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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 175.000 til utbygging av bedre mobilnett i 

Trollbukt. 

2. Tilskuddet inngår som kommunens bidrag i finansieringen av andel Telenor Norge AS 

ønsker lokalt for å gjennomføre utbygging i henhold til tilbud av 26.4.2018. Øvrig 

finansiering søkes dekket av lokale næringsaktører. 

3. Tilskuddet dekkes over kap. 14704.1215.325 næringsfond, når prosjektet er 

fullfinansiert og kontrakt er inngått. Dersom man ikke lykkes med å finansiere lokal 

andel av utbyggingen, vil kommunen trekke tilbake forespørselen eller forhandle 

videre med Telenor Norge AS.  

4. Lebesby formannskap mener utbygging av 4G er viktig for å kunne drive 

næringsvirksomhet i Trollbukt, både for fiskeflåten som er i området og for anlegget 

på land. Det er også positivt at et større område rundt, og langs veien, få bedre 

mobildekning.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

I Lebesby kommune har det vært en stor utbygging av 4G, og det meste av kommunens 

tettsteder har nå god dekning på mobil i form av 4G. Trollbukt er et unntak, og på grunn av 

liten befolkning i området (få kunder) har dette ikke vært prioritert av teleselskapene.  

 

Lebesby kommune har i lang tid vært i dialog med Arnkjell Bøgeberg, som driver 

krabbemottak i Trollbukt, hvor forholdene er veldig dårlige på mobiltelefon. Det ble derfor 

besluttet at kommunen skulle henvende seg til minimum tre operatører med en pris-

forespørsel for utbygging av mobilnett i Trollbukt. Telenor, Telia og Ice ble kontaktet.  

 

Ved første frist, den 9. april, hadde Telenor kommet med et tilbud, mens Telia ba om 

utsettelse. Kommunen satte ny frist den 27. april og fikk da inn to tilbud; fra Telenor og fra 

Telia. Kommunen har utfra en vurdering av tildelingskriteriene valgt å gå videre med 

Telenor, og forsøker å få finansiert lokal andel som Telenor ber om.  

 

I konkurransegrunnlaget er det opplyst at kommunen er avhengig av at formannskapet godtar 

innkommet tilbud, og konkurransen kan bli avlyst dersom ikke de økonomiske rammer 

godtas.  



 

Telenor har forutsatt at det er plass til innplassering av utstyret i eksisterende mast og hytte 

som eies av Norkring. De tar også forbehold om godkjenning fra 3. part (grunneier) og 

kraftfremføring til mobilstasjonen. Telenor har i sitt dekningskart vist en teoretisk dekning 

etter utbygging som vil gi gode forhold i Trollbukt og bedrede forhold i områdene rundt. 

Dette vil likevel være avhengig av topografi i området og refleksjoner av mobilsignaler.  

 

Vurdering: 

Det er fortsatt en del momenter som ikke er avklart i denne saken, som grunneier –

godkjenning og fremføring av samband og kraftforsyning. Det er likevel viktig å drøfte saken 

i formannskapet og avklare hvor stort tilskudd kommunen kan bidra med. Så får videre arbeid 

avklare om vi kommer i mål med finansieringen. Det er utvilsomt et behov for bedret 

mobildekning i Trollbukt, samtidig som man forstår at mobiloperatørene har behov for 

medfinansiering på grunn av høye investeringer og et fåtall kunder i området. Det er også 

mange andre udekkede behov for infrastruktur-tiltak for næringslivet rundt om i kommunen, 

så det må være med i vurderingen av hvor stort tilskudd kommunen eventuelt skal bidra med. 

Likevel kan man si at Trollbukt har spesielle utfordringer sammenlignet med andre som har 

gode forhold for mobiltelefon. Kommunen har mottatt midler til kommunalt næringsfond, og 

bredband og mobiltiltak kan støttes av disse midlene. Rådmannen innstiller derfor på at  

kr. 175.000 skal tas fra næringsfondet som lokal finansiering i denne saken. Det vil bli 

orientert mer detaljert i møtet. 
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