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Arkivsak: 21/348   

Sakstittel:  UTBYGGING AV BREDBÅND I OMRÅDET LANDERSFJORD – 

BEKKARFJORD. SIGNAL BREDBÅND AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap tar saken til orientering. Det er svært positivt at det nå er signert 

kontrakt og at Signal Bredbånd AS skal bygge ut fiber til alle husstander og næringsaktører i 

området Bekkarfjord – Landersfjord.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Kontrakt om etablering av bredbånd til fastboende og virksomheter i Lebesby kommune  

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har helt siden 2016 jobbet aktivt for å få til en bredbåndsutbygging i 

Laksefjorden. Kommunen har søkt og fått tildelt midler fra fylkeskommunen og Nkom i tre 

runder: 

 

2017: kr. 1 600 000 

2019: kr. 2 390 624 + kr. 1 037 625 

2020: kr. 2 910 000 

 

Til sammen kr. 7 938 249 er tildelt fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Det er tidligere gjort vedtak på at kommunen skal bidra med inntil kr. 1.500.000 og lokale 

private aktører har gitt lovnad på inntil kr. 900.000.  

 

Signal Bredbånd AS leverte inn tilbud innen fristen 1. mars hvor total byggekostnad var satt 

til kr. 10.300.000 og de ønsker et tilskudd på kr. 9.300.300 for å gjennomføre prosjektet. 

Tilbudet er gjennomgått og kontrollert av Bredbåndsfylket AS, og kontrakten ble signert av 

kommunen den 21. april, se vedlegget.  

 

Kommunen skal sammen med Bredbåndsfylket AS sette opp det totale budsjettet for 

utbyggingen, inkludert egne kostnader. Dette vil administrasjonen komme tilbake til 

underveis.  

 

I pristilbudet fra Signal vil alle fastboende og næringsdrivende i området Bekkarfjord – 

Landersfjord få tilbud om fiber med følgende pris: 

Del 2 - Pris/vilkår for sluttbrukar 

Før inn pris/hastighet 
nærmest NKOMs 
minimumskrav 

Pris i 
byggeperiode 

*Pris etter 
byggeperiode 



·        Pris på tilknytning (engangsbeløp 
inkludert nødvendig 
elektronikk/hussentral) 

 
1990/4990 1990/4990 

·        Månedlig 
abonnementskostnader/hastighet 

Altibox Fiberbredbånd 
250/250  kr 655,20   kr 655,20  

 

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

    *Pris etter byggeperiode kan utdypes 
verbalt  

   Skriv her;  
   1990 - uten inngraving til 

husvegg/egeninnsats 
   4990 - med inngraving til husvegg 
   

     

Det vil bli opprettet en egen nettside hos Signal hvor salgsinformasjon vil bli lagt ut. Det er 

viktig at så mange som mulig i området benytter seg av dette tilbudet da Signal ønsker en 

markedsandel på +/- 70 %. Dette bør være mulig å få til.  

 

Utbyggingen skal være ferdig innen utgangen av 2021.  

 

Når det gjelder kommunens egne bygg, er det foreløpig ikke helt klart hvilke løsninger som 

vil fremforhandles og kostnadene med dette.  

 

Vurdering: 

Det er veldig bra at kommunen endelig har lykkes med å få en avtale om utbygging av 

bredbåndstilbud i form av fiberutbygging i området Landersfjord-Bekkarfjord. 

Fylkeskommunen har strukket seg langt med å tildele midler i til sammen tre runder for å 

hjelpe oss med denne utbyggingen.  

 

Rådmann vil komme tilbake til formannskapet med orientering om løsning og kostnader 

forbundet med utbygging av bredbånd til kommunale bygg i området.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


