
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/1094   

Sakstittel:  BRUK AV NKOM-MIDLER 2017  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap tar informasjon om status for Nkom-tilskuddet på kr. 1,6 

millioner som ble tildelt høsten 2017 til orientering. Det er positivt at Lebesby 

kommune er tildelt tilskuddet etter 3. søknadsrunde. Målet er å øke nettkapasiteten til 

minimum 30 Mbit nedlastingshastighet på strekningen Bekkarfjord-Kunes, og da 

særlig i områder med lav kapasitet.   

2. Lebesby formannskap bevilger kr. 300.000 fra bundet konsesjonsavgiftsfond til 

tiltaket, i henhold til søknaden, over kommunens budsjett for 2019. Kommunen bidrar 

også med egeninnsats i form av administrativ bistand i prosessen, verdsatt til  

kr. 100.000. 

3. Det må prioriteres å jobbe med denne saken fremover, spesielt med tanke på at 

Breiband.no legger ned sitt tilbud til kundene i det samme området fra 1.11.2018, og 

at tilbudet vil bli mer sårbart og med begrenset kapasitet etter dette.  

4. Arbeid med Nkom-tilskuddet må sees i sammenheng med forprosjekt «Kritisk 

infrastruktur i Finnmark» hvor fiber fra Tana til Ifjord og Lakselv, samt ut til 

Nordkyn, er et av tiltakene som utredes. Ved en fiberutbygging kan tilskudd eventuelt 

benyttes til utbygging av distribusjonsnett i området Bekkarfjord-Kunes. Lykkes man 

ikke å få finansiert fiberkabel i indre Laksefjord høsten 2018, må likevel Nkom-

tilskuddet lyses ut tidlig i 2019, men da vil løsning sannsynligvis bli basert på 

utbedret radiolink.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Denne saken går mange år tilbake i tid, da både bygdelag og næringsaktører i Laksefjorden 

har henvendt seg til kommunen mange ganger i fortvilelse over ustabilt nett og dårlig 

mobildekning. Spesielt nett-tilgangen i indre Laksefjord har vært et tilbakevendende 

problem.  

 

Kommunene kan søke om tilskudd fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til 

utbygging av bedre breibandstilbud. Etter en orientering i Formannskapet om utfordringene i 

Laksefjorden (PS 35/15), ble det vedtatt at administrasjonen skulle søke om tilskudd til 

utbygging av breiband. Det ble søkt både i 2015 og i 2016 uten av kommunen ble innvilget 

tilskudd.  



 

Parallelt med søknadsrundene opprettholdt kommunen dialog med selskapet Breiband.no, 

som hadde internett-tilbud til mange rundt i Laksefjorden, men som slet med ustabilitet og 

hadde tekniske utfordringer. Breiband.no gjorde etter hvert en del utbedringer på nettet slik at 

det har vært mer stabilt og kapasiteten har økt. I tillegg inngikk kommunen avtale med 

Telenor som installerte 4G i Dyfjord og i Veidnes. Telenor har også i løpet av 2017 gjort 

utbedringer på 4G-nettet i øvrige deler av kommunen, og i 2018 ble Trollbukt utbedret (se 

egen sak).  

 

Våren 2017 søkte kommunen igjen om tilskudd fra Nkom-midlene til utbedring av breibands-

kapasiteten i området Bekkarfjord-Kunes. Vi ble tildelt tilskuddet på kr. 1,6 millioner høsten 

2017. Tilskuddet er ikke benyttet enda, da det har vært noe usikkerhet hvordan vi skal lyse ut 

dette anbudet.  

 

I forbindelse med søknad om Nkom-tilskudd var følgende kostnader og finansiering 

presentert: 

 

Kostnadsplan 

Tittel Sum  

01. Personalkost 100 000 

02. Innkjøpte tjenester 100 000 

03. Utstyr 2 600 000 

04. Andre kostnader 200 000 

Sum kostnad 3 000 000 

 

Finansieringsplan 

Tittel Sum  

01. Egenfinansiering 100 000 

02. Annen offentlig finansiering 300 000 

03. Privat finansiering 400 000 

04. Bredbåndsutbygging – Nasjonal tilskuddsordning 1 600 000 

05. Utbyggers antatte egenandel 600 000 

Sum kostnad 3 000 000 

 

Bakgrunn for utsettelse av utlysningen av Nkom-tilskuddet, basert på radiolink-utbedringer, 

var det påbegynte arbeidet med fiberprosjektet og håp om at dette kunne realiseres allerede i 

2018.  

 

Forprosjekt «Kritisk infrastruktur i Finnmark» 

I desember 2016 ble kommunen involvert i et forprosjekt om fiberutbygging, «Kritisk 

stamfiber i Finnmark», og arbeidet har fortsatt siden da. Kommunen har på vegne av flere 

kommuner, engasjert konsulent Sigve Gusdal som jobber med å utrede en indre fibertrase i 

fylket. Utredningen skjer også i samarbeid med flere aktører i fylket. Formannskapet har 

innvilget inntil kr. 100.000 til dette forprosjektet, se sak PS 65/17 som var til behandling i 

formannskapet den 19.6.2017. Dette forprosjektet har som mål å fremme en søknad om 

midler til fiberutbygging fra Tana til Lakselv via Ifjord, samt flere andre strekk som må 

bygges ut for å sikre en stabil nettilgang i hele fylket. Den 20.8.2018 deltok Lebesby 

kommune v/Toril Svendsen, konsulent Sigve Gusdal Hansen og Finnmark fylkeskommune 

v/Ulrik Jakob Lund i møte i Samferdselsdepartementet for å presentere utredningen og 



utfordringene med manglende fiber i Finnmark. På møtet deltok også Nkom fra Lillesand. 

Konsulenten skal nå oversende rapporten og så vil Nkom og departementet ta stilling til om 

de ønsker å bidra med midler til dette. I mellomtiden fortsetter arbeidet her i fylket.   

 

Breidband.no legger ned sitt tilbud 

I mars 2018 meldte Breiband.no at de kommer til å legge ned sitt tilbud i Laksefjorden i løpet 

av høsten. Begrunnelsen for det, er at de kun har noen få kunder, at de har en svært dyr 

fiberforbindelse via Veidnes og kostnader med telelosji i 5 master med tilhørende leie. 

Kostnadene blir dermed for høye i forhold til inntektene, og Breiband.no har nå varslet sine 

kunder i Laksefjorden at de kommer til å avslutte kundeforholdet senest 1.11.2018. De 

signaliserer samtidig overfor kommunen at dette utstyret kan overtas av andre, og er positive 

til det dersom kommunen finner en løsning med andre aktører.  

 

 

Vurdering: 

Med tanke på at Breiband.no nå legger ned sin virksomhet, er det uheldig at kommunen ikke 

har fått lyst ut utbyggingen av bedre breibandstilbud som vi fikk tilskudd til høsten 2017. 

Bakgrunnen var som nevnt et håp om at avklaring rundt stamfiberen skulle komme tidligere. 

Målet var å få finansieringen på plass høsten 2017, men prosessen med utredningen har tatt 

mye lengere tid. Dermed er heller ikke Nkom-tilskuddet kommunen fikk, blitt lyst ut på 

anbud og benyttet.  

 

Man ser likevel en mulighet for avklaring på deler av fiberutbyggingene høsten 2018. 

Dersom fiberen til Ifjord og derfra ut til Nordkyn blir realisert, ville det være mulig å bygge 

ut et distribusjonsnett i Laksefjorden og benytte det innvilgede Nkom-tilskuddet til dette. En 

utlysning skal være «teknologi-nøytral», men direkte fibertilkobling vil selvsagt gi bedre 

kapasitet og mer stabil internett-tilgang. Kostnader opp mot forbedret tilbud med ulike 

teknologiske alternativer vil bli avdekket i en anbudsrunde.  

 

I løpet av høsten 2018 er det imidlertid helt nødvendig å avklare når tilskuddet skal benyttes. 

Spesielt med tanke på at Breiband.no, som har en del næringskunder i Laksefjorden har 

signalisert at de legger ned sitt nett senest 1.11.2018. Alle aktører som da ikke er plassert i 

Lebesby tettsted, vil dermed være mer avhengig av å benytte 4G som internett-tilgang også, 

med de begrensningene på kostnader og kapasitet som dette har.    
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