
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/257   

Sakstittel:  BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 – AVKLARING OM KOMMUNEN 

SKAL SØKE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling.  

 

Det vil i møte bli lagt frem mer informasjon for områdene Dyfjord, Kifjord og 

Veidnesklubben.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Kart over områder hvor det vurderes å søke tilskudd i 2021.  

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune angående bredbåndstilskudd 2021. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser også i år ut midler til bredbåndsutbygging. Frister 

for kommunene er: 

 

Trinn 1, 20. april 2021: Frist for kommunen til å sende inn kart over aktuelle 

utbyggingsområder til fylkeskommunen som skal inngå i felles kunngjøring for å kartlegge 

om det er, eller foreligger kommersielle planer om NGA-utbygging (Neste Generasjons 

Aksessnett) i områdene de kommende tre år.  

 

Her har kommunen ved hjelp av Bredbåndsfylket AS sendt inn kart over: 

- Dyfjord 

- Kifjord 

- Veidnesklubben 

 

Selv om vi nå har sendt inn kart over disse tre områdene, betyr det ikke at vi må søke tilskudd 

til utbygging her. Vi kan velge å la være å søke, eller søke på færre områder. Men vi kan ikke 

velge å utvide området vi skal søke tilskudd til etter at vi har sendt inn kart. 

 

Trinn 2, 20. mai 2021: Frist for å søke om støtte til etablering av bredbåndstilbud i aktuelle 

utbyggingsområder. Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no. Kart med område som 

skal få tilbud inntegnet, skal ligge ved søknaden. 

 

Status for øvrige bredbåndsprosjekter i kommunen: 

 

http://www.regionalforvaltning.no/


1. Bekkarfjord – Landersfjord. Her er det inngått kontrakt med Signal Bredbånd AS om 

utbygging, og utbyggingen skal være ferdig innen utgangen av 2021. 

 

2. Kunes. Da det ikke kom inn godkjente anbud, vil dette området bli lyst ut på nytt i løpet 

av mai 2021. Målet er at dette området skal være ferdig utbygget senest i 2022.  

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommunestyret har tidligere gjort vedtak hvor de ønsker at alle innbyggere skal få 

muligheten til å knytte seg til høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse. Etter 

at områdene Bekkarfjord-Landersfjord, og forhåpentligvis Kunes blir bygget ut, er det 

Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord som gjenstår. Fra før er Kjøllefjord bygget ut med fiber.  

 

Rådmann ønsker å drøfte saken med formannskapet om kommunen skal søke i denne runden 

eller avvente til neste år med videre søknader. Kommunen har fulgt tidsfristene og møtene til 

nå, og har derfor mulighet til å søke. Det vil bli utarbeidet et grovt kostnadsoverslag med 

finansieringsplan og søknadsbeløp innen formannskapets møte den 5. mai, ved hjelp av 

innleid konsulent fra Bredbåndsfylket AS. Som tidligere er det også i år et krav om det skal 

stilles med minimum 25 % lokal finansiering i forbindelse med bredbåndsutbygginger som 

får statsstøtte. I møte vil rådmann legge frem foreløpige kostnadsoverslag og be 

formannskapet beslutte om søknad skal sendes inn den 20. mai.  

 

Dersom formannskapet ønsker å sende søknad, kan et vedtak formuleres slik: 

 

Lebesby formannskap viser til orientering fra administrasjonen og ønsker å sende søknad om 

bredbåndstilskudd 2021 for området/-ene …………………  

Dette med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om at alle innbyggerne i kommunen 

skal ha tilgang til høyhastighets- og ikke forbruksbasert internettforbindelse.  

Sak om finansieringsvedtak for egenandelen fremmes for formannskapet og kommunestyret i 

neste møte.  

 

Dersom formannskapet ønsker å avvente søknaden til neste runde, kan et vedtak formuleres 

slik:  

 

Lebesby formannskap viser til orientering fra administrasjonen og ønsker ikke å sende 

søknad om bredbåndstilskudd i 2021. Dette med bakgrunn i pågående prosesser for 

områdene Kunes og Bekkarfjord-Hopseidet. Det er viktig å få dette på plass først, og gjøre 

seg noen erfaringer. Tiden brukes på å finne gode praktiske og økonomiske løsninger for 

bredbåndstilbud der dette fortsatt er mangelfullt.  

Formannskapet ber administrasjonen om å følge opp prosessen med søknad om 

bredbåndstilskudd i 2022.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 



 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


