
  

Nyhet og høring:  Utbygging av høyhastighetsbredbånd i Rendalen  
 

Som en del av kartleggingen av 
høyhastighetsbredbånd i Rendalen kommune, 
legges herved utbygging i følgende områder ut 
på høring: 
Åkrestrømmen:  Øst for Mistrahallen og 
Sjøliveien sørover, samt sør for parkveien 
Østsiden av Lomnessjøen: fra og med Berget 
til og med Nordengroa 
Hanestad 
Midtskogen:  fra og med Brennesset i sør, til 
og med Barkaldveien i nord 
 
Nå kan DU komme med innspill som kan 
være av betydning for den videre 
prosessen.  PS! SISTE FRIST FOR INNSPILL 

ER 30. APRIL 2019.  
   
Rendalen kommune søker deretter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om tilskudd til 
utbygging av høyhastighetsbredbånd i prioriterte områder i kommunen.  
   
Det er behov for betydelig utbygging og oppgradering av bredbåndstilbudet i store deler av 
Rendalen, men kriteriene for statlig medvirkning må følges. Kun kommuner kan søke, og 
søknadene må sendes via fylkeskommunen, som rangerer søknadene ut fra gitte kriterier.  
 
En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra Nkom er at kommunen kunngjør hvilke 
geografiske områder den planlagte utbyggingen gjelder. Videre skal alle interesserte parter gis 
anledning til å gi innspill til kommunen som kan være av betydning for søknaden. Derfor er det 
krav om at planen for utbygging skal ligge ute til høring i en måned.  
   
Følgende kriterier ligger til grunn for Nkoms vurdering av utbyggingssøknader:  
 
1.  Antall husstander som tilbys bredbånd med grunnleggende god kvalitet med minst 30 Mbit/s 
nedlasting. 
2.  Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt. 
3.  Lokal medfinansiering. 
4.  Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført. 
5.  Bedring av eksisterende bredbåndstilbud. 
6.  Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og attraktivitet (bo, besøk,   
     næring). 
7.  Husstander som benytter xDSL (kobber) med hastighet inntil 30 Mbit/s er støtteberettiget ettersom 
all infrastruktur på kobber skal saneres 
   
Mer om tilskuddsordningen kan leses på Nkom.no.  
 
Både bedrifter, lag, foreninger og enkeltpersoner kan gi innspill til planen. Alle som ønsker å avgi 
en høringsuttalelse må gjøre det innen 30. april 2019.  
 
Innspill sendes pr. e-post til postmottak@rendalen.kommune.no.  Vennligst merk 
emnefeltet med «Høringsuttalelse bredbånd».  
 
Summen av innspill vil gjøre det enklere for kommunen å lage en god og riktig søknad om tilskudd 
til utbygging av høyhastighetsbredbånd i Rendalen.  
 
Les mer om bredbåndsstøtteordningen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her.  
 
Kontaktperson for spørsmål:  
Næringsutvikler Arne Hagetrø, telefon 958 41 200,  
e-post arne.hagetro@rendalen.kommune.no  



Denne kunngjøringen er kun lagt ut på Rendalen kommunes hjemmeside. 
 
 


