
Tilrettelegge for 
næringsvekst og tilflytting. 

Sørge for velferdsteknologi, 
f.eks. trygghetsalarm for 
hjemmeboende eldre.

Gi innbyggerne moderne og 
fremtidsrettet teknologi.

Gjøre offentlige tjenester 
enklere/mer tilgjengelig.



I dag får de fleste innbyggere på 
Vevelstad internett via fasttelefonens 
gamle kobberlinjer. Dekningen er mange 
steder svært dårlig, og vi vet at kobber-
linjene allerede er koblet ut mange 
steder. I løpet av de neste tre årene vil 
kobbernettet fases ut overalt, og de 
gamle telefonlinjene kan derfor ikke 
lenger brukes til internett. Som alle 
andre steder i landet, trenger også vi i 
Vevelstad et raskt og velfungerende 
internett. Den aller beste og sikreste 
løsningen som gir høyhastighets bred-
bånd, er fiber. Fiberkabelen legges ned i 
rør i bakken, og fordeles ut til kunder via 
mindre rør inn til huset. Fiber gir svært 
raskt nett helt uten forsinkelser eller 
forstyrrelser, og farten blir ikke redusert 
med mange brukere, slik man vil oppleve 
med mobilt bredbånd. Signalstyrken er 
alltid like god, og man kan koble på 
mobiltelefon, nettbrett, datamaskin og 
TV trådløst.Det er ingen kommersielle 
selskap som vil bygge her uten tilskudd, i 
og med at det er store utbyggings-
kostnader fordelt på relativt få kunder. 
Kommunen har derfor jobbet hardt de 
siste årene for å få tilskudd til å bygge ut 
bredbåndsnett, og vi har nå fått tildeling 
fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
og Nordland fylkeskommune som gjør at 
vi kan realisere prosjektet. Kommunen 
har også selv satt av betydelige midler til 
utbyggingen av fibernett. Dette er likevel 
ikke nok til å få et selskap til å bygge ut i 
hele kommunen, og vi er derfor nødt til

å gjøre store deler av jobben på dugnad for 
at vi skal få nett overalt. Vi skal ha fiber langs 
hele Vevelstadlandet til Vistnesodden, 
Hamnøya, Stokkasjøen og Visthus. Det kan 
være aktuelt å se på andre løsninger med 
sendere til andre steder, men det er ikke 
medtatt i det tilskuddsberettigede prosjektet. 
Det er opprettet lokale arbeidsgrupper som 
skal jobbe med trasévalg, avklaring med 
grunneiere og informasjon. Kommunen har 
etter utlysning vært i forhandlinger med 
Telenor, og vi er nå i en siste fase der alle 
detaljer i avtalen avklares. Kommunen og 
arbeidsgruppene vil sørge for at informasjon 
blir tilgjengelig etter hvert som alle detaljer 
foreligger.
Tilgang til internett er svært viktig for at vi 
skal ta del i den samme samfunnsutviklingen 
her som i andre deler av landet. For barn og 
unge er godt internett viktig både i 
undervisning og fritid. Små og store 
næringsaktører trenger et fungerende nett i 
sin arbeidshverdag, og dette vil ha mye å si 
for fremtidig etablering og rekruttering. 
Bønder og andre selvstendig 
næringsdrivende er i stadig større grad 
avhengig av nett i det daglige. Alle 
privatpersoner, uavhengig av yrke eller alder, 
må kommunisere digitalt med det offentlige. 
Innen helsesektoren vil velferdsteknologi 
utvikles for å ivareta alles behov på en trygg 
og god måte. Vi ønsker å kommunisere med 
resten av verden, og vi vil ha de samme 
mulighetene som andre. For at vi skal klare å 
gjennomføre fiberutbyggingen, er vi avhengig 
av at så godt som ALLE slutter opp om  

tilbudet. Telenor tar kr 5000 for hver tilknytning, denne 
prisen gjelder overalt. I tillegg kommer månedlig 
abonnement, der man betaler for internett med eller 
uten TV. Telenor har abonnementspakker av forskjellig 
størrelse, og de vil selv orientere om hva som finnes. 
Informasjon finnes også på deres hjemmesider, 
telenor.no. På folkemøtene har det vært foreslått å 
betale inn en egenandel til dugnadsprosjektet, for å 
sikre at vi har økonomi til å gjennomføre gravingen og 
nedleddingen av trekkrør. Vi prøver å få ned en 
eventuell egenandel til et minimum, men det gjenstår å 
få på plass alle summer før vi vet sikkert. Vi utfordrer 
også næringslivet som har tilhold i kommunen til å bidra 
til prosjektet. Gjennom dugnadsarbeid og stor 
egeninnsats vil vi sikre at alle kunder får lagt ned fiber 
helt til husveggen, dette er noe man vanligvis må betale 
ekstra for til utbyggerselskap. Dersom man sier nei til 
tilkobling nå, men ønsker å koble seg til senere, vil det 
bli mye dyrere. Man må da selv kjøpe hele tjenesten 
hos Telenor, med graving og nedlegging av rør, trekking 
og montering av fiber, skjøting i kummer og tilkobling. 
Det kan være flere som føler at de ikke trenger ny 
internettløsning, men det er viktig å huske at både 
tilbud og behov endrer seg – det er i alle fall sikkert at 
internett via fasttelefonnettet blir borte. Å sikre seg 
fiber når det nå blir tilgjengelig, er en god og 
fremtidsrettet investering, som faktisk vil øke verdien på 
din eiendom. Det er også slik at selv om vi gjør mye av 
jobben på dugnad, stiller utbygger krav til minimum 
70% oppslutning for at prosjektet skal realiseres. De 
som deltok på folkemøtene tidligere i år, hørte at 
dugnadsprosjektet i Susendal klarte å få over 90% 
tilknytning blant alle med tilhørighet til stedet. Vi håper 
derfor at alle sammen hjelper hverandre med å se 
betydningen av denne satsingen, slik at vi omsider får 
fiber også i Vevelstad!


