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Arkivsak: 19/592   

Sakstittel:  TILSKUDD TIL UTBYGGING AV HØYHASTIGHETS BREDBÅND 

I LAKSEFJORDEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar å avsette inntil kr. 1,210 millioner til utbygging av 

høyhastighets bredbånd (minimum 30 Mbit/s) i Laksefjorden i 2020. Midlene tas fra 

disposisjonsfondet.  

2. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle om utbyggingsløsning og finansiering 

med bakgrunn i tildelt bredbåndstilskudd fra Nkom, og i samarbeid med 

fylkeskommunen, utbyggere og lokale næringsaktører etter utlysning i Doffin.  

3. Prioritet én er strekningen Ifjord – Lebesby, deretter Ifjord – Landersfjord og Lebesby 

– Bekkarfjord. Utbygging vil avhenge av teknologivalg og forhandlinger.  

4. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp Telenors nedleggingsplaner for 

kobbernettet, med krav om gode erstatningsløsninger før nedleggelse. Samt Nkoms 

utredning om «Finnmarks-prosjektet» hvor en ny indre fiberring i Finnmark må 

prioriteres utover til Nordkyn. 

5. Det rapporteres om videre fremdrift til formannskapet.  
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Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune ble høsten 2017 tildelt et tilskudd på kr. 1,6 millioner fra Nkom (Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av høyhastighets bredbånd (minimum 30 Mbit/s) i 

Laksefjorden (Bekkarfjord-Kunes). Prosjektet var planlagt gjennomført i 2018, men 

kommunen søkte utsettelse til 2019 i påvente av at Statnett skal legge fiber fra Tana til Ifjord 

og videre til Landersfjord. Statnett er imidlertid forsinket og opplyser nå at prosjektet vil 

være ferdig innen utgangen av august 2020. Tildelte tilskudd var videre ikke tilstrekkelig til å 

bygge ut bredbånd i området som var omsøkt, spesielt med tanke på at Telenor nå legger ned 

sitt kobbernett og alle i området må ta i bruk et allerede overbelastet 4G-nett.  

 

Kommunen søkte i tillegg i 2019 om et tilskudd på kr. 5 millioner til utbygging av 

høyhastighets bredbånd i Laksefjorden (Bekkarfjord-Landersfjord, og deretter Kunes). Total 

kostnadsramme er satt til kr. 11,5 millioner for strekningen Bekkarfjord – Landersfjord. 

Kostnadene er «teknologinøytrale» dvs. at de kan være basert på fiber, mobilt bredbånd eller 

en kombinasjon, og prisene er basert på dialog med flere aktører i bransjen. Likevel er det 

stor usikkerhet rundt tallene.  

 



I søknaden var følgende finansieringsplan satt opp:  

Bredbåndstilskudd 2019 (omsøkt)  kr.   5.000.000 

Lokal offentlig personinnsats   kr.      100.000 

Lokale offentlige finansielle midler  kr.   1.200.000 

Bredbåndstilskudd 2017 (utsatt)  kr.   1.600.000 

Lokale private egeninnsats/dugnader  kr.      100.000 

Lokale private finansielle midler  kr.   1.500.000 

Utbyggers antatte egenandel   kr.   2.000.000 

 Sum finansiering    kr. 11.500.000 

 

Kommunen er tildelt et tilskudd fra Nkom-midlene i 2019 på kr. 2.390.000, så dermed har vi 

pr. 22.11.2019 til sammen kr. 3.990.000 i tilskudd. Det er et krav om at lokale midler 

(offentlige og private) skal utgjøre minimum 25 % av den totale finansieringen. Kommunen 

har vært i dialog med Finnmark fylkeskommune, og vurderer å søke om reduksjon i 

prosjektet (prioritet én: Ifjord – Lebesby) slik at vi har mulighet til å komme i mål med 

finansieringen.  

 

Det er fylkeskommunen som skal lyse ut alle prosjekter i fylket samlet i Doffin, og før det 

har vært utlyst er det vanskelig å planlegge detaljer, da det vil avhenge av om noen regner på 

denne utbyggingen og hvilken teknologi som blir valgt. Kommunen har også drøftet med 

fylkeskommunen å kunne legge inn «opsjon» på området Ifjord-Landersfjord og Lebesby-

Bekkarfjord i denne utlysningsrunden. Det kan være aktuelt å søke videre tilskudd ved neste 

utlysningsrunde.  

 

Prosjekt Kritisk stamfiber i Finnmark  

Lebesby kommune har siden våren 2017 vært i dialog med flere kommuner, fylkesmannen, 

fylkeskommunen og Nkom for å utrede en løsning med en ny indre fiberring i Finnmark. 

Dette med bakgrunn i den sårbare kystfiberen og de mange brudd som har vært. En mindre 

fiberring, som kan gå fra Børselv til Ifjord og utover til Nordkyn, vil sikre oss mot utfall av 

ekom, hvis kystfiberen får brudd. Utfordringene og forslag til løsning er presentert i flere 

møter med Nkom, som har satt i gang utredningen av «Finnmarks-prosjektet». Vår søknad 

om Nkom-midler for strekningen i Laksefjord kan være en del av denne indre fiberringen, og 

bidra til at man kommer nærmere målet om større sikkerhet i nettet og mindre ekom-utfall.  

 

Telenors nedleggelse av kobbernettet 

Lebesby kommune har også dialog med Telenor angående den varslede nedleggelsen av 

kobbernettet i Lebesby, hvor 30.06.2020 er satt som dato. Kommunen har bedt om at dette 

utsettes til nytt bredbåndstilbud er på plass i området, og vårt mål er at det skal skje i løpet av 

2020. Samtidig har Telenor uttrykt at de ikke vil legge ned et tilbud før en erstatning er på 

plass, og dette må følges opp av kommunen og det må stilles krav til Telenor. I dag kan ikke 

nye kunder tilbys mobilt hjemmebredbånd med nødvendig kapasitet, da nettet allerede er 

overbelastet. Så noe må gjøres uansett når kobbernettet legges ned i området. 

 

Vurdering: 

Dette har vært en lang og til dels vanskelig prosess. Kommunen har brukt mye tid og 

ressurser på utredningen av «Kritisk stamfiber i Finnmark» og deltatt i «Finnmarks-

prosjektet» som Nkom er i gang med. Dette har skjedd i et spleiselag hvor kommunen har fått 

finansiering fra fylkeskommunen, fylkesmannen og flere kommuner. Håpet er selvsagt at vår 

innsats i dette prosjektet skal bidra til at Nkom kommer på banen med egne midler for å 



etablere en indre fiberring i Finnmark og redusere skadevirkningene ved utfall av kystfiberen. 

Utredningen av «Finnmarksprosjektet» skal være ferdig innen utgangen av 2019.  

 

Parallelt med dette prosjektet har vi søkt om Nkom-tilskudd også i 2019. Totalt ble Finnmark 

tildelt ca. kr. 7 millioner, og vi ble innvilget kr. 2.390.000 av dette beløpet. Vi søkte i tillegg 

RUP-midler fra fylkeskommunen, men fikk avslag i Fylkesutvalget den 19.11.2019. Med 

bakgrunn i høye utbyggingskostnader, og en vurdering av realismen i å kunne finansiere 

prosjektet, ble Kunes utelatt i denne søknadsrunden. Det ble vurdert som prioritet én å bygge 

ut høyhastighets kraftfullt bredbånd i Lebesby-området i og med at Telenor har varslet en 

nedleggelse av sitt kobbernett. Kommunen må ha en videre dialog med Telenor om hva dette 

vil innebære, og her er det viktig at kommunen stiller krav til Telenor før nedleggelsen finner 

sted. 

 

En utbygging fra Ifjord til Lebesby hvor alle husstander tilbys minimum 30 Mbit /s hastighet, 

vil kunne koste et sted mellom kr. 7-8 millioner (merk, usikre tall!). Kostnader for videre 

utbyggingen fra Ifjord til og med Landersfjord vil avhenge av teknologi, og eventuell avtale 

med Statnett når de legger ned fiberen.  

 

Skal man som eksempel minimum finansiere kr. 8 millioner i utbygging i 2020, kan en mulig 

fordeling se slik ut: 

 

Nkom tilskudd 2017 og 2019  kr. 3.990.000 *)  

Lokal egenfinansiering kommune kr. 1.210.000 

Lokal privat egenfinansiering kr. 1.200.000 

Utbyggers antatte egenandel  20 % kr. 1.600.000 

Sum finansiering   kr. 8.000.000 

 

*) Tilskuddet kan bli større, iflg. Fylkeskommunen, men beløp ikke avklart når 

saksfremlegget lages ferdig. Ved økt bredbåndstilskudd vil lokal offentlig og privat 

finansiering kunne reduseres, da den minimum må utgjøre 25 %. Det er også usikkert hvor 

stor andel en utbygger vil ønske å bruke av egne midler. I noen prosjekter kan det være 

høyere andel og i andre prosjekter lavere med bakgrunn i antall kunder mm.    

 

Som nevnt flere ganger er dette høyst usikre tall, og administrasjonen må jobbe videre i 

samarbeid med fylkeskommunen og deretter vurdere videre fremdrift etter felles utlysning i 

Doffin. Planen er at utlysningen skal skje i januar.  

 

Administrasjonen har tatt kontakt med de ulike private aktørene innen smolt og oppdrett, 

samt kraftlaget, for å drøfte et mulig spleiselag og få med «lokal privat egenfinansiering». 

Det er viktig at både anleggene og de ansatte som er bosatt i området er tilknyttet sikker 

bredbåndsforbindelse og kan koble seg på nett i alle typer situasjoner. Dette handler om 

sikkerhet for produksjonen og verdier, men også om bolyst og et nødvendig tilbud til 

befolkning, øvrig næringsliv, tilreisende og offentlige kontorer og tjenester.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 



  Toril Svendsen 
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