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

39 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    170.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1850.000.- 

       

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 39 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 47.000.- 

 

Finansieringsplan 

Med bakgrunn i at det ikke foreslås å bygge ut dette anlegget i 2015 har en foreløpig i forslag 

til finansieringsplan forutsatt et alternativ uten tilskudd fra staten. 

Totale investeringskostnader      kr 1850.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 39 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    860.000.- 

Anleggstilskudd, 39 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    500.000.- 

Dugnad: I alt er det 2,3 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 1700 m og 80 kr/m «   140.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra Inderøy og  

Steinkjer kommune       kr 1500.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 39 eiendommer og 

5000 kr pr husstand, dvs      «    200.000.- 

Tilskudd fra Steinkjer kommune     «    150.000.- 

Finansiering fra staten      «                 0 

Sum Finansiering       kr 1850.000.- 

 

 

5. Kostnader område 12B vest for Hylla 

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 17 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 23 boenheter. 

For dette område er det ikke nødvendig med nytt nodeskap 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1500 m, 250 kr/m   «    375.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 2000 m, 250 kr/m   «   500.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     75.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr   950.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    100.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1050.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 21 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   90.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 
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21 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    90.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1230.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 21 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 59.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1230.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 21 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    460.000.- 

Anleggstilskudd, 15 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    190.000.- 

Dugnad: I alt er det 2,0 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 1500 m og 80 kr/m «   150.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  800.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 17 eiendommer og 

9000 kr pr husstand, dvs      «    130.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1000.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 30 % av totalkostnad  kr   300.000.- 

 

Opprinnelig forslag som omfattet de 2 eiendommene 500 vest for Hammer var det totalt 19 

husstander, 1500 m med hovedtrasé og 2600 m med kundetrasé. Når disse 2 eiendommene 

tas ut blir antall redusert til 17 stk. Videre reduseres kundetrasé fra 2,6 til 2,0 km. Ny 

totalkostnad reduseres da fra kr 1420.000.- til kr 1230.000.-.  

 

  

6. Kostnader område 12C Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 25 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 29 boenheter. 

For dette område er det ikke nødvendig med nytt nodeskap 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1600 m, 250 kr/m   «    400.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 3500 m, 250 kr/m   «    875.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     75.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1350.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    150.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1500.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 26 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   110.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

26 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    120.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1730.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 26 boenheter blir da total  
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investeringskostnad pr boenhet      kr 67.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1730.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 26 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    570.000.- 

Anleggstilskudd, 24 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    300.000.- 

Dugnad: I alt er det 2,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 2000 m og 80 kr/m «   170.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  1050.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 24 eiendommer og 

10.000 kr pr husstand, dvs      «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1290.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 25 %    kr 450.000.- 

 

 

7. Kostnader område 13A  Korsavegen (Sandvollan skole til Korsen) 

 

Beboerne i dette området har over lengre tid, med bistand fra NTE marked, jobbet godt med 

å få til en utbygging. Således foreligger det en detaljert oversikt over antall boliger, 

kårboliger og fritidsboliger. Det stemmer godt overens med den oversikten kommunen har 

laget. Området er imidlertid noe utvidet med en ekstra bolig i nord samt 3 boliger øst for 

Korsavegen som ligger i Steinkjer kommune. En utbygging med boliger i andre kommuner 

blir litt spesielt hvis det skal skje med tilskudd av kommunale boliger. Så er det også tatt med 

4 fritidsboliger. I alle de andre områdene er det ved kostnadsberegningen ikke tatt med 

verken boliger i nabokommune eller fritidsboliger. Men i dette tilfelle velger en å forholde 

seg til det omfang av boliger/fritidsboliger som grenda ønsker. En klar forutsetning for å 

gjøre dette er at anlegget ikke må fordyres og at kommunen ikke skal subsidiere 

fritidsboliger eller boliger i nabokommunen. Det innebærer at Steinkjer kommunen må 

forholde seg til de reglene som gjelder for Inderøy kommune. 

 

Mengden av dette blir da følgende: 

Kommune Bolig Kårbolig Sum 
boenheter 

Fritidsbolig 

Inderøy 28 6 34 4 

Steinkjer 3 1 4 0 

Sum 31 7 38 4 

 Men denne økte tilknytningen fører til en betydelig økning i antall m med fiber, dvs fra 5,4 

til 7,5 km. Dette er en betydelig økning.  

 

Videre foreligger det også en detaljert kostnadsberegning. For å få dette området har en 

valgt å kostnadsberegne på samme måten som det er gjort for alle andre 

utbyggingsområder. En legger da den reviderte masseberegningen fra beboerne til grunn. 
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 Kostnadsberegning 

Området omfatter 31 eiendommer (eget gårds- og bnr), 4 fritidseiendommer og 35 

boenheter. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 2900 m, 250 kr/m   «      725.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4600 m, 250 kr/m   «    1150.000.- 

Kulturminner, stipulert      «      100.000.-   

Nodeskap        «      100.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr  2075.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    210.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 2300.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 36 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   150.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd,  

36 abonnenter og kr 4400 pr abonnent    «    160.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 2600.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 36 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 72.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 2600.000.- 

Tilskudd fra NTE, 31 boligenheter, kr 23.500.- pr enhet  «    730.000.- 

Tilskudd fra NTE, 4 fritidsboligenheter, kr 10.500.- pr enhet «      40.000.- 

Anleggstilskudd, 36 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    450.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3500 m og 80 kr/m «    280.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 1500.000.- 

Tilskudd fra Steinkjer kommune for 3 eiendommer   «       50.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 25 eiendommer og 

12.000 kr pr husstand, dvs      «    300.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1850.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 30 %    kr   750.000.- 

 

Så foreligger det også en annen kostnadsberegning som har en total kostnad på 2,26 mill kr.  

Sammenlignet med den kommunale beregningen blir dette 350.000 kr billigere, dvs 13 

prosent. Men også med denne lavere totalkostnaden forutsettes det et betydelig 

kommunalt tilskudd. Nå er det i den kommunale kostnadsberegningen ikke tatt høyde for at 

de siste 150 m skal bekostes av den private. For dette anlegget blir det grovt regnet ca 1650 

m. Her forutsetter en derfor at alle kostnadene på disse strekingene kan utgå. Det gir en 

besparelse på ca 150.000 kr.  Total kostnad blir da redusert til 2,45 mill kr, dvs bare 8 prosent 

høyere enn den alternative kostnadsberegningen som utbyggingslaget har oppgitt. 
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Alternativ finansieringsplan 

Med en total kostnad på 2,45 mill kr blir finansieringsplanen følgende: 

Totale investeringskostnader      kr 2450.000.- 

Tilskudd fra NTE, 31 boligenheter, kr 23.500.- pr enhet  «    720.000.- 

Tilskudd fra NTE, 4 fritidsboligenheter, kr 10.500.- pr enhet «      40.000.- 

Anleggstilskudd, 36 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    450.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3500 m og 80 kr/m «    280.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 1500.000.- 

Tilskudd fra Steinkjer kommune for 3 eiendommer   «       50.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 25 eiendommer og 

12.000 kr pr husstand, dvs      «    300.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1850.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 30 %    kr   700.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 36 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 68.000.- 

 

 

8.  Kostnader område 13B - Grønnesby 

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 28 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 30 boenheter. 

For dette område er det ikke nødvendig med nytt nodeskap 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 2700 m, 250 kr/m   «    675.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4200 m, 250 kr/m   «  1050.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     100.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1825.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    180.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 2000.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 27 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   115.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

27 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    120.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 2240.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 27 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 89.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 2240.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 26 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    570.000.- 
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Anleggstilskudd, 24 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    300.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,2 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3000 m og 80 kr/m «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 1110.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 24 eiendommer og 

10.000 kr pr husstand, dvs      «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1350.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten (ca 40 %)   kr 900.000.- 

 

9. Kostnader område 14 – Verdalsgrenda 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 20 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 26 boenheter. 

For dette område er det antatt at det ikke behov for nytt nodeskap. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 2000 m, 250 kr/m   «    500.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 3300 m, 250 kr/m   «    825.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     125.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1450.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «     150.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1600.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde.  

Det forutsettes 90 % oppslutning, dvs 23 abonnenter 

 og kr 4250.- pr abb.         kr   100.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

23 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    100.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1800.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 23 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 78.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1800.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 23 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    500.000.- 

Anleggstilskudd, 18 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    230.000.- 

Dugnad: I alt er det 3,3 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 2500 m og 80 kr/m «   200.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  930.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 18 eiendommer og 

12000 kr pr husstand, dvs      «    220.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1150.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten (ca 35 %)   kr   650.000.- 
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10.  Kostnader område 15 – Sund folkehøyskole-Hø 

 

Felles forutsetninger for etappe 15A og etappe 15B 

En har gjort som forutsetning med bakgrunn i opplysninger fra folkehøyskolen at NTE 

marked i samarbeid med folkehøyskolen har fullfinansiert en utbygging fram til skolen. Så 

har en videre lagt til grunn at utbyggingen skjer i 2 etapper. Utbygging av etappe 1 starter da 

ved folkehøyskolen (pkt A på vedlagte kart). 

Det forutsettes at eksisterende nodeskap på Straumen kan benyttes. 

Utbyggingen for etappe 15A blir ikke så kostbar at det har noe for seg å søke om tilskudd fra 

staten. 

 

15A – Sund folkehøyskole-Hø, 1. etappe 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 23 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 25 boenheter. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1000 m, 250 kr/m   «    250.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 2000 m, 250 kr/m   «   500.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     50.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr  800.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    100.000.- 

Sum anleggskostnader      kr   900.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

90 % oppslutning, dvs 23 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   100.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

23 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    100.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1100.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 23 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 48.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1100.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 23 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    500.000.- 

Anleggstilskudd, 21 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    260.000.- 

Dugnad: I alt er det 3,3 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 1500 m og 80 kr/m «   120.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  880.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 18 eiendommer og 

12000 kr pr husstand, dvs      «    220.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    « 1500.000.- 
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15B – Sund folkehøyskole-Hø, 2. etappe 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 20 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 21 boenheter. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1000 m, 250 kr/m   «     250.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4000 m, 250 kr/m   «   1000.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     50.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr  1300.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    100.000.- 

Sum anleggskostnader      kr   1400.000 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

90 % oppslutning, dvs 19 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   80.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

19 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    80.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1550.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 19 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 82.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1550.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 19 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    420.000.- 

Anleggstilskudd, 18 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    230.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,0 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3000 m og 80 kr/m «   240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  900.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 18 eiendommer og 

11000 kr pr husstand, dvs      «    200.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1100.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten (ca 30 %)   kr   450.000.- 

 

 

11. Kostnader område 16 - Vuddugrenda  

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 73 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 84 boenheter. 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 6500 m, 100 kr/m  kr   650.000.- 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1800 m, 250 kr/m   «    450.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 7200 m, 250 kr/m   «  1800.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «   200.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 3200.000.- 



43 
 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    320.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 3530.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av Hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 76 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   320.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

76 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    340.000.- 

Sum totalt        kr 4200.000.- 

       

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 76 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 55.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 4200.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 76 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «  1670.000.- 

Anleggstilskudd, 66 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    820.000.- 

Dugnad: I alt er det 7,1 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 2/3 av dette, dvs 4500 m og 80 kr/m «   360.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 2800.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 66 eiendommer og 

3000 kr pr husstand, dvs      «    200.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 3000.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten     kr 1200.000.- 

 

 

12A - Kostnader område 17 – Framverran 

En legger her til grunn den kostnadsberegningen som ble i forbindelse med søknad om 

statstilskudd for 2014. For Letnes-/Stokkangrenda foreligger også tilsvarende 

kostnadsberegning fra 2014 i forbindelse med søknad om tilskudd. Her har en nå i tillegg 

gjennom utarbeidelse av denne planen kostnadsberegnet på en alternativ måte basert på en 

detaljert masseberegning og realistiske enhetspriser. De 2 måtene å kostnadsberegne på for 

Letnes-/Stokkangrenda gir god overensstemmelse, og det ansees derfor ikke nødvendig med 

en ny kostnadsberegning for Framverran nå.  

 

Området omfatter 73 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 84 boenheter. 

 

Finansieringsplan 2014 

Totale investeringskostnader beregnet i 2014   kr 10600.000.- 

Finansieringsplanen da var følgende: 

Dugnad         «   3700.000.- 

Entreprenører        «   3000.000.- 
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Tilskudd fra staten       «   2200.000.- 

Tilskudd Inderøy kommune      «   1000.000.- 

Kundefinansiert       «     700.000.- 

 

Overnevnte finansieringsplan ansees ikke som realistisk og nedenfor følger en revidert 

utgave som er vesentlig endret. Det ble i 2014 forutsatt en dugnadsinnsats verdsatt til 30 % 

av totalkostnadene. Dette er for høyt. Ved å ta snittet for alle de andre prosjektene kommer 

en fram til et gjennomsnitt på bare 10 %. En betydelig del av anleggskostnadene på 

Framverran er sprenging av fjellgrøft som ikke egner seg for dugnad. En konkluderer derfor 

med at dugnad i prosent på Framverran heller ikke kan settes høyere, dvs 1,1 mill kr. 

Tilskudd fra stat er økt fra ca 20 % i 2014 til 30 % i 2015 når totalkostnad er lagt til grunn. 

Post som i 2014 ble benevnt entreprenørkostnad heter nå «tilskudd fra NTE-marked». 

Det er forutsatt en oppslutning på 80 %. 

 

Aktuell finansieringsplan i 2015 

Totale investeringskostnader      kr 10600.000.- 

Tilskudd fra NTE marked, 64 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «   1400.000.- 

Anleggstilskudd fra beboerne, 58 eiendommer,  

kr 12.500 pr enhet       «     700.000.- 

Dugnad         «   1100.000.- 

Tilskudd Inderøy kommune      «   4200.000.- 

Tilskudd fra staten (30 %)      «   3200.000.- 

 

Med antatt 80 % oppslutning, dvs 64 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 170.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune på 4,2 mill kr innebærer et tilskudd pr eiendom på kr 65.000.- 

 

12B - Kostnader område 17 – Framverran – alternativ løsning med radio 

Som en alternativ løsning til bredbånd har en også sett på en langt rimeligere løsning med å 

oppgradere det eksisterende radiosamband som er etablert i området. 

  

Foruten opprusting av radiosambandet må hver enkelt bruker montere ei ny antenne på 

egen bolig. Pris pr husstand settes til 5000 kr, 70 husstander og 80 % oppslutning gir da 55 

boliger. Pris for dette blir 0,3 mill kr 

Det gir følgende kostnad: 

Ny link fra toppen av Skarnsundbrua til Ørdal    kr   40.000.- 

Ny link fra Ørdal til Ramsberget      «    25.000.- 

Ny link fra Ramsberget til Norkringmast Trongsundet   «    25.000.- 

Ny punkt-til-multipunkt-sender Ørdal     «    25.000.- 

Nytt fiberskap Framverran 643 (Nedre Grande)    «    20.000.- 
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Bruk av nedlagt trekkrør fram til Framverranvegen 691 fiberskap  «    20.000.- 

Fiber på strekningen Framverranvegen 643-691    «    10.000.- 

Arbeid med montering av nytt utstyr     «    50.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og diverse  kr 225.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse, diverse m.m.    «     25.000.- 

Sum kostnader        kr 250.000.- 
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Inderøy kommune 
 

1. Forslag retningslinje for vilkår for å gi kommunalt tilskudd 
til utbygging av bredbånd 

 
21.04.15 

Dette er et dokument som avklarer de viktigste vilkår kommunen stiller for å gå inn med 
tilskudd og for å sende inn søknad om støtte fra staten. Så er det tatt med noe kommersielle 
vilkår som det er opp til netteier å bestemme. I dette tilfelle er det prisene som benyttes av 
NTE Marked. Velges annen bredbåndsleverandør må det påregnes andre priser. 
 
Definisjoner 
Nodeskap: Skap hvor signalene tas ut fra et hovednett for fordeling ut i et forsyningsområde 
Koplingsskap/fordelingskum: Herfra går det ut separate fiberkabler ut til den enkelte 
abonnent 
Hovedtrasé/hovedrør: Dette er rør/traséer som går mellom nodeskap og 
koplingsskap/fordelingskum 
Kundetrasé/kunderør: traséer/rør fra fordelingskum/nodeskap til den enkelte bruker. 
 
1. Egenandel (anleggstilskudd) pr husstand på kr 12.500.- ekskl mva. Dugnadsarbeid kommer 
i tillegg.  

2. Krav til anleggstilskudd 
 Ett gårds-og bruksnr regnes som en husstand/enhet selv om det er flere boliger på 
gården, for eksempel frittliggende kårbolig. Det er bare hvis tidligere kårbolig er skilt 

ut som egen eiendom (eget gårds- og b.nr) at dette regnes som egen enhet.   
  Eventuelle bedrifter regnes som en husstand i forbindelse med anleggstilskudd. 
 Eventuelle fritidsboliger regnes som en husstand i forbindelse med anleggstilskudd.   

3. Private anlegg  
 Anlegg for bredbånd på privat grunn som går kun til en eiendom regnes som privat. 
 For eiendommer med boliger langt fra tomtegrense settes maks avstand til 150 m fra 

den boligen som ligger nærmest hovedtrasé/kundetrasé. Det resterende bekostes av 
bredbåndsleverandør/utbygger av feltet. 

 For alt som regnes som privat skal den enkelte selv bekoste alt arbeid med graving av 
grøft, legging av trekkrør og istandsetting av tomta etter at grøfta er igjenfylt. 

 For bredbånd til enkelthusstand må også huseier dekke alle utgiftene til istandsetting 
av tomta for den delen av traséen som i henhold til pkt 3, kpt 2 er definert som privat 
anlegg. Dette vil da være maks 150 fra tilknyttet bolig. 

4. Dugnadsinnsats.  
 Det legges stor vekt på at det kan utføres dugnad også på en del av traséene som 
etterpå overtas av bredbåndsleverandør. Normalt skal dette begrenses til 

kundretrasér. 
 Hovedentreprenør har garantiansvar også for traséer som utføres på dugnad fram til 
privat anlegg. 

 På strekninger med dugnad må all istandsetting på grunn etter gravearbeidene 
gjøres/bekostes av beboerne.  

5. Fordeling av kostnader  
 Det er krav om «spleiselag» hvor alle utfører dugnad/betaler det samme uavhengig 
av om de har lange eller korte private traséer 
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 På strekninger med dugnad må all istandsetting på grunn etter gravearbeidene 
gjøres/bekostes av beboerne.  

6. Kontaktpersoner  
 Aktuelt utbyggingsområde må ha en kontaktperson. 
 Denne må framskaffe ei liste over de som forplikter seg til å være med. Her må det 
framgå både antall eiendommer (eget gårds- og bnr) og antall boenheter på samme 
eiendom som ønsker bredbånd.  

 Det skal også legges ved en oversikt over dagens kapasitet på ned- og opplastning i 
Mb. Det er tilstrekkelig å få dette for en representativ del av husstandene. 

 Kontaktpersoner skal ha ansvaret for å innhente grunneieravtaler som gir 
bredbåndsleverandør rett til å ha kabler liggende på privat grunn.  

7. Oppslutning 
Det stilles krav om min 80 % oppslutning blant alle husstandene. Dvs at alle disse må 

betale et anleggstilskudd på kr 12500.- 
8. Fritidseiendommer – krav fra kommunen  

 Deltagelse fra disse forutsetter at totalkostnad pr abonnent ikke øker.  
 Krav til anleggstilskudd og dugnad er den samme som for fastboende. 
 Alle traséer som må bygges ekstra pga fritidsboliger må bekostes av de som ønsker 

bredbånd. 
 

 
2. NTE Marked - Kommersielle vilkår 

Punktene nedenfor inngår ikke i retningslinjene for Inderøy kommune 
1. Tilknytningsavgift til NTE-marked på kr 2400.- inkl mva. Frittliggende kårboliger på 
samme gårds- og bruksnr regnes som egen enhet. Det medfører egen kontrakt for disse 
hvor det betales en separat tilknytningsavgift og separate årsavgifter.  

2. Årsavgift NTE Marked for 2015 - Altibox fiberbredbånd 50/50 Mbit/s - kr. 499,- pr. mnd. 
3. NTE Marked bidrar med anleggstilskudd. Dette beregnes ut fra antall abonnenter som har 

forpliktet seg til å kople på. 
4. Fritidseiendommer – Disse må betale for et 12 måneders abonnement det første året. 
Deretter 4 måneder bindingstid ved ny oppkobling (hvis man har sagt opp). Betingelsene 

for øvrig er det samme som for fastboende. 
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10A - Letnes-Stokkangrenda 
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10B – Farbu-Klepp
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11 - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, vestlig del 
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11 - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, østlig del 
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11A - Rostadvegen vest 
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11B - Rostadvegen øst 
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11C – Jætåsen 
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11D – Kvam -Melhus 
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11E – Haug-Hjulstad 
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11F – Vangsgrenda/Vangshylla 
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12A - Område langs E6 nord for Røra sentrum 
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12B – Område 12B vest for Hylla 
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12C - Lorås-Heggstad mot Lorvikbekken 
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13A Sandvollan skole-Korsen 
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13B Grønnesby
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14 – Verdalsgrenda 
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15 – Sund folkehøyskole-Hø, etappe 1+2 
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15 – Sund folkehøyskole-Hø, etappe 1 
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16 – Vuddugrenda 
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17A - Framverran østre del 
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17B - Framverran vestre del 
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17C – Hindberg-Trongsundet 
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17D – Framverran-Trongsundet radio 
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Mosvik sentrum inkl Bergsgrenda og Øverbygda 
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Sandvollan   Heggstad-Brakstad 
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Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker 

Vedlagte høringsnotat ”Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker” 

sendes med dette på høring.  

 

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet  å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for 

butikker å ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de 

særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og 

julaften fra kl. 16. Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere 

bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.  

 

Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den 

enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen 

til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en 

eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet med 

dagens situasjon.  

 

Høringsfristen er 30. juni 2015.  

 

Høringsuttalelse avgis på http://www.regjeringen.no/2403951. Bruk den digitale løsningen for 

høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter 

offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

 

Med hilsen  

 

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kristian Skjeldal 

 seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg  

http://www.regjeringen.no/2403951
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Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred  

 

§ 1.Lovens formål 

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro 

og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov. 

§ 2.Helligdager 

Følgende dager er helligdag: 

a) vanlige søndager, 

b) nyttårsdag (1. januar), 

c) skjærtorsdag (siste torsdag før første påskedag), 

d) langfredag (siste fredag før første påskedag), 

e) første påskedag (første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars), 

f) annen påskedag (første mandag etter første påskedag), 

g) Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første påskedag), 

h) første pinsedag (sjuende søndag etter første påskedag), 

i) annen pinsedag (første mandag etter første pinsedag), 

j) første juledag (25. desember), 

k) annen juledag (26. desember). 

§ 3. Helligdagsfred 

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred 

som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. 

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre 

gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. 

§ 4. Offentlige arrangementer 

På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger 

eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. 

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for: 

1. Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn. 

2. Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art. 

3. Sportsarrangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkrevende at det 

er nødvendig å starte før kl 13. Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, 

galoppløp, veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner. 

4. Arrangementer på 1. og 17. mai. 

 

Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte anledning tillate arrangement som 

ellers ville være forbudt etter denne paragraf. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet. 

§ 5. Salg fra faste utsalgssteder 

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og 

pinseaften skal de stenge kl. 16. 

Dette gjelder ikke for 

1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate 

som ikke overstiger 100 kvm 

2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm 

3. utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen 

4. utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder, se 

sjette ledd 

5. salg fra serveringssted 

6. salg ved auksjon 
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7. salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende 

8. salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som normalt ikke blir 

brukt til salgsvirksomhet 

9. utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler 

10. utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer 

11. utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til 

avgiftsfritt salg 

12. salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme. 

 

Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. 

Med salgsflate, se annet ledd nr. 1 og 2, menes gulvflaten i den delen av et utsalgssteds lokale hvor 

varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. Lagerrom og oppholdsrom for personale 

medregnes ikke. 

Utsalgssteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, og som ikke åpenbart oppfyller kravet om salgsflate, 

skal ved takst eller på annen tilfredsstillende måte kunne dokumentere salgsflatens størrelse. 

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved utsalgsstedet. Mangelfull dokumentasjon medfører at et 

utsalgssted ikke anses unntatt fra bestemmelsen i første ledd første punktum. 

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som 

typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare 

regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. 

Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon fra paragrafen her når det foreligger særlige grunner. 

Avgjørelsen kan påklages til departementet. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling av paragrafen her. 

§ 6.Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av 

disse paragrafene, straffes med bøter. 

Medvirkning straffes på samme måte. 

§ 7.Ikrafttredelse. 

Loven trer i kraft straks. Samtidig oppheves lov av 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden. 

 



27.03.15  

Høringsinstanser 

 

Departementene 

 

Arbeidstilsynet  

Biskopene 

Bispedømmerådene 

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap 

Forbrukerombudet (FO) 

Forbrukerrådet (FR) 

Kirkerådet  

Konkurransetilsynet 

 

Fylkesmennene 

Kommunene 

 

Riksadvokaten  

 

Akademikerne 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

UNIO 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Kommunenes Sentralforbund (KS) 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

SAMFO 

Virke 

 

Handel og Kontor i Norge (HK) 

NHO Handel 

NHO Reiseliv  

 

A/S Norske Shell 

Coop Norge AS 

Esso Norge AS 

ICA Norge AS 

NorgesGruppen ASA 

Reitangruppen 

Statoil Fuel & Retail  

Uno-X Gruppen 

 

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening  

Den norske Turistforening  

Framtiden i våre hender 

Frivillighet Norge 

MERKUR-programmet  

Moss lufthavn Rygge  

Naturvernforbundet 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 



27.03.15  

Norges Bilbransjeforbund 

Norges bygdekvinnelag 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Norsk Petroleumsforening  

Norsk Petroleumsinstitutt 

Norsk Rikstoto 

Norsk Sentrumsutvikling  

Norsk Tipping A/S 

Norsk transportarbeiderforbund  

Oslo Lufthavn Gardermoen 

Statens institutt for forbruksforskning  (SIFO) 

TORP Sandefjord lufthavn  

Voksne for barn 



 

Høringsnotat 
 

Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo 

Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 95 50 
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HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE 

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

 

1. INNLEDNING 

Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) sier at regjeringen vil   

[t]illate butikker å holde åpent på søndager, og at regjeringen sammen med partene i 

arbeidslivet [vil] vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det 

gjelder arbeidstid og medbestemmelse.  

 

Kulturdepartementet foreslår på denne bakgrunnen endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om 

helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5 om salg fra faste utsalgssteder. Denne 

bestemmelsen inneholder i dag et påbud om at faste utsalgssteder som selger varer til 

forbrukere, skal holde stengt på helligdager. Endringsforslaget går ut på å innskrenke 

bestemmelsens rekkevidde, slik at butikker får mulighet til å holde åpent på alle vanlige 

søndager. 

 

Departementet foreslår samtidig å opprettholde påbudet om stengte butikker på de 10 

særskilte helligdagene (nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen 

påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, første juledag og annen 

juledag). Dessuten foreslår departementet at det gjeldende påbudet om butikkstengt på de 

særskilte høytidsdagene 1. og 17. mai blir videreført. Også påbudet i helligdagsloven § 5 om 

at butikker skal holde stengt fra kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften foreslås videreført.  

 

Dagens unntak fra påbudet om stengte butikker på helligdager for visse butikker, blant andre 

mindre dagligvarebutikker, bensinstasjoner, hagesentre, utsalgssteder på typiske turiststeder 

mv., foreslås videreført for de særskilte helligdagene, høytidsdagene og høytidsaftenene som 

etter forslaget fortsatt skal ha en hovedregel om butikkstengt. Unntakene vil få svært 

begrenset praktisk betydning dersom antallet dager som fortsatt skjermes, blir redusert som 



 

Side 2 

foreslått. 

 

Regjeringen har valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den 

enkelte kommune.  Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne få ta stilling til om 

adgangen til søndagsåpent i sin kommune skal utvides i forhold til dagens situasjon. 

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter også på dette.  

 

Departementets utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel vurderes som bedre egnet enn 

lovverket til å regulere åpningstidene. Forslaget om deregulering på vanlige søndager vil føre 

til at butikkene i prinsippet selv kan ta stilling til når de vil holde åpent. Dette vil også bety 

større grad av likebehandling mellom butikker og bransjer, og det vil innebære forenkling og 

avbyråkratisering. Utviklingen innen både varehandelen og i folks forbruksmønster skaper, 

etter departementets oppfatning, behov for endringer i de gjeldende reglene.  

 

Helligdagslovens bestemmelser om butikkstengt og -åpent har i ulike sammenhenger vært 

gjenstand for debatt de senere årene, og det har blitt påpekt uheldige sider ved regelverket. De 

gjeldende reglene har for eksempel vært tatt opp i Stortinget flere ganger.
1
  

 

I samsvar med Sundvolden-erklæringens forutsetning er det holdt møter med partene i 

arbeidslivet om saken. 

2. PÅBUDET OM Å HOLDE BUTIKKSTENGT PÅ HELLIGDAGER 

2.1 Historikk  

Påbudet om å holde butikker stengt på helligdager (og på høytidsdagene 1. og 17. mai) har en 

lang forhistorie. Vanlige søndager og andre helligdager har fra gammelt av som regel vært 

fridager og annerledes enn de andre dagene i uken. I lovgivningen er det gitt en rekke 

bestemmelser om virksomhet på søn- og helligdager. Arbeidsmiljølovgivningen har for 

eksempel særlige regler om søndagsarbeid.
2
 Et annet eksempel er alkohollovgivningen, som 

blant annet har forbud mot salg av alkoholholdige drikkevarer på søn- og helligdager.
3
 Den 

gjeldende åpningstidsreguleringen for butikker – med skranker på søn- og helligdager – er 

også et utslag av at søndager og andre helligdager har et særpreg. I dag er, som nevnt, påbudet 

om å holde butikker stengt på helligdager tatt inn i helligdagsloven fra 1995.  

 

Den første åpningstidsloven var fra 1913
4
, og den påla kommunestyrene i kjøpesteder og 

ladesteder å fastsette lukkevedtekter, mens herredsstyrene fikk adgang til å fastsette slike 

vedtekter i landdistriktene. Kommunenes adgang til på egen hånd å bestemme innholdet i 

forskriftene førte til store ulikheter kommunene imellom. Både loven selv og de vedtektene 

som ble fastsatt, var en kontinuerlig kilde til diskusjon og krav om revisjoner. Debatten ble 

intensivert utover på 1960- og 1970-tallet, særlig som en følge av endret 

sysselsettingsmønster der stadig flere gifte kvinner tok del i yrkeslivet.
5
  

 

                                                 
1
 Se for eksempel Dokument 8:36 L (2011–2012), Dokument nr. 15:1024 (2013–2014), Dokument 15:1580 

(2009–2010).  
2
 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), se nærmere 

nedenfor i punkt 6.   
3
 Se for eksempel lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) §§ 2-5, 3-4 og 

3-7.   
4
 Lov 25. juli 1913 nr. 5 om lukningstid for utsalgssteder.  

5
 Ot.prp. nr. 75 (1996–97) punkt 2.2.1.  
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Ny åpningstidslov kom i 1985, og loven hadde som siktemål å tilpasse reguleringen bedre til 

forbrukernes behov.
6
 Selve lovteksten ble i stor utstrekning utformet i Stortinget

7
, og det ble 

fastsatt et påbud om at butikker som hovedregel skulle holde stengt på søndager og andre 

helligdager. Dermed ble det behov for unntak for å ivareta hensynet til forbrukernes behov for 

tilgang til varer. Den enkelte kommune ble samtidig gitt en viss myndighet til å tillate 

søndagsåpent, både som generell ordning og i enkelttilfeller. Åpningstidsloven fra 1985 ble 

vurdert av flere utvalg som behandlet spørsmål som berørte åpnings- og arbeidstider i  

varehandelen. Ny åpningstidslov ble vedtatt i 1998.
8
 Formålet var da først og fremst å få 

ensartede åpningstidsrammer over hele landet. Påbudet om søndagsstengte butikker, sammen 

med unntaksreglene som da gjaldt, er direkte videreført i helligdagsloven fra og med 2003. 

Åpningstidsloven fra 1998 ble opphevet da reglene om åpningstider ble tatt inn i 

helligdagsloven.
9
  

2.2 Gjeldende rett
10

 

Helligdagsloven § 5 første ledd første punktum slår fast at på helligdager skal faste 

utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. Bestemmelsen gjelder bare faste 

utsalgssteder.
11

 Salg gjennom for eksempel e-handel, der kunden bestiller varer på Internett, 

omfattes ikke når varen blir sendt til kunden. Også utendørs salg faller som utgangspunkt 

utenfor påbudet, men grensen mot fast utsalgssted må vurderes konkret.
12

 Dersom enkelte 

utsalgssteder eller varegrupper er regulert i eller i medhold av spesiallover, vil disse særlige 

reglene gå foran bestemmelsen i helligdagsloven. Eksempel på dette er salg av apotekvarer og 

alkoholholdige drikker.
13

 Videre er det bare salg av varer som er regulert. Rene tjenesteytelser 

faller utenfor, slik som for eksempel utleie, bank, frisør eller lignende. Salgsvirksomheten må 

være rettet mot vanlige forbrukere. Engrosvirksomhet eller salg fra ”cash- and carry-

avdelinger” til næringsdrivende er ikke omfattet.  

 

Hva som er helligdager, er definert i helligdagsloven § 2. Vanlige søndager og de særskilte 

helligdagene omfattes av påbudet om å holde stengt. Dette gjelder uavhengig av om det 

avsluttes salg eller om lokalet bare brukes til utstilling.
14

  

 

Påbudet om å holde stengt på helligdager gjelder tilsvarende på høytidsdagene 1. og 17. mai. 

Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager fastsetter i § 1 annet ledd at [f]or 

salg fra faste utsalgssteder 1. og 17. mai gjelder bestemmelsene i lov 24. februar 1995 nr. 12 

om helligdager og helligdagsfred §§ 5 og 6 tilsvarende. 

 

Helligdagsloven § 5 første ledd annet punktum fastsetter at faste utsalgssteder på jul-, påske- 

og pinseaften skal stenge kl. 16. På disse såkalte høytidsaftenene skal det være helligdagsfred 

etter kl. 16. 

 

                                                 
6
 Lov 26. april 1985 nr. 20 om åpningstider for utsalgssteder. Bakgrunnen for loven var blant annet NOU 1984: 

13 Åpningstider og tilgjengelighet.  
7
 Innst. O. nr. 48 (1984–85).  

8
 Lov 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder.  

9
 Endringslov 14. mars 2003 nr. 16, se Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) og Innst. O. nr. 56 (2002–2003).   

10
 Utskrift av helligdagsloven er vedlagt dette notatet.  

11
 Se nærmere om avgrensningene i Ot. prp. nr. 11 (2002–2003).  

12
 Se uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, JDLOV-2006-7554.  

13
 Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek § 5-2 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

(alkoholloven) §§ 3-4 og 3-7. 
14

 Se uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, JDLOV-2003-7504. 
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Fra utgangspunktet om påbudt stenging på helligdager, høytidsdager og høytidsaftener er det  

en rekke unntak. Det følger av helligdagsloven § 5 annet ledd at påbudet om butikkstengt ikke 

gjelder for: 

1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en 

samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm   

2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm   

3. utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen   

4. utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske 

turiststeder, se sjette ledd   

5. salg fra serveringssted   

6. salg ved auksjon   

7. salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier og lignende   

8. salg fra tidsbegrensede utstillinger og varemesser som finner sted i lokaler som 

normalt ikke blir brukt til salgsvirksomhet   

9. utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler   

10. utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer   

11. utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har 

tillatelse til avgiftsfritt salg   

12. salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme. 

 

I tillegg til disse spesielle unntakene er det et generelt unntak i helligdagsloven § 5 tredje ledd, 

som sier at faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 

14 og kl. 20. Denne bestemmelsen lovfester en praksis som hadde utviklet seg i mange 

kommuner i tilknytning til julehandelen.  

 

Helligdagsloven § 5 fjerde og femte ledd knytter seg til unntaket for dagligvarebutikker under 

100 kvadratmeter og unntaket for bensinstasjoner under 150 kvadratmeter. Disse 

bestemmelsene definerer kvadratmetergrensene og stiller nærmere krav til dokumentasjon av 

disse.  

 

I helligdagsloven § 5 sjette og syvende ledd er Fylkesmannen tillagt enkelte oppgaver. For det 

første kan Fylkesmannen etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal 

regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året, jf. § 5 sjette 

ledd første punktum. Fylkesmannens skjønn i disse sakene må utøves innenfor rammene som 

er fastsatt i loven. Det heter at [s]om typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de 

aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister, jf. § 5 sjette ledd annet punktum. For det 

andre avgjør Fylkesmannen enkeltsaker om dispensasjon fra påbudet om butikkstengt på 

helligdager. Etter søknad kan Fylkesmannen gi dispensasjon fra paragrafen her når det 

foreligger særlige grunner, jf. helligdagsloven § 5 syvende ledd første punktum. Avgjørelse i 

forbindelse med dispensasjon i enkelttilfeller kan påklages til departementet, jf. 

helligdagsloven § 5 syvende ledd annet punktum. 

 

Etter helligdagsloven § 5 siste ledd kan departementet gi nærmere forskrifter til utfylling av 

paragrafen. Det er ikke fastsatt forskrifter med hjemmel i denne bestemmelsen.  

 

Helligdagsloven § 6 fastsetter at overtredelser av blant andre § 5 i loven, straffes med bøter. 

Loven blir på vanlig måte håndhevet av politiet og domstolene.  
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3. FORHOLDET TIL HELLIGDAGSFREDEN  

Helligdagslovens formål er å verne om det gudstjenstlige liv og den alminnelige fred på 

helligdager og å gi høytiden ro og verdighet, jf. § 1. Hvilke dager som er helligdager, framgår 

av § 2. For å ivareta formålet har loven et støyforbud i § 3 og et forbud mot offentlige 

arrangementer i § 4. Bestemmelsen om salg fra faste utsalgssteder i § 5 ble, som nevnt 

ovenfor, tatt inn i loven i 2003.  

 

Mens helligdagsfreden varer er det et generelt forbud mot å forstyrre med utilbørlig larm. 

Bestemmelsen gjør det mulig å gripe inn overfor den som med utilbørlig larm krenker freden. 

I tillegg til det generelle støyforbudet er det forbudt å forstyrre gudstjenesten i form av unødig 

larm, arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. Gudstjenester eller møter av tilsvarende 

karakter i trossamfunn utenom Den norske kirke omfattes også. Helligdagsfreden varer fra kl. 

00 til kl. 24.00 på alle søn- og helligdager samt på påske-, pinse- og julaften etter kl. 16.00.  

På helligdag mellom kl. 06 og kl. 13 er det som hovedregel ikke tillatt å arrangere eller holde 

offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. Som 

tilstelning regnes for eksempel det å arrangere et loppemarked. Begrunnelsen for forbudet er 

at et forbud mot konkurrerende aktiviteter i ”kirketiden” er i samsvar med folks alminnelige 

rettsfølelse. Etter kl. 13 ville imidlertid et forbud kunne innebære en ikke uvesentlig 

begrensning i den enkeltes muligheter for å utøve og delta i ellers lovlige aktiviteter.  

 

Salgsvirksomhet er ikke direkte omfattet av støyforbudet, og spørsmålet om søndagsåpne 

utsalgssteder ble heller ikke berørt under forberedelsen av helligdagsloven. Utsalgsstedenes 

virksomhet kan som utgangspunkt bare rammes indirekte av forbudet mot unødig larm eller 

arbeid eller annen forstyrrende virksomhet ved kirke eller gudstjenestested. Støyforbudet er 

ikke til hinder for butikkåpent i kirketiden, så lenge salgsvirksomheten ikke direkte forstyrrer 

gudstjenesten.  

 

Forbudet mot å holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og 

sportsstevner før kl. 13 på helligdager omfatter ikke salgsvirksomhet fra faste utsalgssteder. 

Som tilstelning regnes blant annet markeder. Et marked kan for eksempel være et lokalt 

loppemarked eller lokale markedsdager. I bredere forstand kunne begrepet marked også 

tenkes å omfatte butikkvirksomhet. Hvor grensen går mellom butikkvirksomhet i sin 

alminnelighet og marked, må vurderes konkret. Departementet legger til grunn at salg fra 

faste utsalgssteder ikke omfattes av forbudet mot offentlige tilstelninger eller forestillinger, 

sportskonkurranser og sportsstevner før kl. 13 på helligdager.  

 

Tidligere lov på området  (opphevet lov 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden) hadde mer 

omfattende forbud på helligdager sammenlignet med dagens lov. Loven fra 1965 sondret 

mellom vanlige søndager og enkelte særskilte helligdager. Den var i hovedsak en kodifikasjon 

av forbudet mot offentlige arrangementer i ”Sabbatsforordningen av 1735”. Helligdagsfred 

innebar dessuten et forbud generelt mot utilbørlig larm og spesielt mot forstyrrelse av 

gudstjenesten. Helligdagsfreden varte fra kl. 6 til kl. 13 på vanlige søndager. På enkelte 

helligdager, slik som Langfredag og førstedagene i forbindelse med jul, påske og pinse, varte 

helligdagsfreden derimot hele søndagsdøgnet. På påske-, pinse- og julaften var det 

helligdagsfred mellom kl. 21 og kl. 24.  
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4. ÅPNINGSTIDSREGULERING I ENKELTE ANDRE LAND I EUROPA 

Mange europeiske land har en eller annen form for regulering av åpningstidene for butikker, 

mens andre ikke har noen regulering av åpningstider. I de senere årene har det skjedd en 

deregulering på området i flere land.
15

 

 

I Danmark har butikker fra 1. oktober 2012 kunnet holde åpent på vanlige søndager. På 

danske helligdager (første og annen juledag, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første og 

annen påskedag, den såkalte store bededag, Kristi Himmelfartsdag, første og annen pinsedag) 

og grunnlovsdagen (5. juni) skal butikker som selger varer til forbrukere, som hovedregel 

holde stengt. På julaften og nyttårsaften skal butikkene stenge kl. 15. På de dagene hvor 

butikkene som hovedregel skal holde stengt, er det en rekke unntak for enkelte typer varer og 

butikktyper.
16

   

 

Sverige har ikke hatt noen særskilt lovregulering av åpningstidene for varehandelen siden 

1972 da affärstidslagen ble opphevet. Dette innebærer at butikkene selv fastsetter sine 

åpningstider. Gjeninnføring av en lovregulering har undertiden blitt diskutert, men det har 

ikke resultert i noen ny lovregulering.
17

 For butikker som holder åpent på søndager, varierer 

åpningstidene noe. De synes for klesbutikker og lignende å ligge innenfor tidsvinduet kl. 11 

til 18, mens mange dagligvarebutikker har søndagsåpent fra kl. 8 til 20/21.  

 

I Finland er hovedregelen at butikker kan holde åpent på søndager mellom kl. 12–18.
18

 I 

november og desember kan butikkene holde åpent mellom kl. 12–21. På spesielle 

høytidsdager og enkelte høytidsaftener er hovedregelen at butikker skal holde stengt, men det 

er et begrenset unntak for dagligvarebutikker. Det er i tillegg en rekke unntak, som blant annet 

omfatter kioskhandel, bensinstasjoner, salg av blomster mv. I Finland har de en egen 

lovbestemmelse som gir næringsdrivende i kjøpesenter rett til å holde sin butikk stengt.
19

   

 

I Storbritannia er det ingen restriksjoner på åpningstider for så vidt gjelder Skottland. Når 

det gjelder England og Wales, er det begrensninger for butikker på mer enn 280 

kvadratmeter. Disse kan ha åpent inntil 6 timer på søndager mellom kl. 10–18. På 1. påskedag 

(Easter Sunday) og 1. juledag (Christmas Day) må butikkene være stengt. Det er en del 

unntak fra dette, som blant annet omfatter butikker på flyplasser og på togstasjoner.
20

  

 

Tyskland har tradisjonelt ført en restriktiv åpningstidspolitikk. I de senere årene har det blitt 

åpnet for en deregulering på området. Etter en omfattende reform av kompetansefordelingen 

mellom føderale myndigheter og delstatsmyndighetene i 2006, ble kompetansen til å fastsette 

regelverk for butikkenes åpningstider i all hovedsak overført til de 16 delstatene.
21

 

Reguleringen varierer mellom delstatene. Generelt sett er butikker fortsatt stengt på søndager, 

men med adgang til å ha søndagsåpent et visst antall ganger i året (som regel fire–seks).   

 

Frankrike har også stengte butikker på søndager da dette regnes som arbeidstakernes 

hviledag, men det er mange unntak. Dette omfatter blant annet spesialforretninger (som f.eks. 

                                                 
15

 En oversikt over regulering av åpningstider (pr. september 2012) i Europa er utarbeidet av organisasjonen 

EuroCommerce, se http://www.eurocommerce.eu/media/28488/shop-opening-hours-30.09.2012.pdf 
16

 https://erhvervsstyrelsen.dk/faktablad-om-lukkeloven 
17

 Motion 2004/05:A237, 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Motioner/Affarstidslagen_GS02A237 
18

 https://www.tem.fi/sv/konsumenterna_och_marknaden/handel/affarstider 
19

 Lag 27.11.2009/945 om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger 4 §.  
20

 https://www.gov.uk/trading-hours-for-retailers-the-law 
21

 http://www.gesetze-im-internet.de/ladschlg/ 
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blomsterhandel, møbel- og hageartikkelforretninger, hobbyforretninger samt 

tobakksforretninger), butikker i områder knyttet til turistvirksomhet, samt for 

dagligvarebutikker (frem til kl. 13). Et annet unntak omfatter kjøpesentre og handlestrøk i det 

som betegnes som urbane strøk. For å komme inn under dette unntaket forutsettes blant annet 

behandling av saken lokalt i kommunestyret og av ”fylkesmannen”.  

 

5. FORHOLDET TIL EØS-AVTALEN  

EU-domstolen har slått fast at nasjonalt regelverk om åpningstider hører under nasjonal 

kompetanse og derfor ikke vedrører fellesskapsretten.
22

 Regulering av åpningstider vil uansett 

utforming dermed ikke være problematisk ut fra pliktene Norge har etter EØS-avtalen.  

 

6. FORHOLDET TIL ARBEIDSMILJØLOVEN  

6.1 Gjeldende rett om søndagsarbeid 

Av arbeidsmiljøloven § 10-10 første ledd følger det at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 

dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og 

pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Med 

søn- og helgedager menes søndager, religiøse helligdager etter lov om helligdager og 

helligdagsfred, og 1. og 17. mai, som er høytidsdager. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 

slår fast at disse dagene i utgangspunktet skal likestilles med søndager. Lovens § 1 andre ledd 

presiserer at reglene om salg fra faste utsalgssteder i helligdagsloven §§ 5 og 6 gjelder 

tilsvarende for 1. og 17. mai.  

 

Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, jf. 

§ 10-10 andre ledd. Det fremgår av forarbeidene hvordan dette skal forstås. Tilfeller hvor 

arbeidets art gjør søndagsarbeid nødvendig, og dermed tillatt, vil etter forarbeidene blant 

annet være:   

- arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på 

grunn av driftstida på arbeidsstedet må utføres på søn- og helgedager 

- arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, barnehjem o.l. 

- arbeid i herberge- og bevertningsbedrifter når det er nødvendig for betjening av gjester 

- arbeid av politi, brannvesen, tollvesen, kriminalomsorg, kirkelig betjening, arbeid ved 

redningssentraler og drift av kringkastning, aviser, telegram- og nyhetsbyråer 

- arbeid ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i 

medhold av annen lovgivning 

 

Det siste strekpunktet omfatter butikker som har lov til å ha søndagsåpent etter 

helligdagsloven i dag, jf. Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) punkt 13.11 og 25. 

 

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte 

før det iverksettes, jf. § 10-10 tredje ledd. 

 

I virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte 

inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og 

tidsavgrenset behov for dette, jf. § 10-10 fjerde ledd. I henhold til forarbeidene til 

bestemmelsen vil eksempler på slike tilfeller være når det til regelmessig tilbakevendende 

                                                 
22

 Se sak C-145/88 Torfaen Borough Council, avsnitt 2. Se også sak C-483/12  Pelckmans 

Turnhout NV, avsnitt 24, med videre henvisninger. 
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tider av året oppstår særlig arbeidspress, når det er oppstått uventet arbeidspress, når 

naturhendelser, ulykkeshendelser eller andre upåregnelige begivenheter har forstyrret eller 

truer med å forstyrre den jevne drift, når det er forbundet med betydelige driftstekniske 

ulemper å avbryte produksjonen eller når viktige samfunnsinteresser eller andre viktige 

hensyn gjør det særlig påkrevet (Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) punkt 13.11 og 25).  

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale arbeid på søn- og helgedager utenom de 

tilfeller som er nevnt i § 10-10, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til 

arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag.  

 

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode (ukehvile) på 35 timer i løpet av 

sju dager, jf. § 10-8 andre ledd. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig omfatte søndag, jf. 

§ 10-8 andre og fjerde ledd. Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri 

periode (ukehvile) på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt 

mulig legges til søn- eller helgedag, jf. § 11-5 tredje ledd.  

 

Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og 

helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i 

gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 

uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller 

helgedag, jf. § 10-8 fjerde ledd. Arbeidstaker kan maksimalt arbeide halvpraten av alle søn- 

og helgedagene i løpet av et år. 

6.2 Endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt i Stortinget våren 2015 etter behandlingen 

av Prop. 48 L (2014–2015) 

Stortinget er i ferd med å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til søn- og 

helgedagsarbeid.
23

 § 10-8 fjerde ledd endres slik at arbeidstaker fortsatt kan avtale 

gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeid, men slik at ukehvilen minst hver fjerde 

uke skal falle falle på en søn- eller helgedag mot hver tredje i dag. Begrensningen på at 

arbeidstaker i snitt bare kan arbeide halvparten av søn- og helgedagene videreføres. 

Bestemmelsen vil tre ikraft på det tidspunkt Kongen bestemmer.  

7. DEPARTEMENTETS VURDERINGER OG FORSLAG  

7.1 Vurderinger 

Departementets forslag om å bygge ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndager er 

forankret i regjeringens politiske plattform. Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet 

om søndagsstengte butikker er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å 

regulere butikkers åpningstider. Regjeringen Bondevik II la det samme prinsippet til grunn for 

revisjonen av åpningstidsbestemmelsene i 2003.
24

 Ytterligere deregulering av åpningstidene 

vil innebære større grad av likebehandling mellom butikker, og det vil bidra til forenkling av 

regelverket. Forbrukerne vil selv kunne avgjøre når de ønsker å handle, og butikkene kan selv 

vurdere hvilke åpningstider de vil tilby.  

 

Selv om hovedregelen i dag er at butikker skal holde stengt på helligdager, er det mange typer 

butikker, for eksempel mindre dagligvarebutikker, hagesentre og utsalgssteder på typiske 

turiststeder, som ved særskilte unntaksregler har fått adgang til å holde åpent. En generell 

åpning for søndagshandel er dermed ikke noe prinsipielt nytt, men vil stille butikkene mer likt 

enn i dag. Kombinasjonen mellom et generelt påbud om søndagsstengte butikker og unntak, 

                                                 
23

 Innst. 207 L (2014–2015), Lovvedtak 53 (2014–2015). 
24

 Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) s. 1.  
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gir konkurransevridning og forskjellsbehandling. Mer likebehandling er derfor et sentralt 

siktemål med departementets forslag.  

 

Departementet har vurdert om all regulering av åpningstider burde oppheves, slik en for 

eksempel gjorde det i Sverige fra 1972. Det ville da fullt ut bli opp til tilbud og etterspørsel å 

regulere åpningstidene. Departementet mener imidlertid at andre hensyn, for eksempel 

tradisjon og helligdagsfred, fortsatt kan begrunne noen restriksjoner i åpningstider på 

helligdager. Dette er i tråd med ordningen i for eksempel Danmark. Etter departementets 

oppfatning bør en derfor ikke fjerne all regulering, men heller foreta en justering av dagens 

regelverk.  

 

Et annet alternativ kunne være å fastholde hovedregelen om butikkstengt på helligdager, men 

samtidig vurdere justeringer i unntaksreglene for å tillate flere butikker å holde åpent og 

samtidig unngå forskjellsbehandling mellom butikker. Forhistorien til unntaksreglene viser 

imidlertid at det oppstår komplekse avgrensingsspørsmål når en skal utforme unntak. Det 

tidligere unntaket for kiosker ble for eksempel i 1998 endret til å omfatte utsalgssteder som 

selger kiosk- eller dagligvarer med en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. 

Bensinstasjoner fikk innført en kvadratmetergrense på grunn av deres økte salg av kiosk- og 

dagligvarer. Unntaket for salg av blomster og planter ble endret til å omfatte utsalgssteder 

som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler. Utviklingen innen 

varehandelen og endringer i folks handlemønster innebærer også at det kan være vanskelig å 

gi unntaksregler som passer til dagens behov.  

 

Departementet foreslår, etter en konkret avveining av ulike hensyn, at butikker skal få adgang 

til å holde åpent på alle vanlige søndager, men at de særskilte helligdagene, høytidsdagene og 

høytidsaftenene fortsatt som hovedregel bør skjermes.  

  

Departementet viser til at det også tidligere har vært sondret mellom vanlige søndager og de 

særskilte helligdagene. De siste var underlagt et mer omfattende vern enn søndagene. 

Departementet antar dessuten at det er en alminnelig oppfatning at det er forskjell på en vanlig 

søndag og de særskilte helligdagene. Høytidsdagene 1. og 17. mai er i dag likestilt med 

søndager, men ikke når det gjelder helligdagsfreden. Hensynet til tradisjon og den særskilte 

betydningen disse to dagene har, tilsier etter departementets oppfatning en fortsatt skjerming 

mot butikkåpent også disse to dagene. En tilsvarende sondring mellom vanlige søndager og 

særskilte helligdager er også gjennomført i Danmark, jf. ovenfor, hvor det siden 2012 har vært 

adgang til å ha åpne butikker på vanlige søndager, men ikke på nærmere angitte helligdager 

og den danske grunnlovsdagen.  

 

Fortsatt skjerming av hellig- og høytidsdager skaper med nødvendighet også behov for 

unntak. Et forbud mot butikkåpent på disse dagene kan, etter departementets oppfatning, ikke 

være absolutt. For eksempel må bensinstasjoner generelt og kiosker på særlig 17. mai kunne 

holde åpent. Som nevnt, har de gjeldende unntaksreglene vært kritisert blant annet fordi de 

innebærer forskjellsbehandling. Spørsmålet blir da om en bør forsøke å justere de gjeldende 

unntaksreglene, eller om de skal videreføres for de få dagene der de fortsatt skal ha betydning. 

Det omdiskuterte unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og 

andre hageartikler, kunne for eksempel oppheves for å få mer likebehandling. En slik 

innstramming, eventuelt også i andre unntak (turiststeder, tax-free-utsalg etc.), ville imidlertid 

kunne få betydelige negative konsekvenser.  
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Av praktiske grunner mener departementet at dagens unntaksregler ikke bør strammes inn. 

Departementet legger vesentlig vekt på at unntaksreglene vil få svært liten praktisk betydning 

når antallet skjermede dager reduseres så kraftig som foreslått.   

7.2 Departementets forslag 

Dagens regel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred  (helligdagsloven) 

§ 5 første ledd første punktum påbyr at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal 

holde stengt på helligdager.  

 

Departementet foreslår at denne regelen endres slik at påbudet om butikkstengt bare skal 

gjelde på helligdager som ikke er vanlige søndager. Hvilke helligdager som da vil omfattes av 

påbudet om å holde stengt, framgår av helligdagsloven § 2: nyttårsdag, skjærtorsdag, 

langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen 

pinsedag, første juledag og annen juledag. Til sammen vil skjermingen omfatte 10 helligdager 

i året.   

 

Lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager § 1 annet ledd fastsetter at 

helligdagsloven § 5 om salg fra faste utsalgssteder ”gjelder …. tilsvarende” på høytidsdagene 

1. og 17. mai. Når helligdagsloven  § 5 første ledd første punktum videreføres for de særskilte 

helligdagene, innebærer dette at påbudet om å holde butikkstengt fortsatt også vil gjelde for 

de to høytidsdagene 1. og 17. mai. Det blir derfor ikke foreslått endringer i bestemmelsen i 

loven om 1. og 17. mai. 

 

Samlet sett innebærer dermed forslaget at 12 dager i året fortsatt blir skjermet mot 

butikkåpent. På vanlige søndager vil det ikke lenger være noen lovregulering som begrenser 

faste utsalgssteders adgang til å holde åpent.  

 

Helligdagsloven § 5 første ledd annet punktum fastsetter at de faste utsalgsstedene skal stenge 

kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. Det blir foreslått å videreføre også denne regelen. 

 

Unntakene i helligdagsloven § 5 fra påbudet om å holde stengt foreslås videreført slik de er i 

dag. De vil bare få praktisk betydning på de 12 dagene i året som fortsatt skjermes samt på 

jul-, påske og pinseaften fra kl. 16.  

 

Helligdagsloven § 5 tredje ledd fastsetter at faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste 

søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. Når butikkene får anledning til å holde åpent 

på vanlige søndager, blir denne regelen overflødig, og den foreslås derfor opphevet. 

 

Departementet foreslår følgende konkrete endringer i helligdagsloven:  

 

§ 5 første ledd første punktum skal lyde: 

 På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer 

til forbrukere, holde stengt.  

 

§ 5 tredje ledd: 

 Oppheves. 

 

§ 5 fjerde ledd – åttende ledd: 

 Blir nytt tredje ledd – syvende ledd.  
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8. ALTERNATIVT FORSLAG TIL ENDRING I HELLIGDAGSLOVEN 

8.1 Spørsmål om avgjørende beslutningsmyndighet til kommunen 

En annen tilnærming til spørsmålet om å utvide rammene for søndagsåpne butikker, kan være 

å overlate til kommunene å treffe avgjørelse. Det vil da bli opp til lokaldemokratiet å avgjøre 

om adgangen til søndagsåpne butikker skal utvides i forhold til dagens rammer. Dette vil 

kunne gi større fleksibilitet enn i dag, og lokale hensyn kan ivaretas.  

 

Hvor omfattende beslutningsmyndighet kommunene eventuelt bør få, vil kunne fastlegges ved 

utforming av lovbestemmelsen. Flere alternativer kan her tenkes. Det mest radikale 

alternativet ville være å overlate reguleringsmyndigheten fullt ut til kommunen. Dette ville 

prinsipielt også kunne gi rom for vedtak om mindre søndagsåpent enn i dag. Departementet 

legger imidlertid til grunn at det ikke skal kunne treffes vedtak om innstramninger. Et annet 

alternativ er å beholde dagens regulering, men innføre en ny hjemmel som gir kommunen 

adgang til å foreta liberaliseringer. Et tredje alternativ kan være å fastholde noe statlig 

regulering som kommunen vil være bundet av. Det kan for eksempel fastsettes at noen  

særskilte helligdager og høytidsdagene 1. og 17. mai fortsatt skal skjermes særskilt, men at 

kommunen får myndighet til å foreta endringer når det gjelder adgangen til holde åpent på 

vanlige søndager.       

 

Uansett utforming av lovbestemmelse, vil det kunne fremføres argumenter mot å legge  

beslutningsmyndighet på dette området til kommunene. Lokal avgjørelsesmyndighet vil 

kunne føre til forskjeller mellom kommuner. Dette kan virke uheldig for de næringsdrivende, 

som kan oppleve handelslekkasje til konkurrenter i nabokommuner. I tillegg kan forbrukerne 

oppleve ulik tilgang på varer mellom kommuner. I tilknytning til tidligere lovendringer på 

dette feltet har det vært et viktig hensyn å bidra til et ensartet regelverk og ensartet praksis i 

hele landet. Dette innebærer at det må foretas en avveining mellom hensynet til fleksibilitet og 

lokale tilpasninger på den ene side og hensynet til likebehandling mellom næringsdrivende på 

den andre siden. Departementet vil i denne sammenhengen peke på at det også i dag er noen 

lokale forskjeller. Enkelte steder er hele kommuner omfattet av ordningen for typiske 

turiststeder ved forskrift fastsatt av Fylkesmannen.   

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en lovregulering hvor avgjørende 

beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune kan være et hensiktsmessig alternativ 

til departementets primærforslag.   

 

Konkret vil en slik lovregulering kunne gjøres ved for eksempel å innføre et nytt ledd i 

helligdagsloven § 5 som fastsetter at kommunen ved forskrift kan tillate at faste utsalgssteder 

i kommunen kan holde åpent utover det som ellers følger av rammene i bestemmelsen. 

Departementet forutsetter at eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne 

innebære en innstramming i forhold til dagens rammer.   

9. KONSEKVENSER 

9.1 Innledning 

Det vil være tilbud og etterspørsel som over tid vil avgjøre hvordan markedet tilpasser seg nye 

reguleringsrammer. Departementets forslag vil ikke føre til at butikker faktisk og umiddelbart 

vil ha åpent på søndager. Utviklingen av et tilbud om kveldsåpne butikker har for eksempel 

kommet gradvis ved tidligere reformer i regelverket. På denne bakgrunn er det også generelt 

vanskelig presist å angi konsekvenser av forslaget. Konsekvensene vil vise seg etter hvert. I 

det følgende gjennomgås sannsynlige konsekvenser av forslaget på sentrale områder, men i 
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lys av at forslaget vil gi butikkene en valgfri mulighet til søndagsåpent, har departementet 

ikke gjennomført ytterligere konsekvensutredninger.  

9.2 Søndagen som en annerledes dag i uken 

Søndagen som en annerledes dag, der flere personer, familier, grupper mv., kan ha fri 

samtidig og sammen, har lang tradisjon. Samtidig har samfunnsutviklingen ført til større 

diversifisering av tidsbruk for den enkelte. Behovet for en naturlig veksling mellom dag og 

natt, aktivitet og søvn, arbeid og hvile er viktig for alle. Søndagen er også en dag hvor det 

foregår felles aktiviteter som er basert på frivillighet, for eksempel innen idrett, korps eller 

lignende. Redusert lovregulering av butikkers åpningstider gir større valgfrihet, men denne 

friheten behøver ikke å endre den enkeltes prioriteringer og tidsbruk. Forslaget vil føre til økt 

sysselsetting på søndager. Hensyn til arbeidstakere som må arbeide på søndager, ivaretas 

gjennom arbeidsmiljølovgivningens regler om søn- og helgedagsarbeid.  

9.3 Konsekvenser for arbeidstakere  

I dag arbeider 1/3 av norske arbeidstakere utenfor normalarbeidstid (06.00-18.00 mandag til 

fredag). Om lag 10 % av arbeidstakerne arbeider regelmessig på søndager, mens i 

varehandelen er det litt over 4 % som jevnlig arbeider på søndag. Arbeidsmiljøloven åpner 

blant annet for unntak fra forbudet mot søndagsarbeid når det gjelder arbeid i butikker som 

kan ha åpent etter helligdagsloven. Det innebærer at ansatte i virksomheter som etter 

helligdagsloven kan ha åpent på søn- og helgedager, kan arbeide på søndager. Dette endres 

ikke selv om helligdagsloven endres. Endringer i helligdagsloven, slik at flere butikker enn i 

dag kan holde åpent, vil ha som konsekvens at disse butikkene også kan benytte seg av 

søndagsarbeid innenfor de rammene som følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal 

imidlertid drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid før det iverksettes, jf. ovenfor i punkt 6. 

 

Om den enkelte arbeidstakeren faktisk skal utføre søndagsarbeid, vil bero på den aktuelle 

arbeidsavtalen og bestemmelser om søn- og helgedagsarbeid i en eventuell tariffavtale. 

9.4 Konsekvenser for forbrukere 

Forbrukerne vil få større valgmuligheter fordi tilbudet av åpne butikker vil øke som følge av 

forslaget. Søndagshandel har blitt utbredt der lovmessige hindringer er tatt bort. Mange vil ha 

bedre tid på søndager og slik kunne etterspørre varer over et større geografisk område enn til 

hverdags. For en del forbrukere vil forslaget medføre lettere tilgang også til et bredere 

vareutvalg. 

9.5 Nærings- og samfunnsøkonomi  

9.5.1 Innledning 

Varehandelen er en viktig bidragsyter til landets verdiskaping og sysselsetting. Varehandelen 

sto i 2013 for 6,3 pst. av verdiskapingen i Norge. Til sammenlikning sto industrien for rundt 

6,7 pst. Det har vært en vekst i sysselsettingen i varehandelen de siste ti årene fra et nivå på 

om lag 334 000 sysselsatte i 2003 til om lag 370 000 i 2013.
25

 Næringen er landets største 

sysselsetter, dersom en ser bort fra offentlig virksomhet. Endringer i næringens rammevilkår 

vil derfor kunne ha betydelig positiv næringsøkonomisk effekt. 

 

Åpningstider, priser, servicegrad samt bredde og kvalitet i varetilbudet er alternative måter for 

en butikk å konkurrere på. De uregulerte tilbudsformer som vareomfang, servicegrad, 

                                                 
25

 Nasjonalregnskapstall fra SSB 
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åpningstider på hverdager osv. finner i dag sin likevekt i markedet uten at myndighetene 

griper inn. Utvidelse av adgangen til å holde åpent vil finne sine tilsvarende løsninger i 

markedet.  

9.5.2 Mulige konsekvenser for næringen 

Søndag er en betydelig handledag for butikkene som etter gjeldende regelverk har anledning 

til å holde åpent. Det er også betydelig grensehandel på søndager. Utviklingen for kveldsåpne 

butikker har som nevnt, kommet etter hvert etter tidligere reformer i regelverket. En vil 

kanskje få noe omstrukturering av etterspørselen mellom butikker når forbrukerne får flere 

valgmuligheter. Økt geografisk rekkevidde i etterspørselen vil trolig gi fordeler for butikker 

med bredt vareutvalg. 

 

Erfaringer fra andre land tyder på at forbrukerne vil velge å handle på søndager dersom de får 

et tilbud, og at mange butikker vil velge å holde åpent. Hvor stor effekt dette vil få på 

varehandelens omsetning, er usikkert. Forslaget kan føre til en viss økning i omsetningen. 

Butikkene vil få endret konkurransesituasjonen overfor grensehandel og e-handel, og 

mulighet til å konkurrere med alternative forbrukeraktiviteter på søndager, herunder salg til 

turister i de store byene. Det er imidlertid liten grunn til å anta at detaljomsetningen i Norge 

vil bli betydelig større som følge av utvidede åpningstider. Hovedeffekten vil være at 

handelen fordeler seg over flere dager.  

 

Flere handelsdager kan på kort sikt bety økte kostnader for handelsstanden. Særlig økte 

lønnskostnader vil trekke i retning av høyere priser. Samtidig vil mer effektiv utnyttelse av 

realkapitalen, mindre topper i omsetningen gjennom uken og konkurranseimpulser kunne 

bidra til å avgrense økningen i priser og kostnader. Nettovirkningen på lengre sikt vil være 

usikker, men utslagene vil neppe bli store. 

 

Kostnader til tilknyttede tjenester som distribusjon, renhold, vakttjenester vil også øke. Isolert 

sett kan dette føre til at lønnsomheten til næringen reduseres. På den annen side fører det til 

økt verdiskaping innenfor de tilknyttede tjenestenæringene. På tross av økte kostnader viser 

erfaringer fra bl.a. Danmark at mange av butikkene velger å holde åpent på søndager dersom 

de får mulighet til det, for å konkurrere om markedsandeler. Dette kan føre til effektivisering 

og restrukturering i næringen. Ifølge Handelens samarbeidsutvalg (HSU) kan vi vente oss 

større og færre vareutsalg og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre.
26

 Dette kan føre til 

en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene. 

 

Et arbeidsnotat fra OECD-sekretariatet presenterer en studie av konsekvenser av liberalisering 

av åpningstidsbestemmelsene på søndager i en rekke europeiske land.
27

 Studien viser at 

reformene har hatt positiv effekt på sysselsettingen. Deler av varehandelen har også opplevd 

økt omsetning. Studien gir imidlertid ikke grunnlag for å si at dereguleringen har ført til økte 

priser.  

9.5.3 Konkurransevirkninger 

Det generelle forbudet mot søndagsåpent har en del konkurransevridninger mellom dem som 

rammes av forbudet, de som har ulike unntak, og omsetningsformer som ikke er omfattet av 

forbudet. Det er som nevnt under beskrivelsen av gjeldende rett, i alt 12 ulike unntak, 

                                                 
26

 Hos kjøpesentrene vil det trolig også bli stilt krav om at butikkene må holde åpent. Handelens 

samarbeidsutvalg består av Virke, Handel og Kontor og COOP. 
27

 Arbeidsnotat fra OECD-sekreteriatet, EVALUATING THE IMPACT OF SUNDAY TRADING 

DEREGULATION. 
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herunder unntaket for mindre utsalgssteder og hagesentre. Når det gjelder de sistnevnte, har 

det brede vareutvalget til hagesentrene vært trukket fram som et 

konkurransevridningsproblem for annen faghandel. Forslaget medfører at 

konkurransevridningene mellom butikker som følge av forbudet reduseres til det mer 

bagatellmessige. Forslaget vil gi butikkene økte konkurransemuligheter overfor grensehandel, 

e-handel og i noen grad andre forbrukeraktiviteter. Forbrukerne kan ha lavere tidskostnader på 

søndager. Etterspørselen deres vil da ha større geografisk rekkevidde enn til hverdags, noe 

som virker konkurransefremmende.   

9.5.4 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet  

Det er ikke foretatt beregninger for å kartlegge den samlede samfunnsøkonomiske 

lønnsomheten av forslaget. For forbrukerne vil forslaget gi større frihet til å handle når det 

passer dem. For noen arbeidstakere vil forslaget være positivt ved at det gir nye muligheter 

for arbeid. Andre vil oppleve det som en byrde å måtte arbeide på søndager.  

For deler av næringen vil forslaget føre til økt lønnsomhet på grunn av økte markedsandeler. 

Andre kan på sin side få redusert lønnsomhet på grunn av økt konkurranse og økte 

lønnskostnader. På lang sikt kan forslaget føre til restruktureringer i næringen og nye 

løsninger som kan bidra til økt verdiskaping.  

9.6 Miljøkonsekvenser 

HSU har fremlagt en rapport om miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker.
28

 I rapporten 

blir det antatt at søndagsåpne butikker vil medføre konsekvenser for miljøpåvirkningen på 

grunn av at flere vil reise på jobb på søndager enn tidligere, energiforbruket vil øke og det vil 

bli noe mer varetransport. Det blir samtidig vist til at det er usikkerhet knyttet til alle disse 

momentene. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg butikker i et 

mellomstort kjøpesenter. Når det gjelder vareleveranser, fremkommer det at kun 

matvarebutikker ser behov for økte leveranser-, knyttet til ferskvarer. Detaljhandelen utover 

dagligvarehandelen antas å holde sin mengde vareleveranser uendret.  

9.7 Distriktshensyn  

Departementet har fra HSU også mottatt en foreløpig rapport om distriktsbutikkenes 

utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker.
29

 Distriktsbutikkregisteret som er 

opprettet av Institutt for bransjeanalyser (IBA), hadde etter siste oppdatering i mai 2014 970 

distriktsbutikker. 21,9 prosent av disse praktiserer søndagsåpent i dag. På typiske turiststeder 

er andelen 51,1 prosent. Analysen er basert på en spørreundersøkelse blant ledere av 

distriktsbutikker, og holdningene til søndagsåpent er i stor grad negative. Det blir blant annet 

pekt på økt risiko for handelslekkasje, og dermed økt konkurranse for butikkene i distriktene. 

Samtidig fremkommer det at søndagsåpne butikker vil gi økt mulighet for salg til turister og 

til utenbygdsboende.  

9.8 Forenkling 

Dersom sysselsettingen på sikt øker på søndager, vil dette kunne øke behovet generelt for 

statlige kontroll- og tilsynsoppgaver på disse dagene. Lovforslaget innebærer likevel en 

forenkling for det offentlige når reguleringen omkring salg fra faste utsalgssteder vil få 

                                                 
28

 Miljøkonsekvenser av søndagsåpne butikker, rapport 15. mai 2014 til Handelens samarbeidsutvalg. 
29

Rapporten Distriktsbutikkenes utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker. En analyse av   

distriktsbutikkenes holdning til og tilpasning til full adgang til søndagsåpent og konsekvenser for 

konkurransesituasjon og økonomi forelå i juni 2014. Den er utarbeidet på oppdrag fra Virke Dagligvare og 

Merkur. 
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virkning for færre dager sammenlignet med i dag. Arbeidet med å forvalte og håndheve 

regelverket vil derfor bli mindre omfattende enn i dag.   

 

Etter dagens lov har Fylkesmannen oppgaver knyttet til søknader om dispensasjoner fra 

påbudet om å holde søndagsstengt i enkeltsaker og til å fastsette lokale forskrifter om typiske 

turiststeder. Både behovet for å gi dispensasjoner i enkelttilfeller og til å gi lokale forskrifter 

for typiske turiststeder vil bli mindre. Disse sakene har ikke et stort omfang, og innsparingen 

antas å være begrenset. I dag er det dessuten kommunene som i stor grad har arbeidet med å 

forberede og fremme søknader om å få godkjent et område som typisk turiststed. Dette 

innebærer at det også vil kunne bli en besparelse for enkelte kommuner, men også på dette 

punktet må omfanget av innsparingen antas å bli begrenset.   

 

Brudd på helligdagsloven håndheves av politiet. Som ledd i etterforskningen av slike 

lovbrudd vil det i dag kunne være nødvendig å avklare nærmere om en butikk omfattes av 

påbudet om å holde stengt eller om den omfattes av en unntaksregel. Dette kan for eksempel 

være tilfelle for en butikk som hevder å komme inn under unntaket for hagesentre. Det har 

ikke vært mange saker om brudd på bestemmelsene om salg fra faste utsalgssteder som har 

vært etterforsket av politiet. Dette har blant annet hatt sammenheng med ressurssituasjonen og 

prioriteringer hos politiet. Konsekvensene for politiet vil også ha begrenset omfang.   

9.9 Konsekvenser ved alternativt forslag om å legge avgjørende beslutningsmyndighet 

til kommunen 

9.9.1 Konkurransevirkninger 

Dersom det alternative forslaget med å legge beslutningsmyndighet til kommunen velges, vil 

dette kunne medføre uheldig konkurransevridning. Konkurranse i detaljhandelen foregår i 

geografiske markeder. Disse markedene kan variere i størrelse. Forbrukerne kan ha interesse 

av å få tilgang til varer selv om avstandskostnadene øker. Ofte vil et geografisk marked kunne 

omfatte flere kommuner. Dette innebærer at ulike bestemmelser i ulike kommuner kan 

komme til å påvirke næringsgrunnlaget for butikkene.  

9.9.2 Forenkling 

Etter dagens regelverk ligger det til den enkelte kommune å utforme og å fremme overfor 

Fylkesmannen eventuell søknad om å bli godkjent som typisk turiststed. Utover dette har 

kommunene i dag ikke noen oppgaver knyttet til regulering av åpningstidene for faste 

utsalgssteder. Dersom kommunene selv skal treffe vedtak om utvidede rammer for 

butikkåpent på helligdager, vil dette medføre en økning i kommunens arbeidsoppgaver. Det 

antas at denne økningen vil bli relativt begrenset. Fylkesmannens oppgaver etter dagens 

regulering vil kunne få mindre praktisk betydning dersom beslutningsmyndighet legges til 

kommunen. Dette vil kunne lette Fylkesmannen for arbeidsoppgaver, men det antas at 

besparelsen blir begrenset.  

10. LOVFORSLAG   

I lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfres foreslås følgende endringer: 

 

§ 5 første ledd første punktum skal lyde: 

 På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer 

til forbrukere, holde stengt.  
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§ 5 tredje ledd: 

 Oppheves. 

 

§ 5 fjerde ledd – åttende ledd: 

 Blir nytt tredje ledd – syvende ledd.  

 

 

 

 

Vedlegg 

Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) 
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9010 Salberg kirke - midlertidig finansiering 400 0 400 0 400 400

7004 Inderøyheimen - oppgradering bad 2200 958 1242 0 1240 1240

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 250 200 50 250

6017 Energimerking bygg(krav) 400 65 335 400 -70 330

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 360 4940 4570 370 4940

9104 Straumen - utbygging Nessjordet (netto) 33900 33395 505 0 500 500

9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 695 400 300 700

9114 Oppdatering kartverk 250 90 160 0 160 160

9115 Straumen - Meieribakken 10 -10 0 2000 2000

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8000 5488 2512 2600 -2100 500



9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1818 692 780 -90 690

9005 Røra/Flaget - Stoppeplass/informasjon 490 288 202 160 40 200

9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3245 255 185 65 250

9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 1204 4896 300 500 800

9212 Røra Stasjon - Austadlia 1800 1195 604 800 -200 600

9215 Ny vannledning /kobling Skjemstad 1000 0 1000 900 100 1000

9208 Ombygg. slamanlegg Røra renseanlegg 2150 54 2096 2000 100 2100

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 53 1447 1400 50 1450

9213 Ledningsnett Røra 5000 2272 2728 1500 1230 2730

8504 Fjernvarmesentral Venna 6000 4881 1119 1200 -70 1130

Total investering/Utlån 189 805 0 189 805

3. I investeringsbudsjettet gjennomføres følgende endringer i årsbudsjett og prosjektrammer som 

følge av endringer i 1. tertial:  

Prosj 
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.
2015

Endr. i 
ramme

Tot 
forbruk
pr april

Rest 
ramme
Pr april

Budsjet
t etter 
rebudsj. 

Budsjett
endring
2015

Rev 
budsj.
April.15

2015

6001 Mosvik skole 34500 34 805 -305 0 240 240

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2 050 1 873 177 530 -130 400

8005 Sakshaug kirke – orgel 8 800 3 600 5 200 2600 1600 4200

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 580 580

6023 Røra skole – oppgrad. aktiv. bygg 1 200 0 1200 300 100 400

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8 000 6 941 1 059 500 500 1 000

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5 300 700 1 172 4 128 4 940 1 060 6 000

9002 Forsterking/dekkelegging 16 000 7 262 8 738 4 000 1 300 5 300

9012 G/S-veg Lyngstad skole 5 400 0 5400 2 000 3 400 5 400

9212 Røra stasjon – Austadlia 1 800 200 1 831 -31 600 200 800

9219 Lyngstad utskifting langs gangveg 500 0 500 500 -100 400

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1 500 53 1 447 1450 -800 650

9213 Ledningsnett Røra 5 000 2 343 2 657 2730 870 3 600

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad 1000 0 1 000 300 700 1000

Lillesund veg og parkeringsplass 500 0 0 500 500

Grunnundersøkelser Rørahallene 200 0 200 200

SUM Total investering/Utlån inkl startlån 189 805 6 690 196 106

Budsjettendringene finansieres slik:

Finansiering Opprinnelig
budsjett

2015

Budsjett
Endringer

april

Revidert 
budsjett
April 15

Salg av tomter 3 200 0 3 200

Kompensasjon mva. 29 581 8 840 38 421

Bruk av lån inkl. startlån 133 224 3 839 129 385

Eksterne tilskudd, refusjoner 22 600 0 22 600

Bruk av disposisjonsfond 1 200 1 300 2 500

Sum finansiering 189 805 6 301 196 106 

Vedlegg
1 Tertialrapport - regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.15



Bakgrunn
Rådmannen legger fram tertialrapport pr 30.04 om status for drift og investeringer i forhold til vedtatt 
budsjett 2015. Rapporten inneholder vurdering av avvik fra budsjett, rapportering om finansforvaltning 
og nærvær.

Vurdering

Driftsregnskapet
For driften rapporteres som en aktivitetsutvikling som i hovedsak er i samsvar med opprinnelig budsjett 
og plan ved utgangen av 1. tertial.  Totalt sett anslår rådmannen et netto merforbruk på ca. 2 mill. 
kroner med et slingringsmonn på +/- 2 mill. kroner. Det gir et prognostisert negativt netto driftsresultat 
på 1,8 mill. kroner mot budsjettert 3,796 mill. kroner. Dette innebærer i realiteten en betydelig 
sannsynlighet for at vi i år vil måtte saldere regnskapet med reduksjon i våre frie fond. Se underliggende 
spesifikasjon «Hovedoversikt driftsregnskap» nedenfor.

Investeringsregnskapet

Vedtatt brutto investeringsramme i anleggsmidler for 2015 utgjør kr. 184,605 mill. kroner. I tillegg er 
det budsjettert med startlån og kjøp av aksjer. Totalt finansieringsbehov er dermed 189,805 mill. 
kroner.

Regnskap for 2014 og tertialgjennomgangen pr. 22.04.14, viser et behov for: 

 Teknisk budsjettendring på grunn av faktisk forbruk/framdrift i 2014 ikke ble som prognosert i 

budsjettet 2015 (rebudsjettering)

 Endring i kostnadsrammer for prosjekter og budsjettendringer i 2015 på netto kr 6,69 mill. 

kroner

Vi viser til vedlagte tertialrapport for ytterligere kommentarer.

Konklusjon
Se innstilling.
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TERTIALRAPPORT – REGNSKAPS OG AKTIVITETSUTVIKLING PR 30.04.2015

1. Innledning

Rådmannen viser til økonomireglementet bestemmelser om tertialrapportering. Det skal rapporteres 

til kommunestyret på pr 30.04. Tertialrapporten omfatter rapport om regnskaps- og 

aktivitetsutvikling for drift, investeringer, finansforvaltning og nærvær.

Rapporten er avviksfokusert og angir en årsprognose. Områder hvor regnskap- og 

aktivitetsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke 

bli kommentert.

Vi har lagt om presentasjonen av tertialregnskapet noe fra tidligere år. Presentasjonen 

«Hovedoversikt drift» nedenfor er spesifisert i samsvar med forskriftsmessige regnskapsoversikter.

2. Driftsregnskapet

Økonomisk	hovedoversikt	– avvik	driftsbudsjett

Tabellen økonomisk hovedoversikt – se nedenfor - viser en samlet oversikt på hovedområder –

ansvarsområdene og fellesområdene.  Tabellen omfatter tre kolonner:

1. Opprinnelig netto driftsbudsjett
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent på årsbasis

Når rådmannen rapporterer beløp i kolonnen «vurdert avvik på årsbasis» så innebærer det at:

1. rådmannen forventer på rapporteringstidspunktet, angitte overskridelser/besparelser i 
forhold til årsbudsjettet

2. budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon eller tiltak

Rådmannen vil alltid i rapporteringen gi en overordnet oppdatert vurdering av:

 forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett

 forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

I tabellen angis negative avvik i inntekter med negative tall (-). For utgifter angis merforbruk avvik 

med negativ tall (-) og innsparinger angis med positive tall (+).

Sammenfatning	regnskap	og	aktivitet	pr	30.04.15.	En	prognose.

Aktivitetsutviklingen er stort sett i samsvar med opprinnelig budsjett og plan ved utgangen av 1. 

tertial og vi regner med å kunne gjennomføre aktivitetsplanen slik den ligger i budsjett- og 

økonomiplan. Vi må være forberedt på noen forsinkelser når det gjelder investeringer og prosjekter.

Totalt sett anslår rådmannen et netto merforbruk på ca. 2 mill. kroner med et slingringsmonn på +/-

2 mill. kroner. Det gir et prognostisert negativt netto driftsresultat på 1,8 mill. kroner mot budsjettert

3,796 mill. kroner. Dette innebærer i realiteten en betydelig sannsynlighet for at vi i år vil måtte 

saldere regnskapet med reduksjon i våre frie fond. Se underliggende spesifikasjon «Hovedoversikt 

driftsregnskap» nedenfor.
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Hovedoversikt- Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 
budsjett 2015

Vurdert avvik 
på årsbasis

Avvik i % 
på årsbasis

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -135 002 1,48 %

Ordinært rammetilskudd -222 371 0,00 %

Skatt på eiendom -2 464 0,00 %

Andre direkte eller indirekte skatter -1 150 0,00 %

Andre generelle statstilskudd 0

Sum frie disponible inntekter -360 987

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -3 710 +1000 0,00 %

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 18 042 0,00 %

Avdrag på lån 17 105 0,00 %

Netto finansinntekter/-utgifter 31 437

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0

Til ubundne avsetninger 0

Til bundne avsetninger 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0

Bruk av ubundne avsetninger -1 229 0,00 %

Bruk av bundne avsetninger 0

Netto avsetninger -1 229

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0

Til fordeling drift -330 779 0,00 %

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 330 779 0,00 %

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0

Fordeling på virksomhetsområdene

Politisk virksomhet 3 500 -2,86 %

Fellesadministrasjon, næring og miljø 29 550 0,00 %

Oppvekst 121 080 0 -1,24 %

Helse, omsorg og sosial 129 917 -3 000 -1,41 %

Kultur og fritid 15 185 -1,98 %

Eiendom og kommunalteknikk 29 400 0,00 %

Vann og avløp 0

Diverse fond 2 075 0,00 %

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 0

Fellesområde inntekter -3 985 0,00 %

Fellesområde diverse 4 075 0,00 %

Avskrivninger -4 618 0,00 %

Fellesområde tilleggsbevilgninger 4 600 0,00 %

Sum fordelt 330 779 -2 000
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Kommentarer til	hovedoversikt	driftsregnskap

Frie disponible inntekter

Vi har i opprinnelig budsjett lagt til grunn anslag fra Kommunenes Sentralforbund prognosemodell 

for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, samlet inntekt på 357,3 mill. kroner inklusiv 

naturressursskatt.  Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre 

inntekter.  Pr 30.04 viser prognosemodell rammetilskudd og skatteinntekter som budsjettert. Det er 

imidlertid signalisert en mulig svikt i skatteinntektene på landsbasis. Samtidig er det fra regjeringen 

signalisert en mulig kompensasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Risikoen er en svikt 

på inntil 2 mill. kroner.

Inntekter fra eiendomsskatt forventes som budsjettert.  

Andre direkte skatter omfatter rentekompensasjon fra Husbanken. Det er en viss risiko for en mindre 

svikt på grunn av rentenedgang.

Finansinntekter og -utgifter 

Rentenivået er noe lavere en budsjettert. Veksten i nettogjelden er også svakt lavere enn forventet. 

Det ligger sannsynlig en reserve i rentebudsjettet på rundt 2 mill. kroner, med de forbehold en til 

enhver tid må ta for renteutviklingen. Det er budsjettert med minimumsavdrag. Det legges grunn at 

budsjettet er tilstrekkelig og det vil være feil og disponere en mulig besparelse på dette tidspunkt.

Virksomhetsområdene

Politisk virksomhet

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Utgifter til godtgjørelse for politisk virksomhet ligger som 

forventet i første tertial. Sannsynligheten for en mindre overskridelse er større enn det motsatte. 

Fellesadministrasjon, plan og næring

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Regnskapet forventes å komme ut med balanse eller en svak 

besparelse.

Oppvekst

Aktivitets- og tjenestenivået er i samsvar med planer.  

Samlet for området prognoseres balanse. Utgiftene på fellesbudsjettet – som omfatter 

styrkingstiltak, overføringer til andre kommuner, overføringer til barnehager og skoleskyss mv – viser 

en overskridelse pr. dato og med en mulig merutgift på 1 mill. kroner. Det er variasjoner mellom 

skolene og barnehagene - dog mindre variasjoner enn det som fremkommer i regnskap 2014.  

Det forutsettes at en sannsynlig overskridelse på fellesområdet kan dekkes inn gjennom besparelser 

på skole- og barnehageområdet og uten at det går vesentlig på bekostning av kvalitet. Besparelsene

vil ha noe betydning for kvaliteten, særlig på barnehagene.

Det er planlagt tiltak for å ta ned dette, spesielt iverksettes det tiltak fra nytt skole- og barnehageår 

1.8.14.

Helse, omsorg og sosial

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå noe høyere enn budsjettert. 
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Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. 3 mill. kroner. Prognosen for merforbruket 

skyldes:

Bistand og omsorg har et noe høyt aktivitets- og kostnadsnivå. Budsjettet for 2015 innebar i 

realiteten en kostnadsinnstramning i forhold til regnskapsnivået for 2014. Det vil imidlertid ta tid før 

kostnadsnivået er tilpasset budsjettert nivå. Med økning i ressurskrevende tjenester er utfordringene 

betydelige. Lukkingen av en 8 sengepost ved Inderøyheimen er gjennomført uten vesentlige ulemper 

for brukerne. Frigjorte ressurser/bemanning vil bli overført til å ivareta ressurskrevende brukere i 

åpen omsorg. Det høye kostnadsnivået i 1. tertial skyldes i tillegg at korttidsfraværet har vært høyere 

enn normalt. 

Helse, rehabilitering og barnevern. Vi registrerer en vekst i aktiviteten på barnevernsområdet med 

økning i antall omsorgsovertakelser. Utgiftene til legetjenesten vil komme ut med en overskridelse på 

kr. 400.000,-.  Ny helsesøster i 50 % stilling til helsestasjonen er rekruttert slik som forutsatt i 

budsjettet. Slik kostnadsbildet er på området, er det nødvendig å vurdere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for å redusere kostnadsnivået.  

NAV. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen antall brukere og størrelsen på økonomisk sosialhjelp. 

Det er større sannsynlighet for merforbruk enn det motsatte, men forventningen så langt er at 

budsjettet skal holde.

Kultur

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe høyere enn budsjett. Det vil være noe behov for 

justering eller dreining av aktivitetsnivået ved kulturskolen. Opprettelsen av en heltidsstilling som 

fiolinist utfordrer utgiftsbudsjettet spesielt, samtidig er inntektsutviklingen noe svakere enn 

budsjettert. Det planlegges tiltak for å få aktivitetsnivå i forhold budsjettrammen.

Kommunalteknikk

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett.  Prognose viser at forbruk er i 

henhold til budsjettrammen. 

Vann og avløp

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett – muligens noe høyere for 

Selvkostområdet vann har i de siste årene hatt merforbruk som har medført et uinndekket på kr. 

909 792. Området vann er budsjettert omtrent i balanse i 2014. 

Inn-Trøndelag Regnskap og lønn

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe over budsjett. Dette skyldes blant annet at 

lønnsoppgjøret ble noe dyrere enn forventet, samt merarbeid i forhold til overgang til nye systemer. 

Det er knyttet noe usikkerhet om merutgifter kan dekkes av merinntekter. 

Fellesområdet inntekter

Salg av konsesjonskraft forventes som budsjettert.

Fellesområdet diverse 

Pensjon. Pensjonskostnadene vil komme ut tilnærmet i samsvar med budsjett.
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Fellesområdet tilleggsbevilgninger

Lønn og arbeidsgiveravgift. Det er i budsjettet avsatt kr 4,1 mill. kr til lønnsoppgjøret. Effekt av årets 

lønnsoppgjør som er et mellomoppgjør er ikke kjent pr dato. Risiko for at det vil påløpe merutgifter 

vurderes som lav.

Avskrivninger

Kostnads- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i 

utgangspunktet komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære 

avskrivninger blir kapitalkostnader fra VA-området regnskapsført slik at vi budsjetterer med en netto 

inntekt.  Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten.

3. Investeringer

Vedtatt brutto investeringsramme i anleggsmidler for 2015 utgjør kr. 184,605 mill. kroner. I tillegg er 

det budsjettert med startlån og kjøp av aksjer. Totalt finansieringsbehov er dermed 189,805 mill. 

kroner.

Regnskap for 2014 og tertialgjennomgangen pr. 22.04.14, viser et behov for:

 Teknisk budsjettendring på grunn av faktisk forbruk/framdrift i 2014 ikke ble som prognosert 

i budsjettet 2015 (rebudsjettering)

 Endring i kostnadsrammer for prosjekter og budsjettendringer i 2015
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Generelt

Tekniske	budsjettendringer

Rebudsjettering 2015

Opprinnelig budsjett for 2015 bygger på status i prosjektene pr oktober 2014. Regnskapet for 2014 

ble avsluttet pr 16. februar 2015 og det er derfor naturlig å justere budsjettet for 2015 i forhold til 

status 31.12.14. 

Prosj.
nr.

Prosjekt Ramme Tot 
forbruk

Rest 
ramme

Budsjett Rebudsj. Rev 
budsj.

01.01.15 31.12.14 2015 endring
2015

April.15

5010 Økonomisystem -nye moduler 1100 276 824 120 200 320

5104 Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV 1500 989 511 640 -130 510

8001 Inderøy oppvekst og kultursenter 240750 96285 144465 119000 -6145 112855

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2050 1515 535 0 530 530

9008 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 400 12 388 0 390 390

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 0 580 580

9010 Salberg krk - midlertidig finansiering 400 0 400 0 400 400

7004 Inderøyheimen - oppgr. bad 2200 958 1242 0 1240 1240

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 250 200 50 250

6017 Energimerking bygg(krav) 400 65 335 400 -70 330

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 360 4940 4570 370 4940

9104 Straumen - utbygging Nessjordet (netto) 33900 33395 505 0 500 500

9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 695 400 300 700

9114 Oppdatering kartverk 250 90 160 0 160 160

9115 Straumen - Meieribakken 10 -10 0 2000 2000

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8000 5488 2512 2600 -2100 500

9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1818 692 780 -90 690

9005 Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 490 288 202 160 40 200

9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3245 255 185 65 250

9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 1204 4896 300 500 800

9212 Røra Stasjon - Austadlia 1800 1195 604 800 -200 600

9215 Ny vannledning /kobling Skjemstad 1000 0 1000 900 100 1000

9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 2150 54 2096 2000 100 2100

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 53 1447 1400 50 1450

9213 Ledningsnett Røra 5000 2272 2728 1500 1230 2730

8504 Fjernvarmesentral Venna 6000 4881 1119 1200 -70 1130

Total investering/Utlån 189 805 0 189 805

Justeringen av prosjektene går i balanse og påvirker ikke rammen for det enkelte prosjekt eller 

finansieringen. Rådmannen ser det derfor ikke som nødvendig å kommentere det enkelte prosjekt. 
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Endring	i	kostnadsrammer	og	budsjettendringer	2015

De viktigste forslag til endringer i rammer og budsjett 2015 er omtalt nedenfor.

Prosj
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.
2015

Endr. i 
ramme

Tot 
forbruk
pr april

Rest 
ramme
Pr april

Budsjet
t etter 
rebudsj
. 

Budsjett
endring
2015

Rev 
budsj.
April.15

2015

6001 Mosvik skole 34500 34 805 -305 0 240 240

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2 050 1 873 177 530 -130 400

8005 Sakshaug kirke – orgel 8 800 3 600 5 200 2600 1600 4200

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 580 580

6023 Røra skole – oppgrad. aktiv. bygg 1 200 0 1200 300 100 400

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8 000 6 941 1 059 500 500 1 000

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5 300 700 1 172 4 128 4 940 1 060 6 000

9002 Forsterking/dekkelegging 16 000 7 262 8 738 4 000 1 300 5 300

9012 G/S-veg Lyngstad skole 5 400 0 5400 2 000 3 400 5 400

9212 Røra stasjon – Austadlia 1 800 200 1 831 -31 600 200 800

9219 Lyngstad utskifting langs gangveg 500 0 500 500 -100 400

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1 500 53 1 447 1450 -800 650

9213 Ledningsnett Røra 5 000 2 343 2 657 2730 870 3 600

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad 1000 0 1 000 300 700 1000

Lillesund veg og parkeringsplass 500 0 0 500 500

Grunnundersøkelser Rørahallene 200 0 200 200

SUM Total investering/Utlån inkl startlån 189 805 6 690 196 106

Kommentarer

6001 Mosvik skole

Ekstraordinært bygningsarbeider på tak og konsulenttjenester i denne forbindelse har medført at det har 

påløpt utgifter på kr 239 000 i 2015. Egen sluttrapport vil bli lagt fram.

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet

Arbeidet er sluttført. Prosjektet blir noe billigere enn budsjettert.

8005 Sakshaug kirke - orgel

Iht. budsjett og økonomiplan skal tilskuddet til fellesrådet overføres med 2,6 mill. i perioden 2015-

2107. Framdriften er slik at fellesrådet skal betale 40 % av kostanden i 2015 og har behov for å få en 

større andel av rammen enn det som er budsjettert. Budsjettet for 2015 foreslås økt med kr 1,6 mill. 

Dette medfører at overføringen for 2016 og 2017 blir 1,8 mill. kroner for hvert av disse årene.

8009 Klokkarstu – oppgradering

Prosjektet er ikke igangsatt. 

6023 Røra skole – oppgradering aktivitetsbygg

Mottatt tilbud på arbeidet viser at prosjektet blir kr 100 000 dyrere enn budsjettert.
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9105 Straumen sentrumsutvikling

Reversering av den tekniske endringen som ble gjort i forbindelse med årsbudsjett 2015.

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt

Tilleggskostnader som skyldes overvann gjør at prosjektets ramme må utvides til 6 mill. kroner inkl.

mva. 

9002 Forsterking/dekkelegging

Prosjektet er utvidet i forbindelse med Krokvegen i tilknytning til arbeid i Straumen sentrum, og 

omprioritering av Årfallvegen. Utvidelsen foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond, avsatte 

midler til investeringsformål.

9012 Gang og sykkelveg Lyngstad skole

Prosjektet framskyndes slik at hele prosjektet gjennomføres i 2015.

9212 Røra stasjon – Austadlia

Reversering av den tekniske endringen som ble gjort i forbindelse med årsbudsjett 2015.

9219 Lyngstad – utskifting vannledning langs gangveg

Mottatt tilbud indikerer at prosjektet blir noe billigere enn budsjettert. 

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad

Prosjektet har ikke startet. Det forventes vinteranlegg som går over 2015 og 2016.

9213 Ledningsnett Røra

Uventede tillegg i forlengelsen av anlegget som måtte inkluderes akutt. Medfører at rammen på 

økes.

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad

Prosjektet hadde pr 1.1 en restramme på 900 000, men er ved en inkurie lagt inn med kr 300 000. Dette 

medfører en teknisk korrigering. Første del av arbeidet er utført.

Nytt prosjekt: Lillesund veg og parkering

Det er behov for å oppruste veg og etablering parkeringsplass for å få frigjort tomteareal for salg. I 

tillegg vil dette legge til rette for almen ferdsel i et attraktivt turområde. Tentativt anslag på 

oppgrusing av vei og etablering av parkeringsplass kr 500 000.

Nytt prosjekt: Grunnundersøkelser Rørahallene

Det må utføres nye grunnundersøkelser da tidligere grunnundersøkelser ikke er tilstrekkelige.  

9903 Startlån

Iht. kommunestyrets budsjettvedtak skal det søkes om 4 mill. kr i startlån. Det er pr dato søkt om 2 

mill. Husbanken har gitt tilsagn om 1. mill.kr. 

Det vil bli sendt søknad på resterende 3 mill. 

Finansiering av budsjettendringer
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Budsjettendringene foreslås finansiert slik:

Finansiering Opprinnelig
budsjett

2015

Budsjett
endringer

Revidert 
budsjett
April 15

Salg av tomter 3 200 0 3 200

Kompensasjon mva. 29 581 8 840 38 421

Bruk av lån inkl. startlån 133 224 3 839 129 385

Eksterne tilskudd, refusjoner 22 600 0 22 600

Bruk av disposisjonsfond 1 200 1 300 2 500

Sum finansiering 189 805 6 301 196 106 

Det er ikke nødvendig å ta opp ytterligere lån. 

Det presiseres at første tertialrapportering er noe usikker i forhold til framdriften på mange 

prosjekter. De siste to årene har vi hatt utfordringer i forhold til framdrift, noe som har medført 

mindre låneopptak enn opprinnelig forutsatt. 

4. Finansforvaltning

Aktiva	- likviditet

Likvide midler i bank har hatt en økning på 33,5 mill. kroner i forhold til 31.12.14. Likviditeten er 

akseptabel. Driften går som normalt. Vi har ikke hatt behov for å bruke kassakreditten i 1. tertial, 

men likviditeten har vært anstrengt.

Låneportefølje

Det er pr dato ikke tatt opp lån for 2015. 

For øvrig vises til finansrapport i årsberetningen.



Arkivsak. Nr.:
2014/1403-13

Saksbehandler:
Grethe Haugan Aasen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 31/15 04.05.2015

Hovedutvalg Folk 34/15 05.05.2015

Formannskapet 42/15 06.05.2015

Kommunestyret 26.05.2015

Årsregnskap og årsberetning 2014

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsregnskap med årsberetning for 2014 godkjennes. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres med kr 108 484 på bakgrunn av etterkalkyle for 
regnskapsåret 2014. 

Vedlegg
1 Årsberetning 2014
2 Revisjonsberetning 2014
3 Årsregnskap 2014
4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014

Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt til sammenfatningen i rådmannens årsberetning som 
omhandler de vesentlige momenter knyttet til regnskap og resultat i 2014. 

Årsregnskapet

Driftsregnskap for 2014 viser et regnskap i balanse etter å ha redusert budsjetterte avsetninger til fond. 

Netto driftsresultat - disponibelt etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt – er på 15,22 mill. 
kroner. Inntektsgarantiordningen utgjør 16,162 mill. kroner og inndelingstilskuddet 17,236 mill. kroner.



Uten disse midlertidige inntektene og regnskapsordningen av pensjon hvor beregnet 
pensjonskostnader regnskapsføres, ville vårt netto driftsresultat vært negativt med kr 29 mill. kroner. 

Investeringsregnskapet for 2014 som er avsluttet i balanse, viser at kommunen har brutto investeringer 
i egne anleggsmidler på 137,3 mill. kr. Finansiering ved bruk av lån utgjør kr 71,3 mill. kroner. Øvrige 
finansiering er mottatte refusjoner, momskompensasjon og salg av anleggsmidler. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunestyret om Inderøy kommunes årsregnskap for 2014. 

Av saksframlegget i sak 7/15 til Kontrollutvalget i Inderøy kommune framgår at revisjonsberetningen for 
2014 datert 15.04.15 ikke inneholder forbehold. 

Av kontrollutvalgets uttalelse datert 27.04.15 framgår følgende:

«Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes 
informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales i årsberetningen. 
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler. 
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes 
årsregnskap for 2014.»

Årsberetningen

Årsberetningen inneholder pliktig informasjon om årsregnskapet og driften av kommunen i 2014.
Driften har i all hovedsak vært som budsjettert og aktivitetsmål er nådd.

Av saksframlegget til kontrollutvalget framgår at årsberetning for 2014 vurderes til å oppfylle de 
lovpålagte krav til innhold. 

Etterkalkyle tilskudd ikke-kommunale barnehager

I henhold til § 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager skal kommunestyret ved fastsettelsen av årsregnskapet, fatte vedtak om en 
eventuell etterjustering av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.  

Kommunen benytter modell anbefalt av Private Barnehagers Landsforbund og Kommunenes 
Sentralforbund ved beregning av tilskudd og etterkalkyler.

Kommunen hadde et mindreforbruk til drift av kommunale barnehager på kr 286 351 i 2014 i forhold til 
opprinnelig budsjett. Dette gir medfører at overføringen til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 
har vært kr 108 484 for høy. 

Vurdering
Rådmannen tilrår at regnskapet godkjennes. 

Konklusjon
Se innstilling.
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