
FIBERUTBYGGING FRA LAKSELV TIL TANA VIA ADAMSELV 
  
Lebesby kommune ble invitert til et møte med Statnett den 16. desember 2016. På møtet 
deltok aktører som Statnett, Statkraft, Ishavslink, Nornett, Eltele, Repvåg Kraftlag, Forsvaret, 
Lebesby og Porsanger kommune. Fra Lebesby kommune deltok Toril Svendsen. Statnett 
ønsket å drøfte interessen for å arbeide med fiberkabel fram til Adamselv hvor flere av disse 
aktørene har store og viktige installasjoner.  
 
Ulike modeller ble drøftet på møtet, og skissene under viser to av dem:  
 

 
Skisse 1: viser en løsning (rød linje) hvor deler av traséen Skisse 2 er en større utbygging (grønn linje) hvor 
følger strømledninger og går utenom flere av bygdene i  også Børselv, Ifjord, Lebesby, Bekkarfjord, 
området (skisse Statnett).     Vester-Tana er med (skisse Statnett). 
 
Deltakerne på møtet er interesserte i prosjektet, men for alle er trasévalg avgjørende for om 
man kan nyttiggjøre seg av fiberen. Etter møtet hadde vi klar fordeling av arbeidsoppgaver og 
tidspunkt, men av ulike årsaker er arbeidet forsinket, også fra Lebesby kommunes side.  
 
Lebesby kommune innkalte derfor aktørene til et telefonmøte den 10. mars for å gjøre opp 
status i saken. Etter møtet arbeider Statnett med å avklare hvor stor interessen er for å delta 
med egenfinasiering, og kommunen har engasjert konsulent Sigve Hansen Gusdal for å hjelpe 
til med søknad om statlige midler (Nkom-midler) til en slik utbygging. Kostnader med 
konsulentbruk vil dekkes i et spleiselag, og her kan næringsfondet brukes. Frist for 
offentliggjøring av prosjektet er 1. april, og søknad må sendes innen 3. mai. Det er kun 
kommunene som kan søke om Nkom-midler, og da må det også være fibertilknytning helt til 
sluttbrukerne (boliger, næringsbygg osv). Det er fortsatt ikke avklart om vi lykkes med å få 
sendt en søknad dette året.  
 
Det er tidligere gjort utredninger vedørende investeringskostnader på transportnettet, ikke 
kostnader fra transportnett og ut til sluttkunder (accessnettet). Et grovt overslag på kostnader 
med transportnettet fra Lakselv-Børselv-Ifjord-Tana bru er 30-40 millioner, og fra Ifjord-
Mehamn 10-15 millioner. Men det finnes allerede fiber på noen strekninger, så tallene er 
svært grove overslag.   
 
Det er flere sider ved denne saken. For noen er det viktigste (og billigste) å få fibertilknytning 
til Adamselv. Men for kommunene og for flere andre aktører er det et stort ønske om å få til 
en «mindre fiber ring» mellom Vest- og Øst-Finnmark for å bli mindre sårbar. Dagens 
kystfiber er svært sårbar ved brudd, og bare denne vinteren har flere områder langs kysten 
blitt rammet av kabelbrudd. Dette går på sikkerheten løs når viktige funksjoner i samfunnet 
ligger nede i flere dager i påvente av reparasjoner. Skissene kunne også vært utvidet 



ytterligere, men fiber helt ut til Mehamn (med tanke på blant annet flyplassen), og med fiber 
fra Rustefjelbma til Båtsfjord og Berlevåg).    
 
Foreløpig er kommunene Porsanger, Lebesby og Tana som er involvert i denne fasen av 
prosjektet. Ordføreren i Porsanger, Aina Borch, har på vegne av kommunene bedt om møte 
med Finnmark Fylkeskommune for å sette saken på dagsorden, og for å forberede en søknad 
om RUP-midler (regionale utviklingsmidler) til infrastruktur. Under her er utdrag fra mail 
sendt til Finnmark Fylkeskommune den 17. mars: 
 
Porsanger, Lebesby og Tana kommune ber om møte med fylkeskommunen for å drøfte et 
prosjekt om bygging av stamfiber fra Lakselv til Tana via Ifjord. Dette er et svært viktig 
prosjekt av flere grunner. 
 
Kystfiberen ble etablert fra Telenor i 2009 og ferdigstilt i 2010 grunnet levering til alle 
Sykehusene i Finnmark. Da Telenor ikke hadde tid til å bygge to ringer, ble det til at 
Ishavslink bygde indre trasse. På grunn av de tøffe værforholdene i nord, blir det ofte skader 
på kystfiberen. Bruddene som har skjedd har medført at områder har vært helt uten tilgang på 
internett og telefoni. Telenor kan med styring route trafikken for leveransen til Sykehusene via 
Ishavslink sin fiber, kysten blir ikke dekket. Behovet for å sikre leveransen langs kysten 
tvinger seg derfor frem.  
  
Fiberutbygging er kostbar, men en nødvendig infrastruktur både for lokalbefolkning, 
næringsliv og offentlige institusjoner. Områder som Børselv, Laksefjorden og Vester-Tana 
har liten befolkning og er ikke lønnsomme å bygge ut i et kommersielt bilde. Store nærings- 
og samfunnsaktører ønsker å bidra i denne utbyggingen, herunder er vi i dialog med blant 
annet Statnett, Statkraft, Forsvaret, Telenor.  
  
Oppdrettsnæringen og fiskeri krever mer av bredbånd i dag. Det handler både om 
fjernstyring av foring og overvåkning i havbruksnæringa og fiskeri har krav til rapportering 
av fangst når båter losses. mv. Det er betalingsvillighet fra private dersom tilbudet kommer, 
men vi er også avhengige av å ha kommunene og staten/fylkeskommunen med som 
bidragsyter til å sikre bredbånd også til folket. En har lyktes med slike spleiselag i andre 
deler av landet, Narvik-regionen er et godt eksempel på det.  
  
Med bakgrunn i dette ønsker vi å få til et snarlig møte med Finnmark fylkeskommune, der 
både administrativ og politisk ledelse bør være til stede. På vegne av ordførerne i Lebesby, 
Tana og Porsanger ser jeg frem til en snarlig tilbakemelding. Aina Borch, ordfører. 
 
 
Tiden frem til søknadsfrist 3. mai går fort, og det bør innen 25. april avklares om det er nok 
interesse fra aktørene og kommunene til å finne en løsning for denne søknadsrunden. I tillegg 
til å være ansvarlig for søknad om Nkom-midler, skal kommunene avklare med lokale 
næringsaktører om det er interesse for å bidra med investeringsstøtte til prosjektet.  
 
Kjøllefjord, 21.mars 2017 
 
Toril Svendsen 
Næringskonsulent 


