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Løsningsbeskrivelse

Tilbud fiberutbygging Landersfj ord - Bekkarfj ord

Signal Bredbånd kan tilby utbygging av alle villa - og bedriftskunder i området Landersfjord -
Bekkarfjord mot at Lebesby Kommune gir et tilskudd til utbyggingen på kr 9 300 000 , - av en
utbyggingskost kr 10 300 000 , - (summene er eks mva) . Øvrige områder i anbudet gis det
ikke tilbud på fra Signal Bredbånd.

Om Signal
• Hovedkontor og driftssenter i Bodø
• Avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, Mo i Rana, Mosjøen , Brønnøysund , Finnsnes ,

Alta og Kirken es .
• Ansatte: 124
• Signal er en regional fiberaktør med over 35 000 aktive fiberkunder i Nordland, Troms

og Finnmark.
• Signal Bredbånd ble startet som Salten Bredbånd i 2002 av SKS. i 2008 skiftet

s elskapet navn til Signal og året etter ble selskapet Altibox - partner.
• I 20 19 nådde Signal Bredbånd en omsetning på kr 2 89 mill og eies i dag av Lyse -

konse rnet via Lyse Fiberinvest .

Beskrivelse (kort)
Det etableres ny node i nærheten av Lebe sby Kirke . Denne forsynes fra plan lagt stamfiber
Ifjord - Hops eidet . Fra ny node vil det gå matefiber frem til flere gateskap. Fra gateskapene
etableres det kunderør frem til alle tomtegrenser i området. Signal utleverer rør til k undene
som de selv etablerer i bakken fra tomtegrense og inn til husvegg . For kunde r som ønsker å
u nngå egeninnsats , tilby r Signal inng raving til husvegg m ot en høyere etableringspris. Når
rør er etablert vil entreprenøren blåse fiber til gateskap og kundefiber fra gateskap til
husvegg hos alle kunder. Fra h usvegg og inn til stue/teknisk rom etableres det tilslutt en
fleksibel fiberkabel som er egnet å stifte fast . Alle kabler skjøtes sammen av fiberinstallatør ,
og kunde s tjenester aktiveres.

Signal for tilførsel av internett og TV etableres ved hjelp av leid fiber fra Telenor

For leveranser / distribusjon til kunder etableres node med teknisk utstyr i Lebesby.
Node og fibernett bygges ihht Signals byggestandard som følger nasjonale og internasjonale
normer. I node blir det etablert både kjøleanlegg og reservstrømsanlegg for å sikre drift av
elektronikk for tjenesteproduksjon. Fibernettet bygges med 10 % overkapasitet i forhold til
100 % dekning av dagens behov. Dette for sikre fiberkapasitet også for fremtidig utvikling.
Detalje ne fremkommer av Signals Bygge standard ( V edlegg 2,3 og 4 )

Prosjektroller
Byggherre: Signal Br edbånd AS v/ Ole - Johnny Johansen
Byggherrens representant: Harald Lekan g
Prosjektleder : Jørn Harris H enriksen
Prosjektkontroller: Tommy Liavik
Kundekoordinator: Else - Karin Gangstø
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Løsningsbeskrivelse

Høy k valitet
Fiberbredbånd gir hastighet på 1 000Mbit/s både ved opplasting og nedlast n ing.
Fibernett lagt i rør som bakkenett er regnet som solid, trygt og driftssikkert.
Det forventes minimum 30 års levetid på dette nettet.
Signal og Altibox scorer høyest av samtlige i telekom bransjen når det kommer til
kundetilfredshet i den årlige uavhengige EPSI - målingen. Ikke best bare i år, men de siste 1 0
årene. Dette borger for høyeste bredbånd av høyeste kvalitet .
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Tentativ framdriftsplan

Signal Bredbånd AS Org.nr. NO 984 705 239 E - post post@signal.no Side 1 av 2

Sandhorngata 43 , 80 08 Bodø Kundesenter 75 43 05 0 0 Hjemmeside www.signal.no

Prosjektrammeverk
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Tentativ framdriftsplan

Signal Bredbånd AS Org.nr. NO 984 705 239 E - post post@signal.no Side 2 av 2

Sandhorngata 43 , 80 08 Bodø Kundesenter 75 43 05 0 0 Hjemmeside www.signal.no
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Referent: Inger Marie Bergseth
Side 1 av 1

Tema: Bredbåndsutbygging i kommuner i Troms og Finnmark fylkeskommune.
DOFFIN referanse 2020-337843

Dato: 09.03.2021 1400-1430

Til stede: Inger Marie Bergseth inger@bbft.no Bredbåndsfylket AS
Toril Svendsen Næringskonsulent Lebesby kommune
Vegard Langås IT ansvarlig vegard.langaas@lebesby.kommune.no Lebesby kommune
Morten Stein morten.stein@signal.no Signal
Harald Lekang harald.lekang@signal.no Byggherres representant Signal
Jørn Harris Henriksen Prosjektleder Signal

Agenda Avklaring: Gjennomgang av Bilag 8 Forbehold. 4 punkter
Delprosjekt Lebesby Prosjekt: Landerfjord- bekkarfjord

Spørsmål som ble tatt opp: Kommentar

Pkt 1. Tilgang til rør er ikke mulig til
områdene Landersfjord og Friarfjord, da
vi leier fiber dit.

Det legges rør i aksessnettet også i disse to
områdene. Tilgangen til aksessrørene er som på de andre
stedene

Pkt 2 Krav til antall kunder er 75 stk Kravet er i henhold til Signal sin standard på +/- 70 % av
kundegrunnlaget. Signal er overbevist om at vi klarer å nå
målene på totalt 75 kunder, da dette inkluderer alle
kategoriene (hytter, Villa og Bedrift). Dette så lenge
kommunen bidrar til at vi når dette målet.

Erfaringer fra lignende prosjekt tilsier dette

Pkt 3 Utbygging forutsetter tilknytning til
Telenors fiber for mating av Stamfiber

Det er teknisk mulig å levere aksessnettet uten mating fra
Telenors Stamfibre, men Signal ønsker å levere et robust
nett og har i dag fiber fra Telenor som de ønsker tilgang til.
Kommunen og fylkeskommunen kan bistå Signal hvis
Telenor nekter tilgang til node.

Pkt 4 Utbygging forutsetter tillatelse fra
grunneier for bygging av planlagt kunde-
og stamtrase

Kommunen har i forbindelse med undersøkelsen av
interesse ikke fått noen klare innvendinger fra grunneiere.
Fremføring over eiendom er tatt med i samtalen med de
fastboende og virksomhetene i prosjektet. Det er kommet
ønske om å bli kontaktet før graving fra de som driver
jordbruk . Kommunen ønsker å bidra aktivt med å få ut
informasjon til grunneiere som blir berørt av planlagt trase.

Bilag 2 Anbudsskjema 1990 / 4990 er prisen ut til sluttbruker
Øvrige priser er eks mva og prisene på tjenester er ihht til
prisene som ligger på Signal sin hjemmeside.
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Anbudsskjema sone A: Landersfjord - Bekkarfjord
Alle priser skal oppgis eks. mva. - Alle blå felter fylles ut.

Del 1 - Kostnad Sum
Tilbyders andel eks mva 1 000 000,00 kr
Tilbyders behov for offentlig støtte - eks mva 9 300 000,00 kr
Samlet byggekostnad for området 10 300 000,00 kr

Del 2 - Pris/vilkår for sluttbrukar Før inn pris/hastighet nærmest NKOMs minimumskrav Pris i byggeperiode *Pris etter byggeperiode
· Pris på tilknyting (engangsbeløp inkludert nødvendig elektronikk/hussentral) 1990/4990 1990/4990
· Månedlig abonnementskostnader/hastighet Altibox Fiberbredbånd 250/250 655,20 kr 655,20 kr

Altibox Pakke Standard 500/500 923,85 kr 923,85 kr

*Pris etter byggeperiode kan utdypes verbalt
Skriv her;
1990 - uten inngraving til husvegg/egeninnsats
4990 - med inngraving til husvegg
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KRAVSPESIFIKASJON Landerfjord

Tilbud med NEI på Minstekrav vil bli avvist.

Kravtype:

Minstekrav (M) Kravet MÅ tilfredsstilles. Dette er et absolutt minstekrav hvor
dokumentasjonen vil være en del av kontrakten

Tildelingskriterium (T) Svar vil være grunnlaget for evaluering av tilbudet. Dette vil bli tatt
med i vurderingen under tildelingskriteriet - Kvalitet

Krav type
(M/T)

1 Krav til dekningsgrad, hastighet, kapasitet og framtidsrettet løsning

1.1.
Tilbyder skal benytte velprøvd og framtidsrettet teknologi basert på nasjonale og internasjonale
standarder.

Ja. For utfyllende info se vedlegg 2,3 og 4

1.2.
Løsningen skal være dimensjonert og konstruert slik at det gir mulighet for å utvide kapasiteten i
nettet både for eksisterende tjenester og for nye tjenester som forventes å komme.

Ja

1.3.
Løsningen skal være dimensjonert slik at det kan knyttes til nye brukere i nettet uten at tjenestene
til de andre brukerene på nettet blir redusert.

Ja

1.4.
Tilbyder skal dokumentere at det er tatt hensyn til kapasitet fra stamnettet mot distribusjonsnettet i
forhold til antall abonnenter og at løsningen gir rom for utvidninger.

Ja

1.5.
Løsingen skal være skalerbar med hensyn til båndbredde slik at den vil være i takt med de krav
som NKOM setter som markedskrav om 10 år.

Ja

1.6.
Det bør være mulig å tilby hastigheter opp til og med 1000Mbit/s til de kundene som ønsker det.
Synkron hastighet er å foretrekke, men tilbud til kundene med lavere opplastingshastighet enn
nedlastingshastighet kan aksepteres.

Ja

2 Krav til driftsrutiner og oppetidsgaranti (driftstrygghet)

2.1.
Tilbyder skal ha et system som gir statistikker som dokumenterer oppetid på kommunikasjonen ut
til den enkelte kunde i nettet.

Ja

2.2. Tilbyder skal dokumentere forhold knytt til rutiner ved feilmelding og forespørsel om hjelp. Ja

2.3. Tilbyder skal dokumentere forhold knyttet til responstider ved feilmelding og forespørsel om hjelp. Ja

2.4. Tilbyder skal dokumentere forhold knyttet til oppetidsgarantier (SLA). Ja

2.5. Tilbyder skal dokumentere forhold knyttet til varslingsrutiner ved service og vedlikehold Ja

2.6. Tilbyder skal redegjøre for redundans og reserve gangtid i den tekniske løsningen ved f.eks,
kabelbrudd,strømbrudd og andre hendelser.

Ja

3 Prisstruktur/vilkår for sluttbruker

3.1. Prisen for å knytte seg til løsningen eller benytte løsningen skal vere lik eller bedre enn abonnenter
ellers i tilbyderss nedslagsfelt må betale for tilsvarende tjenester/abonnement

Ja

3.2. Sluttbruker skal kunne kjøpe tjenester innen 6 månader etter ferdigstillingsdato. Ja

3.3. Tilbyder skal i tilbudet spesifisere kostnadsstruktur for tilknyting for ny sluttbruker etter at
bredbåndsnettet er satt i drift.

Ja

3.4. Tilbyder skal ha samme priser i de aktuelle områdene som i andre områder hvor tibyder er
leverandør og som brukes i tilbyders markedsføring generelt.

Ja

4 Prosjektplan og fremdriftsplan

Tilbudet skal inneholde en generell beskrivelse av prosjektrammeverket som skal benyttes i
etableringen av løsningen. I tillegg skal det legges frem en prosjektplan som minimum detaljeres
ned til forpliktende tidspunkt for ferdigstilling.

Prosjektplanen skal inneholde:

• Prosjektkontroll og ansvarsområde
• Aktiviteter, tidsplan og plan for kvalitetskontroll av ferdig levert, og i driftsatt løsning.

Prosjektplanen skal inneholde tidsplan med utgangspunkt i avtaledato og vise varighet av de ulike
aktivitetene. Prosjektplanen skal vise aktiviteter fram til godkjenningsdato for løsningen. Tilbyder
skal oppgi hvor lang tid det vil gå fra bestilling til oppstart/etablering og videre til ferdigstilling av
løsningen. Løsningen skal være ferdig igangsatt i forhold til framlagt framdriftsplan.
Det vil bli lagt vekt på et godt forslag til løsning.
Dersom tilbyder kommer med forslag til annen teknologi må det spesifiserest hvordan det er tenkt
løst . (Maks 10 sider).

5 Generelle krav

5.1. Tilbyder plikter å følge NKOM sin vilkår for støtte Ja

5.2. Tilbyder plikter å følge lover og forskrifter som gjelder for slike anlegg, derunder kravene fra
Datatilsynet og generell GDPR direktiv.

Ja

5.3.
Nettet skal være et åpent nett for allment/ offentlig bruk, og der konkurrerende leverandører skal
kunne levere sine tjenester uten konkurransehindrende/ vridende vilkår.

Ja

5.4. Tilbyder plikter selv å hente inn fra nettleverandør, grunneier og andre, de tekniske opplysningene
og gjøre de avtaler som er nødvendig for å sikre utbyggingen etter kravspesifikasjon.

Ja

5.5. Tilbyder må selv dekke kostnaden med de eventuelle avtaler som er gjort. Ja

5.6.
Tilbyder har selv den økonomiske risikoen for utbygging, inntjening og drifting av
bredbåndstilbudet. Det er krav at tilbyder må drifte og vedlikeholde nettet i minium 10 år fra nettet
står ferdig.

Ja

5.7. Tilbyder skal på forespørsel kunne legge fram dokumentasjon på kompetanse innanfor de
leveranser og konsept som er tilbydd.

Ja

5.8.

Tilbyder skal legge ved en beskrivelse av løsningen (maks 4 sider) som består av:
• Sikring av løsningen
• Produktkvalitet
• Nettverkskisse med komponenter som er nødvendig for løsningen, der disse er beskrevet og kan
identifiseres.

Ja

5.9. Skriftlig dokumentasjon på installasjonen som er en del av leveransen Ja

5.10. Løsningen bør være levert og satt i drift innen 01.05.2022 Ja

Beskrivelse av krav Tilbyders svar

4.1. Ja
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Bilag 1: Oppdragsbeskrivelse

Bredbånd i

Prosjekt 1: Kunes

Prosjekt 2: Landersfjord - Bekkarfjord

1 Innledning
Lebesby kommune ønsker å bidra til utbygging av bredbånd for alle innbyggere i kommunen.

Prosjektene skal bidra til etablering av høykapasitet bredbåndstilbud for husstander, private og
offentlige virksomheter i de aktuelle områdene Kunes og Landersfjord - Bekkarfjord.

Kobbernettet til Telenor blir lagt ned, og innbyggerne melder om ustabilt mobilnett og redusert

kapasitet ved økt belastning på 4G nettet. Der er ingen andre tilbydere innen bredbånd utover det

som tilbys av Telenor på koppernettet.

Lebesby har i flere år jobbet med å få til et fremtidsrettet bredbåndstilbud til innbyggerne og

virksomhetene langs Laksefjorden, men en av hovedutfordringene har vært muligheten for tilkobling
til stamnettet.

Sommeren 2020 fremførte Statnett fiber til sine installasjoner i Adamselv, Telenor har sikret seg
fiberpar i denne fremføringen.

I “Rapport om ekominfrastruktur i Finnmark”, publisert av NKOM 22.6.2020, kan man på figur 5 s.
23 se at Kunes er strategisk viktig for realisering av forlag til ny fiberstrekk mellom indre og ytre
fibertrase`. Kunes blir med dette et knutepunkt for forbindelse mellom Børselv og Mehamn.
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Bilde 1 fra rapport om Rapport om ekominfrastruktur i Finnmark publisert av NKOM 22.6.2020

Kunes er et av to prosjekter som kommunen har bevilget penger til å få bygget ut. Kommunen søkte
fylkeskommunen om midler til Kunes som et eget prosjekt, og fikk tildeling av bredbåndstilskudd i
2020.

Det andre prosjektet er Landersfjord – Bekkarfjord som kommunen har bevilget penger til å få bygget
ut, og som i 2017, 2019 og 2020 fikk bevilgninger fra NKOM og fylkeskommunen.

Lebesby kommune ønsker å tildele en bygg og anleggskonsesjon / tjenestekonsesjon til en tilbyder

som påtar seg et totalansvar for prosjektering, bygging, eie og drift av høyhastighets bredbåndsnett,
med nedlastningskapasitet på minimum 30Mbit pr sekund.

2 Kundegrunnlaget og områdebeskrivelser
Se bilag 7, Eiendomsoversikt Lebesby, 9 ark

Det er to prosjekt i Lebesby. Tilbyder kan velge å inngi tilbud på et av prosjektene, eller på begge. Det
må gis tilbud på alle soner, men det kan tilbys ulik teknisk løsning/kvalitet på angitte soner.

Prosjektene skal dimensjoneres for fremtidig behov, og det er derfor et krav om at tilbyder beskriver

hvordan den tekniske løsningen kan dekke et fremtidig behov på avsatte industriområder.
Beskrivelsen skal kunne benyttes som en del av kommunen sin markedsføring av industriområdene.
Kap 8.3 viser bilde av industriområdene Kunessletta, Sjånesodden og Kalak. Til informasjon så ligger
det en presentasjon av nye industriområder på kommunen sin hjemmeside .
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I kap 8 er det kart over områdene der bygninger og eier er registrert på samme adresse markert med
rødt, fritidsboliger i grønt, privat eller offentlig virksomhet er markert manuelt med blått. Det er i

tillegg lagt inn korrigeringer i kartet mot det som er registrert i folkeregisteret ut fra tilbakemeldinger
fra lokalkjente. Kommunen må ta et forbehold om at opplysningene er helt korrekte

2.1 Prosjekt 1: Kunes
Se Bilag 7 Eiendomsoversikt Lebesby, 1 ark for et område Kunes

Prosjektet Kunes består av kun et område, ingen inndeling i soner.

Tettstedet Kunes ligger innerst i Laksefjorden, og her er det en matbutikk (Kunes Opplevelse og

Handel AS) med en stor camping- caravanplass (70 faste plasser) og utleievirksomhet med hytter og
rom/leiligheter. Det er bok-i-butikk også, og Kunes Handel er et servicepunkt for kommunen,
befolkningen og tilreisende. Campingplassen er en næringseiendom for de som driver. Det er også

etablert en brøytetjeneste lokalt som skal betjene bygda de neste årene.

I tillegg til butikken, med aktiviteter rundt den og campingen, har det nå flyttet et firma fra Lakselv til

Kunes, GSG AS. De driver med produksjon av plastprodukter og annen service for de to
smoltanleggene, og har 8-10 ansatte avhengig av prosjekt. De har fått langsiktige avtaler med

anleggene.

Det er også avdelinger av ulike servicebedrifter som i perioder er stasjonert i Kunes. Kunes er

nærmeste bygda til de to smoltanleggene og noen velger å bo der, eller eller leie bolig/hytter og ha

noe lager på Kunes. Det er også fastboende i Kunes som jobber på anleggene.

Det er et ferdigregulert hyttefelt like ovenfor bygda (tar det med selv om ikke tilskuddet skal gjelde
fritidseiendommer).

Kunes er nærmeste bygda til den populære utfartsveien innover Laksefjordvidda, og dermed er det

ofte besøkende som stopper og bor på campingen og i hyttene. Inne på samme området har
Statkraft sine dammer på Store Måsevann og Offervann, i forbindelse med vannkraftverket i
Landersfjord. Kunes brukes dermed ofte som base ved større utbygginger, reparasjoner og

vedlikehold av disse anleggene.

Angående fremtidige muligheter i Kunesområdet, så er det avsatt et stort industriområde i

arealplanen, da Kunessletta er velegnet for å anlegge større industrianlegg. Her ønsker kommunen å
komme i dialog med aktører som ser på industrimuligheter i Finnmark, og vi er i gang med

markedsføring av dette området. Kommunen har også i startgropen med et prosjekt hvor målet er å

øke ringvirkningene av oppdretts- og smoltnæringa, slik at vi kan få til enda flere knoppskytinger.

Det er kjent at Grenselandet AS har planlagt vindpark på Laksefjordvidda og har planer for ilandføring
på Kunes, med bygging av dypvannskai, boligrigg og informasjonssenter dersom prosjektet skulle bli
realisert (konsesjonssøknad er sendt til NVE, men dette vil ikke bli avklart for et stykke frem i tid).

Statnett planlegger ny 420 kV linje hvor ny trafostasjon skal være like i nærheten av Kunes. Dette må
vi anta vil medføre stor byggeaktivitet i området når den tid kommer.
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2.2 Prosjekt 2: Landersfjord - Bekkarfjord
Se Bilag 7 Eiendomsoversikt Lebesby 8 ark, ett for hver sone.

Landerfjord – Bekkarfjord har et langstrakt område som er delt inn i 8 soner.

Sone A Landersfjord
Sone B Friarfjord

Sone C Ifjord
Sone D Trollbukt

Sone E Skogvika og Oldervik

Sone F Lebesby inkudert bukta

Sone G Kalak

Sone H Bekkarfjord

Sone A: Landerfjord
Landersfjord. Her har Grieg Seafood Finnmark sitt smoltanlegg. De har en årlig produksjon på 12
millioner smolt, og har omtrent samme antall ansatte som Laksefjord AS. I tillegg har begge

anleggene kontinuerlige utbygginger og prosessforbedringer på gang, og har mange servicebedrifter
og leverandører i området til enhver tid. Det foregår store investeringer i området, og det planlegges

å ta en enda større del av produksjonen på land. Anleggene som produserer store verdier, er selvsagt

veldig avhengig av stabilt og kraftfullt bredbånd.

I Landersfjord finner vi også Statkraft sitt anlegg i forbindelse med vannkraftproduksjonen på Store
Måsevann, og Statnett har trafostasjon her.

Sone B: Friarfjord
Friarfjord. Her er Lerøys smoltanlegg Laksefjord AS lokalisert. De har en årlig produksjon på 15,2

millioner smolt, og er et av verdens største smoltanlegg og sysselsetter omkring 30 personer. I tillegg

til anlegget, er det en del bolighus og noe fritidseiendom i området.

Sone C: Ifjord
Ifjord. Her finner vi Ifjord Arctic AS med kafé, overnatting, bensinstasjon og kiosk. De har også mange

campinghytter, og plass for bobiler. De nye eiere har utbyggingsplaner for både hytteområdet og

selve servicebygget. I tillegg er også Ifjord Fjellstue like ved, og her er det overnattingsmuligheter.

Sone D: Trollbukt
I Trollbukt, like sør for Lebesby, er det et krabbemottak hvor det sendes levende krabber ut til

markedet. De har også avtaler med flere mottak og har mobilt mottak hvor de kjører rundt i fylket,

og frakter krabben tilbake for pakking i Trollbukt. Mange fiskere bruker Trollbukta som havn under
krabbefisket. De som driver dette anlegget planlegger å utvide sin virksomhet til også å gjelde mottak
og pakking av hvitfisk.
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Sone F: Lebesby inkludert bukta
I Lebesby finner vi en lokal bygdebutikk (Bøgeberg Landhandel), som også er et servicesenter i

samarbeid med kommunen. Av annet næringsliv er det ett gårdsbruk med gartneri, noen fiskere og
en maskinentreprenør, samt noen mindre foretak innen servicenæring. Av offentlige arbeidsplasser
er det et oppvekstsenter med skole og barnehage, Lebesby Bygdetun med offentlige kontorer,

legekontor, bibliotek og utleieleiligheter. Kommunen har også omsorgsbase, med omsorgsleiligheter,

og det er helikopterlandingsplass. I tillegg har kommunen vannverk, beredskapslager ved brann og
flytebrygge. Også her pendler befolkning til smoltanleggene eller oppdrettsanlegg. Det er
ferdigregulert et hyttefelt like i nærheten av bebyggelsen i Lebesby, og det er satt av et

industriområde utenfor Lebesby i arealplanen, Skjånes. Det er også tilgjengelige oppdrettslokaliteter i

Laksefjorden, like utenfor stedet Lebesby.

Sone G: Kalak
SalMar som er oppdrettsaktøren i Laksefjorden, har i dag landbase i Kalak og i Dyfjord. SalMar driver

fjernforing av fisken i Laksefjorden. Det er lagt inn et industriområde i Kalak i kommunens arealplan,
noe som på sikt kan generere økt aktivitet i området.

Område H: Bekkarfjord
Landbruksnæringa (melkeproduksjon, egg- og kjøttproduksjon) har til sammen fire gårdsbruk i

Bekkarfjord og Lebesby. Tre av disse har installert melkerobot. I Bekkarfjord finner vi blant annet
verdens nordligste melkebruk, hvor Lise Skreddernes nylig har bygget helt nytt fjøs. Bekkarfjord
huser også Nord-Norges største eggprodusent, med 11 000 høner på Friborg gård. Generelt er det å

si om landbruket at de tar i bruk automatisert styring i produksjonen, og daglige rutiner og rapporter

gjøres via nett.

I Bekkarfjord har Mesta en vegstasjon hvor brøytemannskap har sin base for brøyting av Bekkarfjord-
Hopseidet, fylkesvei 888, som er en værutsatt vegstrekning om vinteren. I Bekkarfjord er det også

noen hytter, og det drives litt fiske i området. Ute i Bekkarfjorden har SalMar en oppdrettslokalitet

(Kvitelv), og de har sin landbase mellom Bekkarfjord og Lebesby (Kalak).

3 Finansiering
Det gjøres oppmerksom på at kommunen har en budsjettert finansiering av prosjektet. Hvis rammen
på prosjektet overstiges, vil konkurransen kunne avlyses.

Deltakerne i konkurransen har i så fall ikke krav på erstatning for kostnader til å utarbeide søknad,
tilbud og andre kostnader som deltakerne er påført som følge av konkurransen.

Finansiering fra Fylkeskommunen inkluderer at akseptskjema fra Fylkeskommune overholdes.
Tilbudene må også overholde alle krav i akseptskjema.
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Finansiering av utbyggingen vil skje gjennom utbetalinger av tilskudd. Prosjektstøtte vil ikke bli
utbetalt før prosjektkostnader er påløpt. Prosjektstøtten utbetales ikke uten faktura. Sluttutbetaling

vil skje etter at prosjektet er ferdigstilt og tilbyder har levert sluttrapport som bekrefter at leveransen
er testet ok. Tilbudet som leveres må holde seg innenfor de gitte tilskuddsrammene. Eventuelle

overskridelser må dekkes av utbygger.

Når utbygging er ferdigstilt skal utbygger rapportere utbyggingskostnader for prosjektet til
kommunen delt opp i relevante kostnadskategorier.

Tilbyder kan fakturere hvert utbyggingsområde etter følgende oppsett

1. Under anleggsperioden kan tilbyder søke om
delutbetaling

75 prosent av tilskudd.

2. Ved ferdigstilling og godkjenning av hele anlegget 25 prosent av tilskudd.

Endelig plan og avtale om oppgjør føres i avtaledokumentet. Ved søknad om delutbetaling,
skal tilbyder dokumentere påløpte kostnader i prosjektet

Hvis de dokumenterte kostnadene blir lavere enn kostnadene estimert i tilbudet, vil tilskuddet bli
tilsvarenderedusert. Det vil si at dersom forholdet mellom tilskudd og totalkostnader for eksempel er

¾, vil tilskuddet bli redusert med ¾ av innsparingen. Økte kostnader er tilbyderens risiko.

Kostnader som er støtteberettigede:

1. Grøftekostnader, dvs. utgifter til graving og nedlegging av rør og kabler, igjenfylling, asfaltering,
rydding, bortkjøring av overskuddsmasser, herunder utgifter til graveentreprenør.

2. Eventuelle dokumenterte utgifter til grunnvederlag for fremføring av grøft over grunneiers
eiendom.

3. Innkjøp av materiell som er nødvendig for å kunne bygge et fullt ut funksjonelt nett i henhold til
kravspesifikasjonen.

4. Arbeidskraft i form av montør/hjelpemann for bygging av nettet.
5. Nødvendig prosjektledelse og prosjekteringskostnader for gjennomføring av utbyggingen. Dette

gjelder kun slike kostnader pådratt etter inngivelse av tilbudet.
6. Utgifter til fellesføring (engangsavgift) til andre stolpeeiere enn dem som er omtalt i punkt 6.2

(eksempelvis Telenor eller lokalt kraftlag).
7. Utgifter i forbindelse med utlegg av sjø/innsjøkabler.
8. Utgifter til dokumenterbare nødvendige endringer i eksisterende infrastruktur i

utbyggingsområdet.
9. Andre utgifter som etter konkret vurdering kan godtas som nødvendige for å få anlegget

funksjonelt i henhold til forespørsel. Driftskostnader, vedlikeholdskostnader og utgifter knyttet til
levering av innholdstjenester er ikke støtteberettigede kostnader.

Kommunen har lagt til grunn et kostnadsestimat, og har på bakgrunn av dette et politisk vedtak om
finansiering som vist i tabellene nedenunder.

Prosjektet har fått tildelt støtte fra TFFK/NKOM/tidligere tildelinger, og det er fattet et vedtak om å
stille med garanti for lokal medfinansiering. Kommunen er pålagt en lokal medfinansiering på
minimum 25 % av byggekostnad. Tilknytningsavgift, privat medfinansiering og dugnad er også
beregnet som en del av den lokale medfinansieringen.
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Tilknytningsavgiften som settes i dette prosjektet anses som abonnentene sin egenandel, og er
beregnet som en del av den lokale medfinansieringen til kommunen. Det blir tilbyders ansvar å kreve
inn tilknytningsavgift.

Tilbyder blir med dette gjort oppmerksom på hva som er estimert, men det er den tilbyder som
kommer med det beste tilbudet innenfor den finansielle rammen som vil blir valgt.

Se forklaring til tildelingskriteriene i selve Tilbudsinnbydelse kap 4, og her i bilag 1
Oppdragsbeskrivelse kap 5.

Tabell 1 Finansiering område Kunes

Finansiering Beløp

Offentlig tilskudd, utbetalt av kommunen Inntil kr Kr 4 897 056

Abonnentene sin egenandel/ privat medfinansiering Inntil kr Kr 74 857

Leverandøren sin investering Kr 0

SUM (kostnad komplett bredbåndsutbygging) Kr 5 071 913

Tabell 2 Finansiering område Landersfjord – Bekkarfjord

Finansiering Beløp

Offentlig tilskudd, utbetalt av kommunen Inntil kr Kr 9 396 000

Abonnentene sin egenandel/ privat medfinansiering Inntil kr Kr 294 000
Kr 900 000

Leverandøren sin investering Kr 0

SUM (kostnad komplett bredbåndsutbygging) Kr 10 590 000

4 Løsningsbeskrivelse
Det er et absolutt Krav om at det gis et tilbud til alle fastboende, private og offentlige virksomheter i

angitt område. Kommunen ønsker primært den samme tekniske løsningen til alle, men ber om pris
på alternativ løsning der det er spesielt kostnadskrevende å tilby en dedikert løsning.

Kostnadsbesparelsen ved alternativ løsning skal beskrives som et forbehold. Til dette bes tilbyder om

å benytte Bilag 8 Tilbyders forbehold
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Fremføring til fritidsboliger må prises særskilt da det ikke gis tilskudd til disse.

Som offentlig anskaffende myndighet ønsker vi å fremstå som teknologinøytrale. Dette innebærer at

vi ikke etterspør en spesifikk teknologi, men bredbåndstjenester med en definert kapasitet.

Det er opp til tilbyder å velge løsning / forlegningsmåte. Tilbyder må selv innhente tillatelse til å
bruke tredjeparts grunn og/eller infrastruktur før tilbud leveres.

Dersom det skal anvendes optisk fiber i anlegget, skal det brukes singelmodus kabel og med
minimumskrav i henhold til NS-EN 50173

Tilbyder skal redegjøre for hvilke miljøkrav som gjelder for anlegget.

Hvis det benyttes annen kabling eller teknologi så skal disse bygges i henhold til aktuelle
bransjestandarder. Tilbyder skal redegjøre for teknologivalg og teknisk løsning på en slik måte at
oppdragsgiver kan vurdere løsningen i forhold til kvalitet og funksjonalitet.

Skal det benyttes radiobasert teknologi, skal denne løsningen beskrives spesielt med tanke på hva
slags utstyr som monteres hos kunden og hva av dette som inngår i prosjektet. Det vil si uten ekstra
kostnad for kunden.

I de områdene som er aktuelle for eksempel for nye tomter og nye hus, skal utbygger beskrive
hvordan disse kan tilkobles nettet/løsningen, og eventuelt hvordan slike forhold best kan løses.

I tilfeller hvor det er aktuelt med såkalt grendefiberprosjekt, med høy grad av egeninnsats fra

kundene, vil dette være opplyst om i kartvedlegget. Utbygger må selv inngå avtale med grendelag

eller tilsvarende i slike tilfeller. Verdien av egeninnsats skal holdes utenfor tilskuddsrammen.

Noderom, plassering av elektronikk og bruk av lysstolper
Hvis tilbyder vil inngå avtale om å benytte kommunen sine lokaler for plassering av elektronikk, skal

det tegnes egen avtale om dette. Mal på en slik avtale tilsendes ved forespørsel.

Kommunen anser følgende byggeiere som mulige å inngå avtale med angående plassering av

elektronikk eller tilsvarende:

Skolebygget på Kunes (Lebesby kommune)
Omsorgsbasen på Lebesby (Lebesby kommune)
Bygdetunet på Lebesby, skole/barnehage/kontor (Lebesby bygdetun)
Vannverket på Lebesby (Lebesby kommune)
Verksted i Bukta/Lebesby.
Smoltanlegget i Friarfjord (Laksefjord AS)
Smoltanlegget i Landersfjord (Grieg Seafood Finnmark AS)
Nordkyn Kraftlag.
Ifjord Camping.
Mesta i Ifjord? Mesta i Bekkarfjord.
Fjøs i Bekkarfjord.

Stolper (veilys) eies av et samvirke som Lebesby kommune er en del av. Etablering og årsavgift må
betales ihht. fellesføringsavtalen. Tilbyder må kontakte Nordkyn kraftlag angående bruk av stolper.
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Tilbyder må selv innhente tillatelse til å bruke tredjeparts grunn og/eller infrastruktur. Hvis tilbyder
møter på hindringer i form av tillatelser må tilbyder bære alle kostnader med endringer.

Kommunen har lagt ut informasjon om prosjektene på kommunen sine nettside, og har bedt om
tilbakemelding på om det er innsigelser på bruk av eiendommene ved en fremføring av
bredbåndsnett.

Tilbydere som har meldt sin interesse for prosjektet vil få direkte beskjed hvis det det kommer inn
innsigelser på bruk av eiendom fra grunneier.

5 Tildelingskriteriene
Tilbyder skal fylle ut Bilag 2, Anbudsskjema. Det er de blå feltene som skal fylles ut.

Det skal svares på alle krav i Bilag 3, Kravspesifikasjonsskjema. Det er mulig å komme med alternativ
løsning på tildelingskriterium som ikke er et absolutt krav.

Tilbyder kan gi anbud på kun et av prosjektene Kunes eller Landerfjord – Bekkarfjord.

Det gis ikke anledning til å inngi pris på kun enkelte soner. Prosjektet er bevilget midler fra TFFK med

forutsetning om at alle sonene i prosjektet Landersfjord – Bekkarfjord bygges ut.

Bilag 2 og bilag 3 er tilpasset slik at tilbyder skal legge inn pris og kvalitet pr område og pr sone. Hvis
tilbyder ønsker å inngi et tilbud med samme løsning og enhetlig pris for hele området er det
anledning til å tilpasse bilagene til dette.

Det er viktig at tilbyder kommer med tilleggsinformasjon utover Ja eller Nei når utdypende
informasjon kan ha betydning ved sammenlikning av kvalitet med andre tilbydere.

Hvis det kommer inn flere tilbud på samme område, vil fordelingen av poeng på kvalitet
sammenliknes opp mot det tilbudet som kommunen anser som det beste.

En tilbyder som kan tilby en dedikert løsning på alle soner vil anses som best. Kommunen ønsker som

et minimum en dedikert løsning på sone A: Landersfjord, sone C: Friarfjord, sone F: Lebesby inkl.
bukta og sone H: Bekkarfjord. Øvrige soner kan godtas med alternativ teknisk løsning.

Se øvrig beskrivelse av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget Kap 4.
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6 Fremdrift
Tilbyder skal fastsette milepæler og fylle disse inn i Bilag 6, fremdriftsplan,

Tilbyder plikter å gi melding til kommunen dersom utbyggingen blir forsinket utover avtalt
leveranseplan. Tilbyder må begrunne forsinkelsen og bevise at de har gjort tiltak for å unngå

forsinkelsen. Kommunen kan ikke avvise forsinkelsen uten saklig grunn. Tilbyder skal foreslå tiltak for
å hente inn eventuell tapt tid.

Kommunen er forpliktet å videreformidle informasjon på sine nettsider om status/forsinkinger for

prosjektet til mulige abonnenter i utbyggingsområdet.

Kommunen har et ønske om følgende overordnet fremdrift:

Oppgave Tidsperiode / dato

Oppstart Umiddelbart etter signert
kontrakt

Salg til abonnenter *2021/April 2021 – august 2021

Teknisk utbygging 8 mnd byggetid

Ferdigstilling og produksjonssetting 1. april 2022

Dokumentasjon 1. mai 2022

Godkjenning og overlevering 18 mnd fra signert kontrakt.

* Salg til sluttbruker kan først finne sted 4 uker etter at standardavtale om grossisttilgang har ligget lett tilgengelig på

tilbyders nettsider. Se NKOM sin side – Avsnitt Rimelige og ikke – diskriminerende vilkår
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7 Avtale
Avtalen skal bestå av følgende dokument:

- Kommisjonsforordning (EU) No 651/2014 av 17. juni 2014 Gruppeunntaksforordningen
(GBER)

- Avtaledokumentet, Bilag 5 fra konkurransegrunnlaget skal benyttes
- Vedlegg A – Kravspesifikasjon, Utfylt Bilag 3 fra konkurransegrunnlaget
- Vedlegg B – Tilbyder sin beskrivelse av løsning
- Vedlegg C – Prisskjema, Utfylt Bilag 2 fra konkurransegrunnlaget
- Vedlegg D – Adresseliste, Bilag 7 fra konkurransegrunnlaget
- Vedlegg E1-E9 Andre vedlegg

Ved motstrid i dokument, skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte rekkefølge:

1 Kommisjonsforordninga går først
2 Avtaledokumentet kommer før vedlegg.
3 Vedlegg A kommer før andre vedlegg.
4 Vedlegg B kommer før Vedlegg A der det går klart og tydelig fram hvilket punkt som er

endret, erstattet eller gjort tillegg til.
5 Skriftlig avtale om endring går foran avtaledokumentet og vedleggene.

Ved forhold som ikke er tilstrekkelig beskrevet i avtaledokumentet, legges bestemmelsen i
standardavtale NS8407:2011 til grunn.
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8 Kart over området
Kartene er utarbeidet med utgangspunkt i de data som ligger i matrikkelen og opplysninger om

renovasjon. Det kan være noen feil i disse opplysningene, og kartene er oppdatert med
tilbakemeldinger fra personer med lokalkunnskap.

Kap 8 er ment som er arbeidsverktøy for den/de som skal beregne kostnaden ved å bygge ut. For å få

et riktig vurderingsgrunnlag må Bilag 7, Eiendomsoversikt Lebesby benyttes i kombinasjon med
kartene i forbindelse med kostnadsberegningen. Det vil komme en oppdatert versjon av bilag 7,

Eiendomsoversikt i løpet av utlysningsperioden. Beskjed om oppdateringer vil gå direkte til de som

har meldt sin interesse i prosjektet.

8.1 Kunes
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8.2 Landersfjord -Bekkarfjord

A Landersfjord
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B Friarfjord
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C Ifjord

Kommunen ønsker tilbud på å levere til Ifjord fjellstue eiendom 21/35– Kostanden skal ikke tas med i
anbudet, men inngis som eget tilbud som skal gjelde i prosjektperioden.
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D Trollbukt
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E Skogvika – Odervik

Transaksjon 09222115557445558244 Vedlegg 7



18

F Lebesby inkludert Bukta
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G Kalak
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H Bekkarfjord
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8.3 Bilder av planlagte industriområder

Kunessletta, ved Kunes

Sjånesodden, rett sør for Lebesby
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Kalak, mellom Lebesby og Bekkarfjord
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