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Arkivsak: 18/323   

Sakstittel:  UTBYGGING AV MOBILNETT I TROLLBUKT  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap viser til vedtak PS 47/18 angående utbygging av bedre mobilnett i 

Trollbukt, og forskutterer hele tilskuddet på kr. 375.000 til Telenor Norge AS. 

2. Administrasjonen jobber videre med inndekning av beløpet fra lokalt næringsliv, med mål 

om at kommunal andel skal være kr. 175.000 som opprinnelig vedtatt.  

3. Beløpet dekkes over kap. 14704.1215.325 næringsfond med kr. 175.000 og kap. 

14700.1215.325 bundet konsesjonsavgiftsfond kr. 200.000.  

4. Formannskapet ber om orientering angående finansiering innen utgangen av 2018.   

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har gjennom lang tid hatt dialog med Arnkjell Bøgeberg i Trollbukt på grunn av 

den dårlige mobildekningen ved anlegget og i området. Allerede i sak 14/862 besluttet 

formannskapet at man skulle jobbe med dette og det ble lagt ut en høring på søknad om 

Nkom-midler våren 2015. I forbindelse med høringen fikk vi dette innspillet fra Arnkjell 

Bøgeberg den 14.05.2015:  

 

Jeg er eier og driver av kaianlegg og fiskemottak i Trollbukta hvor jeg og min familie bor. I 

sesongen er det opp mot 30 fartøy som leverer til bruket her.  

Til tider er det mange båter som ligger ved kai og alle er avhengig av brukende 

mobildekning, men slik det er nå er det elendig dekning ved kaia. Fiskerne må gå opp i mot 

fjellsiden for å få gangnbar dekning. På Trollbukt høgda 600m fra Kai står det en 50m høy 

mast. Hadde det vært montert en basestasjon for mobiltlf i denne masten hadde det blitt 

meget god dekning i Trollbukta og ved Lerøy sitt store settefiskanlegg i Friarfjorden. Ved 

dette anlegget sliter de med elendig mobildekning. 

 

Væreier 

Arnkjell Bøgeberg 

Trollbukt 

9740  Lebesby. 

Tlf 91731974 

 

Etter 2015 har de fleste områder i Laksefjorden fått bedre mobildekning og også 4G gjennom 

utbygginger foretatt i hovedsak av Telenor. Høsten 2017 ble de siste steder i indre Laksefjord 

utbedret, da også Kunes, som hadde hatt store utfordringer med dårlig dekning og ustabilt 



nett. Et unntak var Trollbukt, da det er få kunder i området og utbyggerne ikke prioriterte 

dette. Samtidig har aktiviteten ved anlegget i Trollbukt økt, og antall fiskere som leverer dit 

og sysselsatte har blitt flere. Dermed ble utfordringene enda større.  

 

Det ble derfor besluttet at kommunen skulle be om pris fra Telenor, Telia og Ice for utbedring 

av mobilnettet i området. Vi fikk inn pris fra Telenor og Telia, og Telenor vant på pris og 

leveringstid. Arbeidet ble gjennomført i sommer, og 4G–utbyggingen var gjort før Arctic 

Race kom den 17. august. Det sies å være ny rekord i en slik sammenheng.  

 

Denne saken var oppe til politisk behandling i formannskapet 23. mai, sak 47/2018, og 

formannskapet besluttet å bruke kr. 175.000 fra næringsfondet til denne utbyggingen. Det 

forutsatte at lokalt næringsliv bidro med de resterende midlene. Det er ikke kommet 

bekreftelser på finansiering av restbeløpet, men administrasjonen hadde god tro på dette da 

man bad Telenor gjennomføre jobben.  

 

Vurdering: 

Rådmannen ble i løpet av sommeren klar over at det kommunale tilskuddet ikke var 

inndekket i et spleiselag som forutsatt da saken var til politisk behandling i mai. Men på 

grunn av ferieavvikling, ble ikke saken fremmet for politikerne da. Det var/er også signaler 

fra næringsaktørene i Laksefjorden at de vil være med på spleiselaget, men det er ikke 

konkretisert hvilke beløp vi snakker om. Vurderingen i sommer ble dermed at hensynet til en 

snarlig utbygging av mobildekningen i Trollbukt-området ble viktigere enn garantert 

finansiering av hele beløpet. Dette med bakgrunn i langvarige utfordringer og med positive 

signaler fra næringsaktørene.  

 

Imidlertid må faktura fra Telenor betales, og rådmannen ber om at faktura betales av 

kommunen i sin helhet og at administrasjonen jobber videre med spleiselaget. Beløpet dekkes 

over næringsfond med kr. 175.000 som opprinnelig innvilget og bundet 

konsesjonsavgiftsfond kr. 200.000 for resterende andel.  
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