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Tilsagn om tilskudd over Bredbåndstilskudd ( KMD kap.
541, post 60) til prosjektet «Lebesby kommune - søknad
om støtte til bredbåndsutbygging tildeling 2021»

Tilsagnsnummer: TFFK2021-228

Prosjekteier: Lebesby kommune

Kontaktperson: Toril Svendsen

Prosjektperiode: 20.05.2021 - 20.05.2023

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 3 968 700 - 71 % av godkjente totalkostnader
på kr 5 596 000

Hovedmål prosjekt: Målet med prosjektet er at alle innbyggere og
virksomheter i Lebesby kommune skal få tilbud om
tilfredsstillende bredbånd etter de krav og normer som
gjelder.

Det vises til søknad av 20.05.2021. Fylkesrådet vedtok i sak 215/21 i møte 24.08.2021 følgende:

Ved tak:
1. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har behandlet søknader fra kommuner i Troms og

Finnmark om støtte til etablering av høykapasitets bredbåndstilbud over ordningen
Bredbåndstilskudd 2021 med søknadsfrist 20.05.2021.

2. Fylkesrådet viser til at det er betydelig større behov for midler til bredbåndsutbygging
enn tilgjengelig ramme. Fylkesrådet ønsker full utbygging av bredbåndstilbud av god
kvalitet i Troms og Finnmark og ber om at tilskuddsrammen fra KMD økes betraktelig.
Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er vesentlig for drift og vekst i næringslivet og for å
skape attraktive lokalsamfunn.

3. Fylkesrådet er positiv til økning i Stortingets bevilgning for 2021 over kap. 541 IT- og
ekompolitikk, Post 60 Bredbåndsutbygging fra 264,082 millioner kroner i 2019 til
364,082 kroner i 2021. Disponibel ramme for Troms og Finnmark er høyere i 2021 enn
2020, selv om totalrammen for ordningen er lavere.

4. Husstander og virksomheter som har tilbud i dag på under 30 Mbit/s ligger gjerne spredt
og de rimeligste områdene å bygge ut er i stor grad allerede utbygd. Dette innebærer at
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det nå gjenstår de dyreste områdene å sikre tilbud til. Utbyggers bidrag er ofte lav i slike
områder da driftskostnadene er betydelige.

5. Den nasjonale rammen for Bredbåndtilskudd 2021 utgjør kr. 22 767 802 for Troms og
Finnmark. Fylkesrådet har lagt til grunn en geografisk fordeling av midlene. Fordelingen
er ca 60/40, hvor kommuner i tidligere Troms får den størst andelen. Fordelingen
baserer seg på NKOM sin behovsvurdering og fordeling av midler for 2019.

6. Fylkesrådet innvilger tilskudd til følgende søknader på inntil oppgitt beløp over
Bredbåndstilskudd 2021.
Nr
. Arkivsak

Kommun
e Område

Totalkostna
d

Tilskudd
TFFK

6q 21/0879
1

Lebesby Dyfjord og
Kifjord 3 400 000 2 445 500

6r Veidnesklubben 2 196 000 1 523 200

Satsingen vil gi NGA-bredbåndstilbud til 354 husstander i Troms og minimum 103 i Finnmark.

---
10. Støtte til etablering av bredbåndstilbud er statsstøtte og må meldes inn som et unntak fra

hovedregel. Bredbåndsprosjekt som kommunene fullfinansierer selv, eller får annen
lokal/regional medfinansiering til, kan inngå i Troms og Finnmark fylkeskommunes
innmeldt bruk av gruppeunntak for bredbånd og som tilskudd over bredbåndsordningen
her. Alle vilkår for den nasjonale bredbåndsordningen vil da gjelde her, eksempel krav
om å inngå felles utlysing.

11. Saken følges opp av divisjon for næring og kompetanse, næringsavdelingen.

Det gjøres oppmerksom på pkt. 10 i vedtaket. Frist for tilbakemelding om det er aktuelt, må
sendes saksbehandler innen 25.09 2021.

Saksvurdering
Kommunen søker om 3 968 700 kroner i tilskudd til utbygging i området Dyvfjord/Kifjord og
Veidnesklubben. Avstanden til kommunesenteret er stor. Lokal medfinansiering er på 26% av
totalkostnaden i prosjektet. I området er det totalt 59 husstander samt noe næringsaktivitet.

Tilskuddsnivået pr husstand er på ca 67 000 kroner. Statnett bygger stamnett i området og det vil
være kostnadsbesparende å samordne bygging av aksessnett med stamnett (tappepunkt langs
stamnettet). Det er næring og kommunalt vannverk i området.

Dekningen i begge områder oppgis i søknad å være mellom 10 – 30 Mbit/s nedlasting. Dette
samsvarer med NKOM sine dekningskart fra 2020.

Forbedring av bredbåndstilbud er i tråd med bærekraftsmål 9C.

Fylkeskommunen er ansvarlig for at prosjekt som støttes gjennomføres i anskaffelses- og
statsstøtteregelverket jfr. oppdragsbrev fra KMD. Kostnader til felles utlysing av prosjektene og
fremtidig oppfølging forutsettes dekket av administrasjon rammebevilgning.
Saken vil utover særskilte føringer for ordningen i oppdragsbrevet i utgangspunktet ikke få
administrative, økonomiske eller juridiske konsekvenser ut over normal saksbehandling.



3

Tilskudd er statsstøtte jfr tildelingsbrev for ordningen og melding om bruk av gruppeunntak for
bredbånd sendt til KMD/NFD, jfr 21/04809-38.
Saken gjelder bredbåndstilbud og ligger under fylkesråd for næring og miljø.

Konklusjon
Divisjonsdirektøren anbefaler at det fattes slikt vedtak:
1. Fylkesrådet har behandlet søknad fra Lebesby kommune, datert 20.05.2021 om støtte til
prosjektet Lebesby kommune - Søknad om støtte til bredbåndsutbygging tildeling 2021 over
Bredbåndsutbygging 2021.
2. Fylkesrådet innvilger søknaden med inntil 3 968 700 kr over budsjettramme
Bredbåndstilskudd 2021 til etablering av bredbåndstilbud på Dyfjord-Kifjord og Veidnesklubben
i Lebesby kommune. Tilskuddet utgjør 71% av totalt godkjente prosjektkostnader på kr 5 596
000. Tilskuddet fordeler seg på Kifjord/Dyfjord kroner 2 445 500, og Veidnesklubben kroner
1.523 200
3. Fylkesrådet har i vurdering av søknaden særlig lagt vekt på at det i områdene er mange
husstander, samt næringsvirksomhet. I tillegg er det barn i skolepliktig alder som under
koronasituasjonen har hatt behov for hjemmekontor.
4. Saken følges opp av divisjon for næring og kompetanse, næringsavdelingen.

Forutsetninger for tilsagnet
Tilsagnet gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i tråd med:
Vedlegg 1:  Prosjektsammendrag
Vedlegg 2:  Vilkår for tilsagn
Vedlegg 3:  Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn .
Vedlegg 4:  Akseptskjema – tilsagn til bredbåndsutbygging 2021

Prosjekteier må signere og returnere vedlegg 3 innen tre uker etter mottatt tilsagnsbrev.

Brudd på vilkår kan føre til redusert tilsagn eller at hele tilbudet om finansiering faller bort.

Ved behov for endringer i forhold til prosjektplanene skal prosjekteier søke Troms og Finnmark
fylkeskommune skriftlig om å få gjøre endringer. Endringer må ikke igangsettes før Troms og
Finnmark fylkeskommune har godkjent omsøkte endringer. Troms og Finnmark fylkeskommune
kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil ett år. Dette tilsagnet er gyldig til
25.08.2023

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms og Finnmark fylkeskommune har støttet
prosjektet. Grafisk datafil med logo finnes på https://www.tffk.no/om-oss/grafisk-profil/ .

Det vises til vedlegg 2: Vilkår for tilsagn for detaljer rundt utbetaling og rapportering.

Henvendelser angående tilskuddet rettes til spesialrådgiver Kjetil Helstad i næringsavdelingen.
Telefon: 77 78 81 94, e-post: kjetil.helstad@tffk.no.

https://www.tffk.no/om-oss/grafisk-profil/
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Vennlig hilsen

Gunnar Davidsson Kjetil Helstad
Seksjonsleder spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

. /. Vedlegg:
1. Prosjektsammendrag
2. Vilkår for tilsagn
3. «Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn», returneres underskrevet til næringsetaten

innen 3 uker.
4. Akseptskjema – tilsagn til bredbåndsutbygging 2021
5. Kart over utbyggingsområde som ligger til grunn for fylkesrådets vedtak.
6. KMD, Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 – bredbåndstilskudd, vår ref. 21/04809-1.
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Vedlegg 1
PROSJEKTSAMMENDRAG

Tilsagnsnummer:  TFFK2021-228

Prosjekteier: Lebesby kommune

Kontaktperson: Toril Svendsen

Prosjektperiode:  20.05.2021 - 20.05.2023

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 3 968 700 - 71 % av godkjente totalkostnader på kr 5 596 000.

Hovedmål
prosjekt:

Målet med prosjektet er at alle innbyggere og virksomheter i Lebesby
kommune skal få tilbud om tilfredsstillende bredbånd etter de krav og
normer som gjelder.

Aktiviteter:
Lebesby kommunes milepælplan er som følger:
1. Søknad til NKOM sendes senest 20.05.2021
2. Kommunalt vedtak om lokal medfinansiering
3. Forventede aktiviteter ved positivt tilsagnsbrev
-Bistå TFFK med å utarbeide utlysningstekst og den kommunespesifikke delen av
konkurransegrunnlaget
-Delta på evalueringen av innkomne tilbud, og delta på avklaringsmøter med tilbydere
-Være aktivt med på valg av tilbyder
- Delta på kontraktskriving, og inngåelse av kontrakt
- Sørge for god byggekontroll og oppfølging av utbygger
- Delta aktivt på overtakelsesmøte og innhente nødvendige opplysninger fra utbygger slik at
avtalt informasjon kommer med i sluttrapport til fylkeskommunen .

Tidsplan:
Juni 2021: Vurdere mulighetene for å gjennomføre deler eller hele prosjektet i forhold til
finansiering og evt. tilsagn om støtte.
Ved tildelt støtte
1. Utarbeide kommunen sin del av konkurransegrunnlag innen 1. oktober 2021
2. Utlysning Oktober 2021 – skal ligge ute i Doffin i ca 10 arbeidsuker (januar/februar 2022)
3. Tilgjengelig for dialog med potensielle utbyggere i utlysningsperioden for avklaringer
4. Tildeling av konkurranse i Mercell, klagefrist på 10 dager. (mars/april 2022)
5. Signering av kontrakt - april 2022 (Utbetaling av 25% av tilskuddet)
6. Byggeprosjekt skal følges opp med byggemøter frem til byggeslutt.
7. Oppkobling av kunder – oktober/desember 2022 (Utbetaling av 50% av tilskuddet)
8. Overlevering av prosjekt - januar 2023
9. Rapportering om bruk av tildelte midler i prosjektet. Februar 2023
10. Ferdigstillelse av prosjekt og godkjenning Mars 2023
11. Utbygger sender anmodning om sluttutbetaling - April /Mai 2023 (Utbetaling av de siste
25% av tilskuddet)
Tidsramme ca. 12 mnd. byggetid fra signert kontrakt og 1 mnd med gjennomgang av regnskap
før disse sendes inn til fylkes kommunen for sluttutbetaling.
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Budsjett

Kostnader 2021 2022 2023 SUM SUM
SØKNAD

1. Dyfjord - Kifjord
Byggekostnader

3 350 000 3 350 000 3 350 000

2. Veidnesklubben
Byggekostnader

2 176 000 2 176 000 2 176 000

Prosjektkostnader 50 000 20 000 70 000 70 000
Sum kostnader 50 000 5 526 000 20 000 5 596 000 5 596 000

Finansiering 2021 2022 2023 SUM SUM
SØKNAD

1.1a) Dyfjord-Kifjord kommunale
finansielle midler

756 250 756 250 756 250

1.1c) Dyfjord-Kifjord offentlig
personinnsats

50 000 50 000 50 000

1.1d)Dyfjord-Kifjord private
finansielle midler

81 250 81 250 81 250

1.2. Dyfjord-Kifjord Utbyggeres
antatte egenandel

67 000 67 000 67 000

1.3 Dyfjord-Kifjord TFFK 2 445 500 2 445 500 2 445 500

2.1a) Veidnesklubben kommunale
finansielle midler

433 500 433 500 433 500

2.1c) Veidnesklubben offentlig
personinnsats

20
000

20 000 20 000

2.1d)Veidnesklubben private
finansielle midler

110 500 110 500 110 500

2.2. Veidnesklubben Utbyggeres
antatte egenandel

108 800 108 800 108 800

2.3 Veidnesklubben TFFK 1 523 200 1 523 200 1 523 200

Sum finansiering 50 000 5 526 000 20 000 5 596 000 5 596 000

Fylkeskommunens støtteandel 71 %



7

Vedlegg 2
VILKÅR FOR TILSAGN

Generelle vilkår
1. Prosjekteier må bekrefte at vilkår er forstått og akseptert gjennom å sende inn vedlagte

akseptskjema innen tre uker.
2. Prosjektet må gjennomføres i tråd med godkjente prosjektplaner i tilsagnsbrev med

tilhørende vedlegg.
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet og regnskapet skal være satt opp slik at det kan

sammenlignes med budsjettpostene i godkjente prosjektplaner. Godkjent egeninnsats skal
dokumenteres med timelister.

4. Prosjekteier må søke dersom det ønskes å gjøre prosjektendringer i forhold til godkjente
prosjektplaner. Endringer skal ikke iverksettes før Troms og Finnmark fylkeskommune har
samtykket skriftlig.

5. Troms og Finnmark fylkeskommune skal nevnes som bidragsyter i all type profilering av
prosjektet.

6. Tilbud om finansiering trekkes tilbake dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt
innen 25.08.2023 .  Troms og Finnmark fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets
gyldighet med inntil 1 år.

7. Det tas forbehold om adgang for Troms og Finnmark fylkeskommune, Riksrevisjonen og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes
etter forutsetningen, jfr. forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler § 7 og
Stortingets bevilgningsreglement § 10.

8. Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).

Rapportering
9. Jfr. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler skal tilskuddsmottaker rapportere

i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal,
regionalforvaltning.no (RF). Forvalteren kan fastsette ytterligere krav til oppfølging og
rapportering i tilskuddsvedtaket.

Utbetaling
10. Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Utbetaling beregnes på bakgrunn av

finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Det kan søkes om delutbetaling på
inntil 75 prosent av tilskuddsbeløpet. Minst 25 prosent av tilskuddsmidlene skal holdes
tilbake til tiltaket er avsluttet og forvalteren har mottatt sluttrapport. Alle
utbetalingsanmodninger skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF.

11. For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap
ved anmodning om sluttutbetaling. Regnskapet skal være bekreftet av revisor, unntatt fra
dette er:
a. Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere kan få regnskapet bekreftet av autorisert

regnskapsfører.
b. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:
a. Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader

tilhører prosjektet.
b. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp

oppgis.
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c. Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms og Finnmark
fylkeskommune skal kommenteres.

Reduksjon av tilskudd og krav om tilbakebetaling av midler:
12. Tilskuddet kan reduseres eller kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd

på tilskuddsvilkår pkt. 1 – 9, eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre
særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.

Jfr. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, § 8, kan følgende forhold
medføre reduksjon av tilskudd eller krav om tilbakebetaling:
a. tilskuddsmottakere har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke, før tilskuddet ble

innvilget
b. tilskuddsmottakeren har bygget på uriktige, misvisende eller mangelfulle opplysninger

fra søkeren
c. tilskuddet ikke er brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, og

forvalter ikke har godtatt endringene
d. tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt ved tildelingen
e. tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake
tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag.
Mislighold av tilbakebetalingskrav medfører innfordring ved inkasso.

Klageadgang
13. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Vi anbefaler at

det tas kontakt med angitte kontaktpersoner ved spørsmål, før eventuell klage sendes inn.
Klagen vurderes innledningsvis av fylkesrådet. Dersom fylkesrådet ikke finner grunnlag for å
endre sitt vedtak, oversendes saken til klageinstans for endelig avgjørelse. Klageinstansen er
Troms og Finnmark fylkeskommunes klagenemnd, som normalt avholder behandlingsmøter
fire ganger per år.

Klagefristen er 3 uker fra mottaksdato for avslaget. Skriftlig klage til næringsetaten må være
postlagt innen fristens utløp. De bes her oppgi når melding om enkeltvedtak ble mottatt. De
kan søke om å få forlenget klagefristen. Klages det for sent, avvises klagen.

Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over og den eller de endringer
som ønskes. Klagen skal begrunnes og nye opplysninger med betydning for klagen oppgis.

Avdelingsleder for næring gjør avslutningsvis oppmerksom på at klagen sendes Troms og
Finnmark fylkeskommune, v/næringsavdelingen.
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Vedlegg 3
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagnsnummer: TFFK2021-228

Prosjektnavn:

Prosjekteier:

Organisasjonsnummer:

Lebesby kommune - Søknad om støtte til
bredbåndsutbygging tildeling 2021

Lebesby kommune
940400392

Prosjektperiode: 20.05.2021 - 20.05.2023

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 3 968 700 - 71 % av godkjente totalkostnader
på kr 5 596 000.

Arkivsak: 21/08791

Hovedmål prosjekt: Målet med prosjektet er at alle innbyggere og
virksomheter i Lebesby kommune skal få tilbud om
tilfredsstillende bredbånd etter de krav og normer som
gjelder.

Jeg bekrefter på vegne av Lebesby kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre prosjektet i
tråd med tilsagnsbrevet med tilhørende vedlegg, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

-----------------------------------------------
Sted og dato

Signatur

Signert akseptskjema returneres til Troms og Finnmark fylkeskommune via epost til
postmottak@tffk.no eller per post til postboks 701, 9815 Vadsø
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Vedlegg 4:

Akseptskjema – tilsagn til bredbåndsutbygging 2021

Lebesby kommune , «Mottaker» i det følgende, viser til mottatt tilsagn fra Troms og Finnmark
fylkeskommune av 07.09.2021 om tilsagn til bredbåndsutbygging i kommunen.

Lebesby kommune takker ja til tilsagn om tilskudd på til sammen kr 3 968 700 ,-  og bekrefter
ved avkryssing i kolonnen «Bekreftes herved av mottaker» at hvert enkelt av kravene i
ordningen vil bli oppfylt.

Bekreftes
herved av
mottaker
(Sett «X»)

Kravet
inntas i
kontrakt
med
utbygger

1. Kommunen vil sikre at alle krav/vilkår markert med «Ja» i
kolonne 2 inntas i avtalen.

Ja

2. Kommunen vil sikre at statsstøtterettslige krav innarbeides i
avtalen. Det er utarbeidet forslag til tekst, som er tilgjengelig på
Nkoms hjemmeside

Ja

3. Utbyggingsoppdraget vil bli tildelt gjennom en åpen, ikke-
diskriminerende og transparent konkurranse utlyst på Doffin, i
samsvar med Lov om offentlige anskaffelser, forskrift om
offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket. For anskaffelser
over EØS- terskelverdiene skal konkurransen også utlyses på
TED.

Nei

4. Ved to eller færre tilbud i en åpen anbudskonkurranse med
forhandling eller konkurransebasert dialog, vil det blir utarbeidet
en vurdering av et eksternt kompetent organ

Nei

5. Verken begrenset tilbudskonkurranse/anbudskonkurranse eller
konsesjonskontrakt kan benyttes.

Nei

6. Anskaffelsesprosessen vil ivareta prinsippet om
teknologinøytralitet ved at det  ikke blir stilt krav om spesifikke
typer teknologi, f.eks. fiber1.

Nei

7. Prosjektstøtten skal benyttes utelukkende til investeringer,
ikke til drift.

Ja

1 Dette er ikke til hinder for at det stilles  funksjonelle krav  mht. hastighet eller andre kvalitetsparametre som leder til
at enkelte teknologier ikke oppfyller kravene.

https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging
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Bekreftes
herved av
mottaker
(Sett «X»)

Kravet
inntas i
kontrakt
med
utbygger

8. Det skal gis et tilbud til alle husholdninger og virksomheter i
det geografiske området som er tildelt støtte på minimum 30
Mbit/s nedlastingshastighet, se også 9 og 10.

Ja

9. Dersom anskaffelsen ender med investeringer i trådløse nett,
skal tilbudet til kundene i området det gis støtte til, tilbys mobilt
bredbånd til om lag samme vilkår som fast bredbånd2.

Ja

10. For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett
(«FWA») eller mobilnett skal tilbudet dokumenteres i henhold til
rapport om krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett. Se
veiledning/rapport på Nkoms hjemmeside

Ja

11. Det skal stilles krav til at utbygger gir  bredest mulig
grossisttilgang til nettet. En veiledning for tilgangsforpliktelser
finnes på Nkoms hjemmeside

Ja

12. Slik tilgang skal gis i minst sju år Ja

13. Rettigheten til tilgang til føringsvei3 og stolper skal ikke
være tidsavgrenset.

Ja

14. Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i
bakken skal den være stor nok til å romme minst ett ekstra kablet
nett. Kapasiteten i slike føringsveier skal være tilstrekkelig til at
det ekstra nettet kan bygges ut med enten punkt-til-punkt eller
punkt-til-multipunkt topologi – uavhengig av hvilken topologi
utbygger selv velger.

Ja

15. Grossisttilgang skal gis på rimelige og ikke-diskriminerende
vilkår.

Ja

16. Prisene for slik tilgang skal være basert på prinsipper og
referanseverdier fastsatt av Nkom i en prisveileder. Se
prisveilederen på Nkoms hjemmeside

Ja

2 Fastprisen for mobilt bredbånd som tilbys skal være uavhengig av bruken (d.v.s en tilsvarende løsning for mobil
som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd)
3 Føringsvei kan være rør eller kulvert som benyttes til fremføring av fiber-, kobber- eller koaksialkabler.

https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging
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Bekreftes
herved av
mottaker
(Sett «X»)

Kravet
inntas i
kontrakt
med
utbygger

17. Kommunen skal forsikre at Nkoms rettledning/veiledning for
tilgangsvilkårene, herunder prising, skal benyttes. Dersom det
oppstår en tvist mellom tilgangssøkere og utbygger, så skal
Nkom konsulteres.

Ja

18. Vilkårene med standardavtaler for grossisttilgang skal
offentliggjøres lett tilgjengelig på utbyggers hjemmesider.

Ja

19. Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter
at både tildelt prosjekt og standardavtalen er offentliggjort, evt.
utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for
salgsstart gjelder både Utbygger og tilgangskjøper.

Ja

20. Utbygger må i tilbudsskjema e.l. redegjøre overfor
prosjekteier hvordan kravene om tilgang til passiv og aktiv
infrastruktur skal oppfylles.

Nei

21. Kommunen må forsikre seg om at det ikke vil bli gitt støtte
til foretak som er gjenstand for et utestående tilbakebetalingskrav
fra EFTA’s overvåkningsorgan (ESA) som følge av misbrukte
statsstøttemidler4.

Nei

22. Det vil ikke bli gitt støtte til foretak (konkurransedeltakere) i
vanskeligheter5 ,.

Nei

4 Etterlevelse av dette kravet sikres ved at prosjekteier krever at konkurransedeltakerne selv opplyser om de har slikt
tilbakebetalingskrav mot seg i tilbudsdokumentet.
5 Etterlevelse av kravet sikres ved at prosjekteier krever at konkurransedeltakerne selv opplyser om hvorvidt noen av
følgende fem punkter  er oppfylt av konkurransedeltakeren (fra GBER-forordningen artikkel 2 avsnitt 18):
a) Konkurransedeltakeren er et selskap med begrenset ansvar der mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital
har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene, og alle
andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital, fører til et negativt kumulert beløp
som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen. (Dersom støttemottaker er en liten eller mellomstor bedrift
som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).
b) Konkurransedeltakeren er et selskap der minst en eier har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld, der mer enn
halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. (Dersom
konkurransedeltakeren er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).
c) Konkurransedeltakeren er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatt kriterier i nasjonal
lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene.
d) Konkurransedeltakeren har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller har
mottatt omstruktureringsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstruktureringsplan.
e) Konkurransedeltakerens bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 i minst ett av de to
siste årene og foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1.0 i minst ett av de to foregående årene.
(Dersom konkurransedeltaker er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke
kravet).
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23. Prosjektstøtten skal ikke utbetales før prosjektkostnader er
påløpt. Prosjektstøtten skal ikke utbetales til utbygger uten
faktura.

Ja

24. All informasjon som er nødvendig for å dokumentere at
ovenstående krav er oppfylt vil bli oppbevart i 10 år og skal
kunne framlegges på forespørsel fra relevante myndigheter.
Dette innebærer også at regnskapsinformasjon knyttet til
utbygging og/eller drift av nettet eller levering av tjenester i
nettet som etter bokføringslovgivningen skal oppbevares i 5 år,
skal oppbevares i 10 år.

Nei

25. Avtaler med utbygger skal inneholde bestemmelser om at
eventuell ulovlig statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser
om at utbygger plikter å gi prosjekteier den informasjon som er
nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i
statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen.

Ja

26. Kommunen har ansvaret for at prosjekter innenfor egen
kommune gjennomføres i tråd med ordningen.

Nei

Organisasjonsnummer:

Sted/dato Signatur

Navn og stilling/tittel i blokkbokstaver

Fullmakt må vedlegges hvis en annen enn rådmannen undertegner på vegne av kommunen

Vedlegg:
Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 – bredbåndstilskudd
Vedlegg 1. 2. 1 Lebesby Dyfjord. pdf
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Vedlegg 1. 2. 2 Lebesby Kifjord. pdf
Vedlegg 2. 2 Kart Lebesby Veidnesklubben. pdf


