
Lebesby kommune 

 

 

Høring   
 

Søknad om tilskudd til utbygging av kraftfullt bredbåndsnett i kommunen 

– invitasjon til høringsinnspill 
 

Lebesby kommune vil søke statlig medfinansiering til videre utbygging av kraftfullt 

bredbåndsnett i området Bekkarfjord-Kunes. For 2017 har Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 138,7 millioner kroner til styrking av bredbåndstilbudet i 

landet, og på www.nkom.no finner vi følgende informasjon: 

 

Formål  
Målet med ordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av 

grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i 

områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene. 

 

Evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte  
Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier:  

1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet.  

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, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere 

næringsliv og besøkende.  

 

Deler av kommunen har svært dårlig eller ingen tilgang på internett, noe som er lite 

tilfredsstillende i dagens samfunn hvor mye av tjenestetilbudet er basert på at befolkningen 

har tilgang til internett. Næringsliv etablert utenfor Kjøllefjord har også store utfordringer 

knyttet til dette. For å bedre dekningsgraden og kvalitet for internettilgang, vil kommunen 

søke om statlig medfinansiering til å bygge ut kraftfullt bredbåndsnett i områder som i dag 

mangler dette. Det arbeides nå med å utrede kostnadsoversikt og avdekke de ulike aktørenes 

utbyggingsplaner fremover. For områder hvor fiberoptisk kabel kan bli svært 

kostnadskrevende, vil også andre alternativer måtte vurderes. 

 

Vi ønsker å fokusere på strekningen Bekkarfjord – Kunes i denne omgang. Lebesby 

kommune ber om merknader/innspill til saken. 

 

Eventuelle merknader bes sendt til postmottak@lebesby.kommune.no innen 30. april 2017.  

 

Nærmere opplysninger kan fås ved å henvende seg til næringskonsulent Toril Svendsen, 

telefon 97990904 eller mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no . 

 

Kart over området Bekkarfjord – Kunes, hvor kommunen ønsker å søke tilskudd til utbygging 

av bedre digital kommunikasjon: 

 

http://www.nkom.no/
mailto:toril.svendsen@lebesby.kommune.no


 

  


