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Sakstittel:  SØKNAD OM NKOM-MIDLER 2019.  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap tar informasjonen om bruk av tildelt tilskudd fra Nkom til orientering.  

 

Formannskapet ber administrasjonen søke tilskudd fra utlyste Nkom-midler i 2019, slik at 

dette til sammen skal gi et fibertilbud til alle husstander i hele området Bekkarfjord – Kunes.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Brev fra Nkom til Fylkeskommunene datert 19.3.2019 

Brev fra Samferdselsdepartementet til Nkom 28.02.2019 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Finnmark fylkeskommune har sendt ut til kommunene informasjon fra Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om utlysning av bredbåndstilskudd for 2019. 

Søknadsfristen er 31. august. Kommunen har mottatt følgende fra FFK:  
 

Fra: Reiersen, Stian <Stian.Reiersen@ffk.no>  
Sendt: onsdag 5. juni 2019 10:46 
Til: Kommuner i Finnmark <KommuneriFinnmark@ffk.no> 
Kopi: Mietinen, Hilde C J <Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no> 
Emne: Bredbåndstilskudd i Finnmark 2019 
 
Kommuner i Finnmark 
 
Dere inviteres nå til å søke om 
 
Bredbåndstilskudd i Finnmark 
Stortinget har i Statsbudsjettet satt av 199,75 mill. kr til bredbåndsutbygging i 2019. 
Målet med ordninga er å gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som mangler 
grunnleggende bredbåndstilbud og som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. 
Midlene fra Staten er i år fordelt til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på 
bredbåndsdekningen i fylket. Det er Nkom som håndterer utregning av dekning og 
mottar søknader fra fylket innenfor rammene. 
 
Finnmark fylkeskommune er tildelt 6 885 616 kr for 2019. 
 
Informasjon om ordningen er på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) 
informasjonssider om ordningen. Nkom oppdaterer fortløpende opplysningene om 
tilskuddsordningen for bredbånd for 
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2019 www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/offentlig-støtte-til-
bredbåndsutbygging. 
 
Dekningsinformasjon med dekningskart for deres kommune kan hentes på 
www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/dekningsinformasjon. Her er også 
informasjon om Telenors nedleggingsplaner for kobbernettet. 

Søknadsfrister Finnmark: 

Kommunene i Finnmark må innen 31. august 2019 sende søknad om støtte over 
Nkom-ordningen via portalen www.Regionalforvaltning.no. støtteordning – 
Bredbåndsutbygging  til Finnmark fylkeskommune. Skjema for tilleggsopplysninger 
for det enkelte prosjekt må fylles ut og vedlegges søknaden. Innhold i skjemaet er lik 
det fylkeskommunen skal sende Nkom. 

Skjema vil bli sendt kommunene etter forespørsel til saksbehandler når dette er klart. 
Omsøkt utbyggingsområde skal være tegnet inn på dekningskart for 2019 fra Nkom 
og vedlagt søknaden. 

Da fylkeskommunene i 2019 er ansvarlig for at det er gjennomført veiledende høring 
på Doffin om eksisterende og planlagt bredbåndstilbud i området det søkes støtte for, 
må kommuner som planlegger å søke om støtte over ordningen innen 30. juni 2019 
sende skisse til saksbehandler hvor planlagt utbyggingsområde er tegnet inn på 
10Mbit og 30Mbit dekningskart for 2019 fra Nkom. 
 
Følgende vil bli hensyntatt ved vurdering av søknadene: 
Ved prioritering av områder som får støtte til bredbåndsutbygging over ordningen i 
2019 skal fylkeskommunen sikre at: 
Minst 80 prosent av husstandene i fylket som får tilbud om bredbånd gjennom denne 
støtteordningen skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd med minst 
10 Mbit/s eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun på 
Telenors kobbernett (xDSL) gitt at det fortsatt finnes slike husholdninger i fylket. 
Nkom kan etter søknad fra fylkeskommunene fravike kravet dersom dette er 
nødvendig for å utnytte fylkeskommunens ramme på en effektiv måte. 
 
Dette betyr at disse to situasjonene skal behandles likt. Det er derfor viktig at 
kommunene har detaljert oversikt over hvilken teknologi som tilbys i de områdene det 
søkes støtte for. 
 
For søknader som gjelder områder som bare har tilbud på 10-30 Mbit/s over Telenors 
kobbernett, så må det dokumenteres særskilt i søknaden. 
 
- Bredbåndstilbud til fritidseiendommer er ikke støtteberettiget. Kostnader knyttet til 
tilbud til slike må derfor holdes adskilt i prosjektregnskapet. 
 
Har kommunen planer om å søke i år må følgende prosesser settes i gang 
umiddelbart: 
 
1. Hente dekningskart for 2019 som viser områder som har <10 Mbit/s og mellom 10 
og 30 Mbit/s for deres kommune på 
https://www.nkom.no/npt/dekningskart/Fylkesoversikt/20_Finnmark/. I mange tilfeller 
vil det for en utvikler være mest hensiktsmessig å laste ned kartdataene som .shp 
filer: https://www.nkom.no/npt/dekningskart/Shape/ Geografisk informasjonssystem 
(GIS) som har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form 
av kart. 
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2. Legge de planlagt omsøkte områdene ut på høring på kommunens hjemmeside 
(Behovskartlegging). Link til og kopi av hjemmesiden må legges ved søknaden, samt 
alle tilbakemeldinger på høringen. Bruk dekningskartene for å beskrive Planlagte 
utbyggingsområder. 
 
3. Innen 30. juni må det sendes pr epost til saksbehandler, et kart hvor planlagt 
utbyggingsområdet er tegnet inn på dekningskartene for 2019. De bør også sendes 
så snart disse er bestemt av kommunen, dvs før fristen om mulig. Finnmark 
fylkeskommune må legge ut en samlet veiledende utlysing på Doffin med planlagte 
utbyggingsplaner for alle kommunene med 1 måneds frist. Tilbakemeldinger skal 
hensyntas i fylkeskommunal vurdering/prioritering av søknadene. 
 
4. Minst 25 % av total prosjektkostnad skal være lokal medfinansiering (utbyggers 
andel kan ikke regnes med som lokal medfinansiering). 
 
5. Kommunen må forsøke å få lokal medvirkning både økonomisk og ved dugnad. 
Denne må være dokumentert og forpliktende. Tilknytningsavgift for bredbåndsaksess 
kan regnes med her. 
 
6. Søknadsfrist er 31. august 2019. Søknad sendes inn via 
www.regionalforvaltning<http://www.regionalforvaltning> – ordning 
Bredbåndsutbygging. NB! Dekningskartet (10Mbit/s) skal vedlegges søknaden og 
man må tegne inn området det søkes for på kartet. Også områder det søkes om 
støtte til der det i dag er inntil 30 Mbit/s (kobberbasert) dekning må inntegnes på 30 
Mbits-kartet hvis området bare har tilbud via Telenors kobbernett (dette må dessuten 
dokumenteres). Alle husstandene som er innenfor området skal få bredbåndstilbud 
hvis søknaden innvilges. 
 
Utfylt Tilleggsskjema skal også legges ved søknaden. 
 
Kontaktperson i Finnmark fylkeskommune: Stian Reiersen, tlf.: 78963137, 
stian.reiersen@ffk.no 
 
 
Mvh 
 

 

Finnmark fylkeskommune 
Finnmárkku fylkkagielda 
Sentraladministrasjonen 
Guovddášhálddahus 

  

 

 

Stian Reiersen 
Rådgiver 

78 96 31 37 / 473 54 144 
http://www.ffk.no 

 

 

Kommunen er tidligere innvilget et tilskudd på kr. 1,6 millioner som kommunen fikk 

utsettelse til å bruke i 2019. Denne utsettelsen ble gitt høsten 2018. I mellomtiden har Statnett 

annonsert sin bygging av fiber fra Tana til Ifjord og videre til Landersfjord. Dette er veldig 

positivt og gjør at kommunen ser muligheten til å få fram fiber til husstandene i området 

Bekkarfjord – Kunes og ikke en bredbåndsutbygging basert på radiolink. Samtidig har dette 

http://www.regionalforvaltning/
mailto:stian.reiersen@ffk.no
http://http/www.ffk.no


ført til at kommunens utlysning og gjennomføring av utbygging av blitt utsatt. Dette tas opp 

med Nkom i forbindelse med søknad om ekstra tilskudd i 2019.  

 

Telenor har også varslet nedleggelse av kobbersentralene i Lebesby og 

Evapollen/Landersfjord. Administrasjonen er i dialog med Telenor om mulige løsninger før 

en eventuell fiber kommer fra Ifjord og nordover til Bekkarfjord og Nordkyn.  

 

Vurdering: 

Denne saken har det vært jobbet mye med fra Lebesby kommunes side, selv om vi ikke har 

kommet i gang med utbygging av bedre bredbånd til innbyggere og næringsliv i kommunen. 

Det har vært en avveining mellom å bygge ut bredbånd basert på radiolink, som vi 

opprinnelig fikk tilskudd til, opp mot å vente på at Statnett faktisk legger fiberen inn til 

området. Nå som Statnett gjør sin investering, har administrasjonen valgt å vente med å lyse 

ut det kommunale tilskuddet i Doffin. Selv om Statnett legger fiber langs veien i området 

Ifjord-Landersfjord, vil fortsatt strekningen Ifjord – Bekkarfjord være uten stamfiber. Det 

samme gjelder strekningen Landersfjord – Kunes. 

 

Beregninger på fiber til hver husstand i området Bekkarfjord – Kunes viser derfor at 

tilskuddet vi har mottatt ikke vil strekke til. Det er dermed en avveining om kommunen skal 

søke om ekstra bevilgning slik at det er mulig å realisere fiber på hele strekningen, eller om 

man skal lyse ut deler av denne i år. Kommunen har heller ingen garanti for at det vil bli gitt 

en tilleggsbevilgning fra Nkom, og risikerer å måtte vente «forgjeves».  

 

Kommunen har ved flere anledninger også blitt kontaktet av næringsliv og innbyggere i 

Veidnesklubben, for utbygging av fiber der. Dette ønsker rådmannen å avvente til neste 

søknadsrunde, for å få det allerede omsøkte prosjektet fullført først. Statnett planlegger en 

sjøfiberkabel fra Landersfjord til Veidnesklubben, og dersom den kommer vil den gå 

igjennom deler av bygda og dermed gjøre det mulig å realisere distribusjonsnett også der på 

sikt. Rådmannen ønsker å komme tilbake til dette.  

 

Kommunen har sammen med flere over lang tid jobbet lenge med prosjektet «Kritisk 

stamfiber i Finnmark», hvor en mindre fiberring i fylket og ut til blant annet Nordkyn, vil 

løse utfordringene med utstabil sjøfiberkabel. Dette jobbes det videre med blant annet i 

dialog med Nkom mfl. Nkom gjør en egen kartlegging av Finnmark i løpet av 2019, og vårt 

mål er å få flere på banen i et spleiselag for fiber fra Ifjord og utover til Nordkyn, samt fra 

Landersfjord til Børselv.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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