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Detaljbeskrivelser av områder med behov for mobil/bredbånd.
Se egen kartoversikt (VEDLEGG 17) som indikerer områdene som har meldt behov for forbedringer.
Både dette dokumentet og kartoversikten har nummerering som indikerer prioritet, der 1 er høyeste
prioritet.
Når det gjelder prosjekter med felles interesser for Kystgruppa, så er det knyttet til pkt. 2 Gjerdinga.
Her er vi nå i dialog med Telenor om å flytte plassering fra nåværende NTE-mast til ny mast plassert
på høyeste punkt på Gjerdinga, slik at en får utnyttet alle himmelretninger for forbedret
mobildekning (gevinst for sjøområdene rundt øya). Telenor har i utgangspunktet planer om å
benytte eksisterende NTE mast for utbygging, og det vil kun gi gevinst inn mot land knyttet til
Eidshaug / Måneset.
Det er gjort en egen kartlegging på behovet som fiskeoppdrettere har i Nærøy kommune. De
benytter bredbånd/mobilt bredbånd for alarmer og videoovervåking av merder. For denne gruppa er
spesielt pkt. 2 Gjerdinga viktig. Får å få best mulig utnyttelse vil plassering av masta være vestentlig. I
tillegg har de behov for oppgradering av mobilmaster til 4G knyttet til pkt. 12 Finnefjellet, 13
Hevelen og 14 Heggdalsfjellet. I tillegg er det i eget dokument (VEDLEGG 16) markert hvor de har
behov for mobilt bredbånd.

Oversikt / beskrivelse av de enkelte områdene.
1. Foldereid (bredbånd):
Nåværende ADSL-tilkobling oppleves som ulidelig treg for brukere og bedrifter. Nærøy kommune har
vært villig til å bidra med inntil kr. 150.000,- for å få fortgang med å gjennomføre en nødvendig
oppgradering av bredbåndstilbudet. Kommunen får tilbakemeldinger fra frustrere brukere som lurer
på når dette kan bli bedre. Telenor har i intensjonsavtalen med kommunen lovet å gjennomføre
dette i 2016.
2. Gjerdinga (mobil/mobilt bredbånd):
Gjennom en konkurranse har Gjerdinga ”vunnet” mobilutbygging i området. Hvis nåværende mast
fra NTE benyttes for mobilutbygging, vil det kun gi gevinst for området Eidshaug og fergeforbindelsen
til Gjærdinga som pr. i dag har dårlig dekning
Det er sterkt ønskelig at det bygges en ny mast på en av toppene like ved eksisterende mast
istedenfor. Dette vil gi god dekning for Risvær og lengre innover mot Eiterfjorden. Dette er viktige
områder som oppdrettsnæringa etterspør knyttet til mobilt bredbånd. Dessuten vil fiskere vest og
nordvest for Gjerdinga ha god nytte av dette som også er etterspurt. Også sørenden av Leka vil få
dekning av denne masta. Dvs. at denne utbygginga vil gi en gevinst for alle tre kommunene i Ytre
Namdal såfremt en får flyttet masta til ønsket punkt.
Kysgruppa er nå i dialog med Telenor for å få flyttet denne masta.
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3. Søråa (mobil / mobilt bredbånd)
Området Søråa har omtrent ingen mobildekning pr. i dag. Nærøy kommune har derfor skrevet under
en intensjonsavtale med Telenor om mobilutbygging i aktuelt område (Søråa, Holand, Fossåa,
Sandneseng og Sandnes).
Tilbakemelding fra Telenor at prosjektet startes opp høsten 2016.
4. Skaga (mobil/mobilt bredbånd):
Området ved Skagakorsen er et viktig transportknutepunkt knyttet til trafikk fra Ytre-Namdal via
fergeleiet mellom Hofles og Lund for trafikk sørover i fylket. I dette området er det nærmest ingen
mobildekning. Dessuten etterspør beboere i området etter forbedret mobildekning.
Beboere i området Skagakorsen til Hofles har også vist interesse for forbedret bredbåndsdekning i
aktuelt område.
Det er ønskelig å gjennomføre en mobilutbygging i aktuelt område. NTE har en radiolinkmast i
området som muligens kan benyttes til dette.
5. Bogen (mobilt bredbånd):
I aktuelt område er det mobildekning, men ikke mobilt bredbånd som er tilfredsstillende. Dette
etterspørres av noe gårdbrukere i området Simle litt sør for Bogen. Dette kan muligens ordnes med
oppgradering av mobilmast ved Selliset i Årsetfjorden.
Det er ønskelig at mobilmast ved Selliset oppgraderes til 4G.
6. Lauga (bredbånd/fiber):
Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt støttemidler for at Val vgs. får fibertilknytning. Dette vil gi
muligheter for i neste omgang bygge ut for bredbånd i dette området (fra Strandval og utover forbi
Val i Lauga-området). Beboere i området har tidligere vist interesse for bredbåndstilknytning i aktuelt
område.
I tillegg vil det gi muligheter for å kunne forlenge fiber til Abelvær, der det også er interesser for
bredbåndtilknytning.
I løpet av 2016 har nærøy kommune planer om å legge ut anbud for fibertilknytning til Val vgs.
7. Heimsnes (mobil / mobilt bredbånd):
Innerst i Teplingan er det et grustak som ikke har mobildekning. Av sikkerhetsmessige årsaker er det
ønskelig at de har mobildekning. En utbygging i området vil gi forbedringer for beboere i Teplingan
og Heimsnes, og andre husstander langs denne veien. FV 770 går på den andre siden av fjorden og vil
også få forbedret mobildekning.
Det står en Nordkringmast (muligens nedlagt) ved Heimsnes som kan benyttes til en slik
mobilutbygging. Etter en befaring ser mast og hytte ut til å være i god forfatning.
8. Lund (bredbånd):
Beboere i området Lund og Smines har vist interesse for bredbånd med forbedre kapasitet. Merk at i
dette området er det ett av flere med 4G dekning fra NetCom, men bare 3G/Edge fra Telenor.
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9. Fikkan (bredbånd):
Beboere i området Fikkan, Våg, Skillingstad, Varøya og Lundring har vist interesse for bredbånd med
forbedret kapasitet. Brukere ved Storval opplever store tregheter i nåværende ADSL-løsning,
ettersom de ligger i ytterkanten for avstand til nærmeste sentral.
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10. Li ved Salsbruket (mobil / mobilt bredbånd):
Innerst i Liavasselva er det en demning der det av sikkerhetsmessige årsaker har vært ønskelig å ha
mobildekning. I tillegg er det ca. 8-10 husstander langs Oppløyelva som mangler mobildekning.
Eksisterende nordkringmast ved Brottenget kan dekke behovet for husstandene, og muligens være til
hjelp for demningsanlegget ved utløpet av Liavatnet. Det er derfor ønskelig at Telenor på sikt kan se
på muligheter for utbygging i aktuelt område.
11. Mulstad (bredbånd):
Beboere rundt Mulstadvatnet har etterspurt forbedret bredbåndstilknytning. Enkelte husstander på
nordsiden av vannet (Mulstad) har også etterspurt forbedret mobildekning.
12. Finnefjellet (mobilt bredbånd):
Enkelte beboere i området (bl.a. Finnemoen) har etterspurt mobilt bredbånd. I tillegg finnes det
mærder innover langs Innerfolda der oppdrettsfirma har behov for mobilt bredbånd.
Det er derfor ønskelig å oppgradere mobilmast på Finnefjellet til 4G.
13. Hevelen (mobilt bredbånd)
Pga. mærder innover langs Innerfolda, der oppdrettsfirma har behov for mobilt bredbånd, er det
ønskelig å oppgradere eksisterende mobilmast på Hevelen ved Leirvika til 4G.
Det er derfor ønskelig å oppgradere mobilmast på Hevelen til 4G.
14. Heggdalsfjellet (mobilt bredbånd):
Det planlegges oppdrettsvirksomhet i Råsa ved innløpet til Årsetfjorden. Det vil derfor etter hvert bli
etterspurt mobilt bredbånd i aktuelt område.
Det er derfor ønskelig å oppgradere mobilmast på Heggdalsfjellet til 4G.

