Søknadsskjema - støtte til bredbåndsutbygging – 2022
Innledning
Formålet med Bredbåndsordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd
(utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller
høyere) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge. Hovedkriteriet for
måloppnåelsen er antall husstander og virksomheter som får tilbud om høyhastighets
bredbånd som følge av ordningen.
Alle søknader fra kommunene skal sendes til fylkeskommunen, og den enkelte
fylkeskommune vil prioritere de ulike prosjektene innenfor den økonomiske rammen
fylkeskommunen har fått fra staten og i tillegg har bevilget av egne midler.
Søknadsfrist er 2. mai 2022 kl 23:59.
Spørsmål om søknadsinnhold, prosess og frister i hvert fylke skal rettes til fylkeskommunen.
Prosjektnavn
Søker/prosjekteier

Krav knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser
Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de tildelte midlene, jf. kap. 6.2.4.2 i
Bestemmelser om økonomistyring i staten, i tråd med retningslinjene for ordningen.
Utfyllende informasjon om regelverket er beskrevet i oppdragsbrevet fra KDD (22/668-10) av
28.02.22.

Nasjonale krav
Se Oppdragsbrev KDD og Nkom.
Merk dette brevet er til Viken fylkeskommune, men innholdsmessig helt identisk er sendt
Innlandet fylkeskommune med unntak av bevilget beløp.

Krav spesifikt for Innlandet fylkeskommune
1. Innlandet fylkeskommune har besluttet at lokale bidrag i prosjektene som
fylkeskommunen beslutter for støtte, skal utgjøre minimum 20 prosent av total
prosjektkostnad. Lokale bidrag består av økonomisk støtte fra kommune og fra private
aktører samt eventuell egeninnsats. Lokal offentlig personinnsats, f.eks. prosjektledelse,
skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for lokale bidrag.

2. Fylkeskommunen setter krav til at alle prosjekter, både kjente og de som det søkes om,
skal legges inn på felles kartløsning. Prosjektene må oppdateres kontinuerlig i
kartløsningen: https://www.innlandsgis.no/ifk/bredband/registrering/

Prosjektkostnad og finansiering
Tallene hentes fra Excel-filen «Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2022 søknad –
prosjektnavn», arket «Til Søknadsskjema» med unntak av antall bedrifter som hentes fra
pkt. 5.1 på arket «Prosjektdetaljer».
Samlede kostnader og finansiering av disse for prosjektet er estimert slik
Lokale offentlige finansielle midler
Lokale private finansielle midler
Sum lokal medfinansiering
Utbyggers antatte egenandel 1
Statlig bredbåndsstøtte (BB-støtte)
Samlet kostnad for prosjekt
Lokal medfinansiering i prosent av samlet prosjektkostnad2

Antall husstander uten tilbud om minimum 30 Mbit/s
nedlastningshastighet i områder som omfattes av
innstillingen
Antall bedrifter uten tilbud om minimum 30 Mbit/s
nedlastningshastighet i områder som omfattes av
innstillingen

1

Utbyggers antatte egenandel skal IKKE inkluderes i lokal medfinansiering.
Særkostnader drevet av fritidsboliger skal ikke være med i summen – og eventuelle
kommunale/fylkeskommunale bidrag til slike utbygginger skal heller ikke medtas i beregningen av lokal
medfinansiering.
2

Nytt bredbåndstilbud i områder uten bredbåndstilbud med høy hastighet
Områder som mangler et høyhastighetstilbud med nedlastningshastighet minimum 30
Mbit/s, kvalifiserer for støtte.
I felles kartløsning må både kartomrisset være så nøye som mulig inntegnet, samt at alle 30
Mbit/s husstander og bedrifter som er lagt inn i adresselisten merkes i kolonne A med
«Ekskluderes». Selv om omrisset er tegnet større, er det adresselisten som er Master og
bestemmer hvilke adresser som får støtte:
https://www.innlandsgis.no/ifk/bredband/registrering/
Søker bekrefter at ved utlysning av utbygging settes det krav om at alle husstander og
bedrifter i områder det søkes støtte til, skal få et tilbud om bredbånd med minimum
nedlastningshastighet på 100 Mbit/s.

Bekreftelser
Undertegnede bemyndiget representant på vegne av kommunen(e), bekrefter at alle
opplysningene ovenfor er korrekte, og kan dokumenteres etter forespørsel fra
fylkeskommunen.
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