
Hei, 

  

Det er blitt bevilget 197,75 mil. kr. over statsbudsjettet for tilskuddsordningen for støtte til 

bredbåndsprosjekter for 2019. Av dette er Nordland fylke tildelt en økonomisk ramme på ca. 25,3 

mill.kr.  Jeg vil presisere at dette er en økonomisk ramme og ikke penger som blir tildelt fylket 

automatisk. Nordland fylke må sammen med kommunene komme opp med prosjekter som til 

sammen tilsvarer 25 mill. kr. i støtte, og som oppfyller kriteriene som er satt av 

samferdselsdepartementet (se vedlagte tildelingsbrev), hvis ikke vil overskytende bli lagt i en 

fellespott som de andre fylkene kan søke på. 

 

Søknadsfristen for kommunene i 2019 er 31. mai og det skal søkes til fylkeskommunen via portalen 

regionalforvaltning.no (støtteordning - bredbånd).  Skjema for tilleggsopplysninger må fylles ut og 

vedlegges søknaden som i fjor. 

Fylkeskommunen skal som i fjor kvalitetssikre og prioritere søknadene og sende en innstilling til 

Nkom innen 19. juni. Nkom skal kontrollere at prosjektene oppfyller kriteriene, men blander seg ikke 

borti fylkets prioriteringer. Dersom kriteriene er oppfyllt og godkjent får fylket overført pengene. De 

prosjektene som er prioritert av fylket vil være garantert støtte.   

 

Dersom din kommune ønsker å søke om midler er undertegnede behjelpelig med råd og veiledning i 

søknadsprosessen. 

 

Det pålegger fylkene å sikre at minst 80 % av husholdningene som får støtte i år, skal være 

husholdninger som enten har et tilbud om mindre enn 10 Mbit/s eller bare har et tilbud på 10-30 

Mbit/s via kun Telenors kobbernett. Dette betyr at disse 2 situasjonene skal behandles likt, og det er 

derfor viktig at kommunene har detaljert oversikt over hvilken teknologi som tilbys i de områdene 

det søkes for. Dersom det ikke finnes så mange husholdninger i fylket i kategorien (under 10 Mbit/s 

generelt og mellom 10 og 30 Mbit/s på Telenors kobbernett spesielt), kan altså husholdninger som 

har et generelt tilbud med lavere kapasitet enn 30 Mbit/s få støtten. Kravet om 80% kan altså være 

lavere. I tillegg kan Nkom gi unntak fra kravet om 80 % dersom fylkets ramme kan anvendes mer 

effektivt på en annen måte.  

 

Fritidseiendommer er ikke berettiget til støtte. Disse må finansieres særskilt og holdes adskilt i 

prosjektregnskapet. 

 

Benytt linken nedenfor til NKOM’s informasjonssider for nærmere beskrivelse av ordningen. 

 

NKOM oppdaterer fortløpende opplysningene om tilskuddsordningen for bredbånd for 2019. 

Info:  http://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/nasjonal-st%C3%B8nad-til-

breibandutbygging 

 

Dere kan hente ned dekningskart for relevante kommuner fra NKOM. Dekningskartene er publisert 

her. 

 

Det må søkes via regionalforvaltning.no. 

Selv om man søkte i fjor, må man søke på nytt i år med oppdatert dokumentasjon, man kan ikke 

henvise til tidligere søknad. 

 

 

Følgende bør settes i gang umiddelbart: 

 

1. Hente dekningskart som viser områder som har <10 mb/s og mellom 10 og 30 mb/s 

 



2. Legge de omsøkte områdene ut på høring på kommunens hjemmeside. Link til eller kopi av 

hjemmesiden legges ved søknaden. 

 

3. Sende de omsøkte områdene på e-post til meg så snart disse er bestemt av kommunen 

(gjerne dekningskart som beskrevet i pkt. 6), fordi Nordland fylkeskommune må legge alle 

områdene for alle kommunene som søker ut på Doffin i en veiledende utlysning 1 måned før 

innstilling sendes til Nkom (19. juni). 

 

4. Forespørre landsdekkende operatører, samt lokale operatører dersom slike finnes, om 

utbyggingsplaner i de omsøkte områdene innen de nærmeste 3 årene. Planene skal være 

konkrete. Svar som at man vurderer eller muligens skal bygge ut gjelder ikke, og skal regnes 

som et negativt svar. Forespørslene og ev. svar må også legges ved søknaden. 

Minst 25 % av total prosjektkostnad skal være lokal medfinansiering (utbyggers andel kan 

ikke regnes med som lokal medfinansiering). 

 

5. Prøve å få lokal medvirkning både økonomisk og ved dugnad, men dette må være 

dokumentert og forpliktende, samt at tilknytningsavgift for bredbåndsaksess kan også regnes 

med her. 

 

6. NB! Dekningskartet skal være vedlegg til søknaden og man må ringe inn det området på 

kartet som det søkes for.  

 

Vedlagt brev fra Nkom om ordningen og kriteriene og skjema for tilleggsopplysninger. 

 

Lykke til. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Henry Andorsen 

Seniorrådgiver 
 

   

henran@nfk.no 

Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 


