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PRESSEMELDING
HelgelandsKraft kjøper seg inn i KystTele
(Harstad, 2. juni 2006) HelgelandsKraft AS har i en rettet emisjon
overtatt en tredjedel av aksjene i KystTele AS. KystTele AS ble stiftet av
Salten Kraftsamband AS og Hålogaland Kraft AS i 2005 for å etablere og
eie den fiberoptiske sjøkabelforbindelsen som nå bygges mellom Narvik og
Trondheim.
Utbyggingen av det som er Norges største sjøkabelprosjekt startet i mai måned i år. En
sjøkabel er rask og billig å bygge ut i forhold til tradisjonell utbygging, men utbyggingen
krever likevel investeringer for mer enn 100 millioner kroner. Total kabellengde vil være
cirka 1000 km og kabelen vil gå innom totalt 25 tettsteder og byer langs kysten, blant
annet; Narvik, Lødingen, Oppeid, Bodø, Ørnes, Nesna, Sandnessjøen, Brønnøysund,
Rørvik, Ørlandet. Rissa og Trondheim.
- Denne utbyggingen kommer til å sikre god bredbåndskapasitet mellom Sør- og NordNorge. Vi ser per i dag et betydelig utbedringspotensial på kapasitet i strekningen mellom
Narvik og Trondheim. Kabelen vil bli lagt slik at det skal bli lett å nå områder med dårlig
bredbåndstilknytning, noe som åpner for nye muligheter for lokale aktører i
bredbåndsmarkedet. Vi er derfor meget fornøyd med å få HelgelandsKraft som er en stor
aktør i Helgelandsområdet, med på eiersiden sier Roar Eriksen, daglig leder i KystTele.
- HelgelandsKraft har med denne investeringen sikret en betydelig forsterkning av
bredbåndskapasiteten i Helgelandsregionen samtidig som vi ser et godt forretningsmessig
potensiale i KystTele. Det gir oss også et godt utgangspunkt for en eventuell fremtidig
bredbåndssatsing i egen regi, sier Ove Brattbakk, administrerende direktør i
Helgelandskraft.
Bredbåndsinfrastrukturen langs kysten av Helgeland er i dag dårlig utbygd og dominert av
én stor aktør. Denne nye fiberkabelen vil sørge for en langt bedre transportåre mellom
Sør- og Nord-Norge samt gi en bedre konkurransesituasjon på bredbåndsmarkedet i
regionen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ove Brattbakk, adm. dir. i HelgelandsKraft AS, telefon 75 10 00 00
Roar Eriksen, daglig leder i KystTele AS, telefon 77 04 25 00
Leif Finsveen, styreleder i KystTele AS, telefon 75 40 22 00

KystTele er et aksjeselskap med Salten Kraftsamband, Hålogaland Kraft og
HelgelandsKraft som eiere. Selskapets formål er å bygge, eie og drifte en fiber sjøkabel
mellom Narvik og Trondheim. Forretningsideen er å tilby overføringskapasitet og leie ut
mørk fiber til bredbåndsselskaper som har behov for høykapasitets fiberkabelforbindelse
mellom Sør- og Nord-Norge samt å gi lokale bredbåndsselskaper mulighet til
bredbåndsoverføring innenfor sitt område.

