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Målsetting  

 

• Bidra til utbygging i områder som mangler et «grunnleggende 

bredbåndstilbud» og hvor det ikke foreligger planer om kommersiell 

utbygging. Man kan også søke om støtte til forbedring av eksisterende tilbud i 

områder uten «høykapasitetsbredbånd». 

 

• Ordningen er formelt fastsatt av Samferdselsdepartementet og notifisert til 

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) ut 2017 i.h.t EUs retningslinjer for statlig 

støtte til bredbåndsutbygging. 

 

• I perioden 2014-2016 ble det innvilget totalt 97 søknader som bidrar til 

utbygging av ca. 30.000 nye bredbåndstilknytninger 

 

• Tilgjengelige midler for 2017: 138,7 mill.kr.  

 

 

 

 



Utgangspunkt: Dagens dekningssituasjon 
Definisjoner 

   «Hvitt område»   

«Hvitt NGA-område»  
 
Har grunnleggende bredbånd (4 – 30 Mbit/s), men ikke 
høykapasitetsbredbånd  
 

  30 

  4 

Mbit/s 
(nedstrøm) 

Høykapasitetsbredbånd (NGA) 
 Søke? 
  NEI 

Søke? 
  JA 

Søke? 
  JA 

  0 



4 

Om tilskuddsordningen  
Hovedpunkter 

• Ordningen er teknologinøytral og søknadsbasert med krav til 

prosjektbeskrivelse og dokumentasjon etter fastsatte kriterier 

 

• Kun kommuner/fylkeskommuner kan søke om midler, men andre (f.eks 

regionråd, grendelag) må gjerne bistå kommunen i utforming av søknad. 

Kommune/fylkeskommune får rollen som prosjekteier og skal legge ut 

godkjente prosjekter på offentlig anbud. Kommersielle aktører oppfordres 

til å legge inn tilbud på utbyggingen og får rollen som utbygger. 

 

• Utbygger får eiendomsrett til nettet, men påtar seg tilgangsforpliktelser 

 

• Prosjekteier er ansvarlig for bruk av midlene, gjennomføring av 

anbudsprosess og rapportering til Nkom 

 

 



Prosjektgjennomføring 

Lokal 
høring Rapportering 



 

 
Hva må kommunene gjøre? 

 



  
Bestill lokalt dekningskart 

 

• Nkom tilbyr lokale dekningskart basert på en 

årlig nasjonal dekningsundersøkelse 

• Kartene er teknologinøytrale og viser kun 

tilgjengelig kapasitet (nedstrøm) 

• Bebyggelse er indikert ved et kvadrat på 

kartet som dekker 100x100 meter. Et kvadrat 

betyr at det er ett eller flere hus i området.  

• Fargen på kvadratene betyr: 
• Rød: Ingen hus har tilgang til den aktuelle 

kapasiteten («hvitt område») 

• Grå: Noen (men ikke alle) hus har tilgang til 

minst den aktuelle kapasiteten 

• Sort: Alle hus har tilgang til minst den 

aktuelle kapasiteten 

 

• Bestilling: dekningskart@nkom.no 
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Eksempel  - 30 Mbit/s dekning 
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Foreta utbyggingsundersøkelser 

 

 

 

 

• Kommunen plikter å ta kontakt med bredbåndstilbydere som har eget nett 

i kommunen for å innhente informasjon om eventuelle utbyggingsplaner i 

det aktuelle området. 

 

• Dersom et selskap bekrefter at det er besluttet å bygge ut bredbåndstilbud 

med minst 30 Mbit/s i løpet av de nærmeste 3 år kan man ikke søke. 

 

• Nkom har oppfordret nasjonale bredbåndstilbydere til å etablere et sentralt 

kontaktpunkt for forespørsler fra kommunene. Både Telenor og Telia har 

gjort dette. 
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        Lokal kunngjøring/høring 
 

 

• Kommuner som planlegger å sende søknad skal offentliggjøre informasjon 

om hvilket geografisk område den planlagte utbyggingen gjelder med 

høringsfrist på minst en måned.  

 

• Interesserte parter skal få anledning til å gi innspill til kommunen før 

søknaden leveres. 

 

• Kunngjøring skal skje på kommunens hjemmeside, eventuelt også i 

lokalpressen 

   

• Nkom publiserer en nasjonal oversikt over kommuner som planlegger 

prosjekter/søknad med lenke til de enkelte kunngjøringene.  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 Søknadsbehandling 

 



Registrering av søknad 

 

• Ordningen er tilgjengelig på 

www.regionalforvaltning.no under 

navnet «Bredbåndsutbygging – 

Nasjonal tilskuddsordning»  Alle 

søknader skal leveres der 

 

• Søknaden består av to deler:  
– Elektronisk søknadsskjema (generell 

del) 

– Søknadsvedlegg (skjema for 

dokumentasjon av kriteriene) som 

lastes ned fra www.nkom.no 

 

• Søknadsfrist: 3. mai  

 

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.nkom.no/
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Kriterier for tilskudd 
 

Tilskuddsordningen har seks kriterier med innbyrdes vekting: 

 Dekningssituasjon: 
– Områder uten grunnleggende tilbud (< 4 Mbit/s)    (30%)  

– Områder med grunnleggende tilbud, men uten tilbud om  (  5%)  

høykapasitetsbredbånd (< 30 Mbit/s) 

 

Økonomi: 
– Kostnadseffektiv nettutbygging       (25%) 

– Lokal medfinansiering         (20%) 

  

Samfunnsmessige forhold: 
– Plan for bærekraftig drift etter utbygging     (15%)  

– Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskaping   (  5%)  

 

Søknaden blir gitt en totalkarakter basert på graden av oppfyllelse av hvert 

kriterium og vektingen. 
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Tildelingsbrev  
 

• Kommunene mottar et tildelingsbrev fra Nkom som beskriver vilkårene for 

tilskuddet: 
– Følge regelverket for offentlige anskaffelser 

– Offentlig anbudskonkurranse (www.doffin.no)  

– Utlysningen skal være teknologinøytral (dvs. skriv bredbåndsutbygging, ikke 

fiberutbygging..) 

– Gjøre utbygger oppmerksom på tilgangsforpliktelser 

– ESAs godkjenning av ordningen skal vedlegges kontrakt med utbygger 

 

• Nkom utbetaler tilskuddet i sin helhet, men kommunen skal betale utbygger 

etter hvert som prosjektet opparbeider kostnader i.h.t milepæler i inngått 

kontrakt 

 

• Kommunen er ansvarlig for bruk av midlene og rapportering til Nkom 

 

 

http://www.doffin.no/


 

 Informasjon og veiledning 

 



Nkoms hjemmeside 
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Informasjon - nettsider 

• www.nkom.no 

 Faktaboks på forsiden leder deg videre til: 

 - Generelt om ordningen, nyhetsmeldinger 

 - Søknadsprosessen og skjemaer 

 - Ofte stilte spørsmål 

 - Kontaktpersoner i fylkeskommunene 

 - Kontaktinformasjon hos bredbåndstilbydere 

 - Liste over prosjekter under planlegging (lokale høringer) 

 - Resultat av tidligere tildelinger (prosjekter som har fått tilskudd)  

 

• www.regionalforvaltning.no  

 Ordningen heter: «Bredbåndsutbygging – Nasjonal tilskuddsordning» 

 

• Fylkeskommunenes hjemmesider vil normalt også ha informasjon om 

tilskuddsordningen 

 

http://www.nkom.no/

