Bredbåndsstøtte 2022
Informasjonsmøte for kommunene i Viken

Viken viser vei.

viken.no

Agenda
10:00-10:30

Orientering om søknadsordning 2022

10:30-11:00

Introduksjon av digital kartløsning

11:00-11:30

Lunsj

11:30-12:00

Gjennomgang av ofte stilte spørsmål

12:00-12:30

Behov for erfaringsdeling og møter

12:30-14:00

Diskusjon

Mål og virkemidler
•

Status
‒
‒
‒
‒

•

Mål
‒
‒

•

58 000 husstander uten tilbud om 100 Mbit/s
98,3% har tilbud om 30 Mbit/s
69,3% har fiber (88,7% medregnet kabel-TV-nett)
5G fortsatt i startgropa, 4G til så å si alle?

100 Mbit/s til alle husstander innen 2025 (Meld. St. 28, 2020–2021)
1000/100 Mbit/s til 95% innen 2025? (KS, NHO, Abelia, Nelfo m.fl., 75 mrd økonomisk mervekst – SØA)

Virkemidler
‒
‒
‒

Kommersiell utbygging
Statlig bredbåndstilskudd
Rabattordning 5G

Effektivitet
•

Dagens situasjon
‒
‒
‒

•

Teknologier
‒
‒
‒

•

Fiber, mobil, fast trådløst, satellitt (Starlink 2023?)
Stamnett med fiber
Graving koster

Eksisterende infrastruktur
‒
‒

•

Det bygges nesten utelukkende fiber med statlig tilskudd *OBS!
Kostnad per husstand vil øke betraktelig jo nærmere full dekning vi kommer
50 000,- tilskudd i snitt per husstand * 58 000 husstander = 2,9 milliarder eller ca. 1 mrd. årlig

Rør, stolper, kulverter, mørk fiber – bygge/rekkefølgekrav om ekstra rør
Bredbåndsutbyggingsloven og Ekomportalen

Dugnad
‒

I hvilken grad og hvordan skal husstandene selv bidra?

Roller
•

Fylkeskommunen forvalter bredbåndstilskuddet på oppdrag fra KDD
‒
‒
‒
‒

•

Prioriterer prosjekter som får støtte
Kartlegger om det foreligger kommersielle planer
Sørger for felles utlysning av prosjektene
Påser at retningslinjer følges

Kommunene søker om tilskudd og tegner kontrakt med utbygger
‒
‒
‒

Velger og begrunner prosjekter for utbygging
Fører dialog med innbyggere og utbyggere
Tegner kontrakt og følger opp under utbygging

Søknadsprosessen
64 171 089,- fordelt til Viken over statsbudsjett

•
•

Påbudt å bruke fylkeskommunens kartløsning
Innsending av kart/adresselister i to omganger

1. Områder markert i kart og adresselister sendes inn senest fredag 8. april
‒
‒

Underlag for markedsdialog (direkte dialog med utbyggere/kunngjøring på Doffin)
Skjema for tilleggsinformasjon ikke relevant før andre innsending

2. Endelig søknad leveres senest 24. juni
‒
‒

Skal inneholde reviderte områder, adresselister, skjema for tilleggsinformasjon osv.
Alle vedlegg produsert av kartløsning skal oversendes

Evalueringskriterier
•

Kostnadseffektivitet (20%)
‒ Utbyggingskostnad, andel tilskudd og antall husstander

•

Egeninnsats (30%)
‒ Andel kommunale midler og lokal egeninnsats

•

Gjennomføring (30%)
‒ Realistisk plan og budsjett

•

Dekningsgrad (20%)
‒ Kommunens nåværende bredbåndstilstand

Vilkår
•

Områder som mangler 30 Mbit/s nedlastingshastighet (gammel GBER)

•

Teknologinøytrale prosjekter, fast pris uavhengig av databruk

•

100% dekning til husstander og bedrifter i områdene (unntak?)

•

Lokale bidrag 30% av statsstøtten (på fylkesnivå)

•

Ulovlig statsstøtte må tilbakebetales

•

Prosjektene skal være ferdig innen oktober 2024

Strategi
Bredbånd er i stadig større grad blitt et kommunalt ansvar
•

Kommunal strategi – fordeler
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Nødvendig for å få til tverrfaglig samarbeid
Stor fordel ifm. eventuelt dugnad eller spleiselag
Kostnadsbesparende
Premieres i søknad om tilskudd
Enklere å få til vedtak og avsette midler
Lettere å avdekke eksisterende eller planlagt nett
Informere og svare innbyggere og media
Enklere å få til samarbeid mellom kommuner
Muliggjør rettelser i dekningsdata
Ta stilling til situasjoner som ikke passer i formen (*fremtidig fokus for tilskudd?)

Kartlegge dekning
•

Fylkeskommunens dekningskart
‒
‒

Benytt kartlaget «dekning2021_bygg_kablet»
Søknadsberettigede husstander er røde eller svarte i kartet:
‒
‒
‒
‒

‒

•

Grønn = 100 Mbit/s
Gul = 30 Mbit/s
Rød = 10 Mbit/s
Svart = 0 Mbit/s

Avvik kommenteres/dokumenteres i adresseliste

Dialog med innbyggere
‒
‒
‒
‒
‒

Dugnadsvilje
Spleiselag
Infrastruktur
Dokumentasjon
Egeninnsats

Dialog med utbyggere
Avhengig av initiativ fra kommunene!
•

Planer
‒

•

Infrastruktur
‒

•

Pågående og fremtidige prosjekter (også 5G-rabatt)

Eksisterende infrastruktur

Kostnadsbilde
‒

Bistand til og kvalitetssikring av vurdering

Ofte stilte spørsmål
•

Fylkeskommunen som anskaffer
‒
‒
‒

•

Økonomi og kommunal egenandel
‒
‒
‒
‒

•

Felles anskaffelse og unntak
Rom for forhandlinger
Konkurransepreget dialog

Beregning av dugnad og kommunal egenandel
Dugnadsinnsats inn i offentlig anskaffelse
Økonomisk ambisjonsnivå
Forskjell fra tidligere år

Adresselister
‒
‒
‒
‒

Filtrering og «vasking» av adresselister
Bestride Nkoms dekningsinformasjon
Kryssreferanse mot kommunale tjenester
Dialog med utbygger

Erfaringsdeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunal strategi
Regionale/interkommunale samarbeid
Lokale støtteordninger
Haga-modellen
Felles maler
Økonomisk tommelfinger
Samarbeid på tvers av avdelinger
Utnyttelse av lokal infrastruktur
Bredbåndsutbyggingsloven og Ekomportalen
Kommunale/regionale strategier
Politisk forankring
Annet?

Ressurser
•

Nkom
‒
‒
‒
‒

•

Viken fylkeskommune
‒
‒

•

Ekomstatistikken
Digital kartløsning (data fra bredbåndsleverandører)
Ekomportalen (bredbåndsutbyggingsloven)
Veileder

Forvalter statlig tilskudd (tilrettelegge/koordinere, råd og konsultasjon)
Fylkeskommunal kartløsning

Erfaringsdeling

Takk!

Viken viser vei.

viken.no

