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Hei! 
 
Vedlagt følger en interpellasjon fra Gran FrP som nevnt tidligere.  Hvis mulig, ønsker vi å få det med i 
kommunestyremøtet 24. oktober 2019 og for det "gamle" kommunestyret (2015-2019). 
 
"For å få fortgang i utbygging av bredbånd til alle i kommunen, fremmer vi følgende forslag at man i 
alle  grøfter som graves i Gran kommune (vann, kloakk, strøm og tele) skal  melde ifra til kommunen 
å få lagt ned rør slik at man lett kan få tilgang uten å måtte grave på nytt.   
Dette kan enkelt gjøres ved at ingen får godkjennelse for graving uten at dette er en forutsetning.  
Deretter kan kommunen kontakte aktuelle bredbåndsleverandører og spørre om de ønsker å bygge 
ut i dette området. 
 
Vårt ønske er at kommunen (og da helst en leverandør) legger opp bredbånd langs alle kommunale 
veier (og fylkesveier) og så må hver enkelt sørge for graving inn til sitt hus.  Forhåpentligvis er det 
noen ansvarlige leverandører som også ser på dette som sitt ansvar, men da er det i alle fall opp til 
hver enkelt husstand om de ønsker å bli med eller ikke. 
 
Hvis vi får til en slik ordning, at man legger ned et 3x40 rør  (det er tre rør som ligger samlet), vil vi på 
sikt kunne få strøm og bredbånd i rør under bakken slik at risikoen for brudd blir minimal.  
Kommunen bør ha en oversikt over alle vann-, avløps-, strøm- og bredbåndsrør som er lagt ut i 
kommunen og hvis dette systemet fungerer som tiltenkt, vil det bli veldig oversiktlig hvor ledningene 
(rørene) går. 
Per i dag fungerer det hos bl.a. Glitre Energi, at de gjør en henvendelse til Fiber1 når de skal grave, så 
er det opp til Fiber1 om de vil ha med rør, dette vurderes da selvfølgelig opp imot antall oppsittere 
langs traseen. 
 
Interpellasjonen er altså: vi foreslår at kommunen krever at alle fremtidige gravesøknader vurderes 
med henblikk på fellesrør, før det gis godkjennelser." 
 
Med vennlig hilsen 
Hilde Kristin Smerud 
 
PS!  Jeg setter Eli Stigen som cc slik at hun er klar over interpellasjonen. 
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