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UTBYGGING AV BREDBÅND - PROSJEKTOMRÅDER 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/402     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/21 Formannskapet 10.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommune søker om offentlig tilskudd for utbygging av 
bredbånd i de områdene som fremgår av saken. Kommunedirektøren tilrår videre at Øyer 
kommune bevilger kr. 2.150.000 i kommunal egenandel til utbygging av bredbånd i områder 
uten grunnlag for kommersiell utbygging: Musdal og Tretten Sør Øst. 

Bevilget beløp kommer i tillegg til 760.000 kroner allerede avsatt i budsjettet for 2021. Totalt 
bevilget egenandel: 2.910.000 kroner. 

 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 30/2021 Bredbåndshandlingsplan for 2021. Et av 
handlingspunktene i nevnte plan, omfattet vurdering av fiberprosjekter med potensial for 
medfinansiering gjennom statlig tilskudd. 
 
Innlandet fylkeskommune er tildelt funksjonen med forvaltning av de statlige 
bredbåndsmidlene for 2021. Fylkeskommunen har satt følgende krav og frister for 
kommuner som ønsker å kunne være kvalifiserte for å motta statlig tilskudd til bredbånd i 
områder uten kommersielt utbyggingsgrunnlag: 

 Innen 16. april å ha identifisert samtlige områder i kommunen som kan være aktuelle 
for bredbåndsprosjekter. 

 I perioden 16. april til 14. mai å ha hatt en høringsperiode for de områdene 
kommunen ønsker særlig vurdert for 2021. 

 Innen 14. juni å ha besluttet hvilke prosjektområder kommunen ønsker å søke statlig 
bredbåndstilskudd til for 2021.  
 

Kommuner som ønsker å søke om tilskudd til bredbåndsprosjekter i 2021 må bidra med en 
egenfinansiering i prosjektene på minimum 25 prosent av den antatte kostanden for 
etablering av bredbånd i de aktuelle prosjektområdene. 
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Det ble registrert totalt 2 innspill knyttet til høringsperioden. I tillegg har det i regi Innlandet 
Fylkeskommune, vært gjennomført dialogkonferanse med HomeNet, Telenor og Eidsiva 
Bredbånd som potensielle tilbydere av bredbånd i Øyer. Dialogen med tilbyderne har hatt 
som hovedfunksjon å få foretatt vurdering av gjennomførbarheten av prosjektområdene 
kommunene har foreslått for søknadsrunden 2021.  
 
Områdene i høringsomgangen 2021 
Fredag 16. april startet høringsperioden for områder som ønskes særlig vurdert som 
prosjektområder for 2021. I Øyer ble 4 områder på Tretten fremsatt med en slik status. 
Totalt er det gjennom Bredbåndsprosjektet, identifisert 7 områder i Øyer som kan være 
aktuelle som selvstendige bredbåndsprosjekter. Områdene dekker i sum ikke samtlige 
husstander i kommunen. 
 
Områdene i Øyer som er vurdert som potensielle bredbåndsprosjekter i 2021: 
 

Område Husstander Mulig behov ØK-egenandel 
Tretten NØ 81 Kr. 1.417.500,- 
Tretten NV 38 Kr. 665.000,- 
Musdalen 87 Kr. 1.522.500,- 
Tretten SØ 78 Kr. 1.365.000,- 
Summer 284 Kr. 4.970.000,- 

 
Antall husstander oppgitt i tabellen, korresponderer med antallet som blir fakturert 
renovasjon. Antall boliger er høyere. Beløpene som er oppgitt som mulig behov kommunal 
egenandel, baserer seg på en snittfremføringskostnad på kr. 70.000,- pr husstand og kravet 
knyttet til statlig bredbåndstilskudd som baserer seg at kommunen selv bidrar med 
minimum 25 prosent av fremføringskostnaden. 
 
Fristen Innlandet fylkeskommune har fastsatt for å søke om offentlig tilskudd til bredbånd i 
områder uten kommersielt grunnlag, er 14. juni 2021.  
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Fiberdekningskart for Øyer 2020 
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Høringsområder Øyer 2021 
 
Kostnader ved etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag: 
I det foreløpige anslaget for hva som må påregnes som kostand for etablering av 
fiberbredbånd i områder uten kommersielt grunnlag, har bredbåndsprosjektet i 
Lillehammer-regionen lagt til grunn vurderingene fra Abakus AS og Nasjonal 
Kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Abakus AS er et rådgivningsfirma på feltet digital 
infrastruktur og anbudsprosesser. Nkom er det tidligere Post- og teletilsynet. Dette er en 
statlig etat som har som rolle å regulere og overvåke blant annet 
telekommunikasjonssektoren.  
 
De faktiske kostnadene for etablering av bredbånd gjennom bredbåndsprosjekter i de ulike 
områdene, vil ikke være kjent før områdene er lagt ut på anbud og det eventuelt er gitt 
tilbud fra en eller flere bredbåndsleverandører. Pr nå har leverandørene av trådløse 
løsninger normalt ikke villet forplikte seg til kravene fra Nkom for å være kvalifisert i 
tilskuddsprosjekter.  
 
 
Både Abakus AS som Innlandet fylkeskommune har engasjert som sin kompetansepartner 
for bredbåndsanbudsprosesser og Nkom, erfarer at det har vært en tydelig kostnadsøkning i 
tilskuddsprosjektene de senere årene. Dette gjenspeiler seg i tilbudene fra leverandørene. 
Prosjekter med en kostnad på mindre enn kr. 30.000,- pr husstand, antas å være utbyggbare 
på kommersielt grunnlag. Slike faller utenfor tilskuddsordningen og dersom det er 
leverandører som vurderer kommersiell utbygging i konkrete områder, må disse områdene 
holdes utenfor tilskuddsfinansierte bredbåndsanbud. Nkoms vurdering er at intervallet som 
kan legges til grunn i prosjekter til høring, er kr. 60.000,- til 70.000,-. 
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Basert på erfaringen fra andre bredbåndsprosjekter i områder uten grunnlag for kommersiell 
utbygging, vil fordelingen av den antatte kostnaden på kr. 70.000,- pr husstand, typisk kunne 
ha en slik finansieringsfordeling: 
 

Egenandel fra bredbåndsleverandøren Kr. 30.000,- 
Egenandel fra husstanden som blir tilknyttet Kr. 10.000,- 
Tilskudd fra kommunen Kr. 17.500,- 
Tilskudd fra Nkom/fylkeskommune Kr. 12.500,- 

 
 
Prosessforløpet i tilskuddsprosjekter 
Prosessløpet for kommuner som har ønsker om å få tilskudd fra Nkom/fylkeskommune til 
bredbåndsprosjekter, må følge et relativt fast prosessforløp.  
 
Første fase er å etablere en bredbåndstrategi for områdene i kommunen uten kommersielt 
grunnlag for bredbåndsutbygging. I Øyer er dette ivaretatt gjennom tidligere politiske 
behandlinger samt kartleggingen av potensielle områder gjennom bredbåndsprosjektet. 
 
Andre fase er å ta stilling til hvilke områder man ønsker til særlig vurdering for inneværende 
år. I Øyer har dette omfattet fire områder som dekker Tretten-samfunnet. Disse har vært 
gjenstand for en høringsperiode på en måned fra 16. april.  
 
Fase tre omfatter beslutning om hvilke områder kommunen faktisk ønsker å søke om 
tilskudd til med ambisjon om å legge ut på anbud i inneværende år. Det må samtidig gjøres 
et vedtak eller fremmes en innstilling på bevilgning av kommunal egenandel i de tilfeller slik 
bevilgning ikke er gjort på et tidligere tidspunkt. Innlandet fylkeskommune har satt fristen 
for dette til 14. juni for inneværende år.  
 
Fase fire omfatter fylkeskommunenes behandling av søknader fra kommunene hvorpå 
kommunene kjører påfølgende anbudsprosesser for de av områdene det ble ytt tilskudd til 
gjennom fylkeskommunens søknadsbehandling. Siden det hvert år fremmes søknader om 
tilskudd for betraktelig større summen enn fylkeskommunen har til utdeling, er det ingen 
automatikk i at prosjekter kommunene har fremmet søknader for, tildeles tilskudd.  
 
Innspill gitt i høring 
Følgende merknader ble gitt i høringen av potensielle områder i Øyer for 2021: 
 

 Anne Marie Sveipe, Vestsidevegen 124: Peker på nødvendigheten av god digital 
infrastruktur for alle innbyggerne. Etterlyser tydeligere kriterier for hvilke områder 
som legges ut til høring og hvilke som ikke gjør det. Ber om at Øyer kommune i sitt 
bredbåndsarbeid, prioriterer opp de befolkningstette områdene i kommunen. 

o Vurdering: Adressen ligger ikke innenfor noen av områdene som har vært 
identifisert som potensielt aktuelle for høringsomgangen 2021. Husstanden 
ligger rett nord for brua over fra Øyer sentrum og i rekke med andre relativt 
tett plasserte husstander på vestsiden. Området har er antatt å være 
potensielt kommersielt utbyggbart og kvalifiserer i tilfelle ikke til offentlig 
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tilskudd. Dersom kapasitetsutfordringer gjør at det tar tid før 
bredbåndstilbyderne starter salg i det aktuelle området, kan et 
dugnadsfiberprosjekt være aktuelt. 

 
 Odd Ivar Tangen, Gamlevegen 266: Er i ferd med å få bredbånd fra Eidsiva Bredbånd 

og lurer på om det er mulig å få tilskudd til etableringen. 
o Vurdering: Tilskuddsordningen for bredbånd er forbeholdt områder uten 

grunnlag for kommersiell utbygging. Den aktuelle adressen faller derfor 
utenfor ordningen. 

 
Vurdering: 
For å kunne gå videre til neste fase av digitaliseringen, og for at kommunene skal kunne 
levere gode tjenester til innbyggere må det være bredbånd med høy kapasitet til alle. 
Statens politikk er digitalt førstevalg, og det følger kommunene opp. Fylkeskommunens 
forvaltning av tilskuddsordningen som er aktuell i dag gir noen utfordringer, i og med at 
behovsvurderingen som ligger til grunn i behandlingen av søknadene fra kommunene, synes 
uklar. Kravet om størrelsen på det kommunale bidraget uavhengig av det faktiske behovet, 
(andel innbyggere som ikke har godt nok tilbud), slår svært ulikt inn i kommuneøkonomien. 
For Øyer er det en stor sum.   
 
Valg av områder til høring i 2021 
Det endelige valget av områder omfattet av høringsomgangen for 2021, er basert på den 
politisk vedtatte Bredbåndshandlingsplanen for 2021, på dialog med potensielle tilbydere, 
på dialog med bredbåndsteamet til Innlandet fylkeskommune og på dialog med andre 
regioner som har eller har hatt tilskuddsprosjekter. Det er en rekke faktorer som legges til 
grunn. Avstand til eksisterende fiberområder. Sammenhengen mellom områdene, antallet 
husstander og områdestørrelsenes betydning for det nødvendige kommunale bidraget. 
 
Områdene som ble inkludert i høringsperioden i Øyer er vurdert å møte de ulike faktorene i 
tilstrekkelig grad. Høringsperioden er ment både for å kunne få tilbakemeldinger fra de 
lokale fastboende og kunne føre hensiktsmessighetsdialog med leverandørene som vi 
kjenner til har bredbåndsinfrastruktur fra før i Lillehammer-regionen.  
 
Enkelte boliger ligger slik lokalisert at kostnaden for etablering av bredbånd til disse er antatt 
av å være av en slik størrelse at sannsynligheten for fremtidig etablering må kunne betegnes 
som meget lav. Det kan likevel ikke utelukkes helt at fremtidig teknologiutvikling vil kunne 
løse det til en akseptabel kostnad. Slike boliger er ikke omfattet av hverken områder vurdert 
til høring i 2021 eller områder identifisert generelt som potensielle for tilskuddsprosjekter. 
 
Å legge ut tilfeldige isolerte områder på anbud, vurderes å redusere sannsynligheten for å få 
tilbud eller tilbud som er mest mulig optimalt priset sett fra kommunens side. Det taler for å 
ta utgangspunkt i nærhet til eksisterende fiberområder. Basert på tilbakemeldingene i 
dialogkonferansene med de potensielle bredbåndstilbyderne, vil å lyse ut flere 
sammenhengende områder kunne være egnet til å øke attraktiviteten for potensielle 
tilbydere. Det vil kunne utløse mer prisgunstige tilbud og flere tilbydere. Det vil kunne være 
hensiktsmessig å se områder i Øyer i sammenheng med tilgrensende potensielle eller 
eksisterende områder i nabokommunene slik som eksempelvis tilfellet er på hver side av 
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Svingvoll der både Gausdal og Øyer har hatt potensielle prosjektområder til vurdering. Også 
dette vil kunne antatt øke attraktiviteten hos potensielle tilbydere.  
 
Finansiering: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 82/20 – Økonomiplan 2021 – 2024, årsbudsjett 2021 - å 
avsette 760.000 kroner til bredbåndsfond.  
 
Det ble i K-sak 68/21 – Økonomirapportering per 1.tertial redegjort for at ordinær 
generalforsamling i Gudbrandsdal Energi Holding AS har vedtatt å utbetale et utbytte på 50 
millioner kroner til eierne på bakgrunn av årsresultatet for 2020. Dette tilsvarer et utbytte 
på 15 millioner kroner til Øyer kommune, og er 7 millioner kroner høyere enn budsjettert 
nivå. Ekstraordinært utbytte vil inngå som en del av kommunens årsregnskap for 2021 og vil 
måtte sees i sammenheng med inntekter og utgifter i kommunen for øvrig. En eventuell 
avsetning til disposisjonsfond/bredbåndsfond vil derfor kunne bli omfattet av reglene om 
strykninger i forbindelse med avslutning av kommuneregnskapet. 
 
Kommunedirektøren mener likevel det kan forutsettes at disposisjonsfondet vil styrkes som 
en følge av det ekstraordinære utbyttet og foreslår derfor at det kan tilleggsbevilges mellom 
2 og 2,5 millioner kroner. Dette vil medføre behov for prioritering av de fire områdene som 
tidligere er skissert. 
 
Forslag til prioritering  
Det foreslås at Musdal og Tretten Sør Øst prioriteres for bredbåndsutbygging i 2021. 
Foreløpig beregnet egenandel: 2,9 millioner kroner. 
 

- Musdalen grenser mot et bredbåndsutbyggingsområde på Gausdals side av grensen. 
Det vil kunne friste leverandører til å prise seg ned for å få områdene på begge sider 
av kommunegrensen. For leverandørene er dette mer attraktivt en å bygge ut bare 
enkeltområder. Og det er det prosjektområdet med flest husstander som da blir 
løftet opp med tanke på bredbåndshastighet. 

- Tretten sør øst: Der er det godt med husstander og relativt kurant å bygge ut til ikke å 
være kommersielt lønnsomt. 

Det foreslås at Tretten Nord Vest og Tretten Nord Øst prioriteres for bredbåndsutbygging i 
2022/2023.  Foreløpig beregnet kommunal egenandel: 2,1 millioner kroner.  

- Tretten Nord Vest har lange avstander/dyr etablering. Antagelsen etter 
dialogkonferansene med de tre potensielle tilbyderne er dette sannsynligvis må løses 
med trådløse løsninger.  

- Tretten Nord Øst grenser mot Ringebu. Der er det et prosjekt på gang nordfra. Det vil 
om et år eller to frem i tid kunne bidra til å ta ned utbyggingskostnaden videre inn i 
Øyer kommune over Tretten nord. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering av 
bredbånd i følgende områder uten grunnlag for kommersiell etablering: 
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- Musdalen 
- Tretten Sør Øst 

 
Følgende områder prioriteres utbygd i 2022/2023:  

- Tretten Nord Vest 
- Tretten Nord Øst 

 
Det gjøres en bevilgning på kr. 2.150.000 som finansieres fra disposisjonsfondet.  
Saldo på disposisjonsfondet før bevilgning er 42.565.410. 
 
Bevilgning kommer i tillegg til budsjettert avsetning til bredbåndsfond på 760.000 kroner og 
totalt bevilget kommunal egenandel er med det på 2.910.000 kroner. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør Dag Vågsnes 
 


