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Tilskuddsordning

bredbåndsutbygging

Samferdselsdepartementet viser til brev av 24. september 2013 med en vurdering av
innspillene fylkeskommunene har gitt til Post- og teletilsynets forslag til tilskuddsordning av
14. august 2013. Brevet var vedlagt det opprinnelige forslaget til tilskuddsordning og innspill
fra fylkeskommunene.
Samferdselsdepartementet har vurdert PTs opprinnelige forslag opp mot innspillene vi har fått
og den nye regjeringens politikk. Vurderingene er gjort i samråd med KRD og FAD. Vedlagt
følger endelig beskrivelse av tilskuddsordningen.
Vi ber PT arbeide videre med notifisering av ordningen hos ESA og utarbeide søknadsskjema
med administrative bestemmelser til bruk for søkerne. Tilsynet bes også forberede
informasjon om tilskuddsordningen og utlysning av midler i påvente av Stortingets
behandling av statsbudsjettet for 2014.
Dersom Stortinget gir sin tilslutning, vil KRD gi PT en belastningsfullmakt på sitt budsjett for
2014 og SD vil stille midlene på kap 1380, post71, til rådighet for PT i tildelingsbrevet for
2014.
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Beskrivelse av tilskuddsordning for bredbåndsutbygging
Formål

Målet med ordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av
grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i
områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene.
Tilskuddsordningen vil være søknadsbasert og erstatter tidligere ordning med rammetildeling
fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunene. Hensikten med denne
endringen er å gjøre fordelingen og bruken av de statlige bredbåndsmidlene mer målrettet
mot områder med husstander uten bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Post- og
teletilsynet (PT) skal forvalte tilskuddsordningen.
Grunnleggende føringer for tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen skal sikre at midlene utnyttes på en måte som utnytter samfunnets
ressurser på en mest mulig effektiv måte. Følgende grunnleggende føringer for tildeling vil

være gjeldende for ordningen:
Regelverk for utlysning, anbudsprosesser og rapporteringskrav kommer til anvendelse for
denne type støtteordning. Ordningen og bruken av midlene skal være i tråd med regler
for offentlig støtte og annet relevant regelverk, herunder bestemmelser om etablering og
forvaltning av tilskuddsordninger i økonomiregelverket for staten. Ordningen skal
notifiseres til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA).
Ordningen skal følge EUs retningslinjer for bredbåndsstøttel, herunder kravet om at det i
subsidierte nett skal tilbys grossisttilgang til tredjepartsoperatører.
Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og
faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.
Søknad og prosess for behandling av søknader

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Kommunene må søke gjennom
fylkeskommunene.
Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene ut fra evalueringskriteriene.
Søknadene sendes så til PT for avgjørelse.
Søknader og tildelinger blir registrert i et relevant saksbehandlings- og
rapporteringssystem for bruk av midlene.
PT vurderer søknadene ut fra de fastsatte kriteriene og tar beslutning om hvilke
prosjekter som når opp i søknadsprosessen. Beslutningen gjøres som en administrativ
beslutning og gjøres kjent for fylkeskommunene og prosjekteierne.
PT utbetaler midler til prosjekteier etter fastsatte kriterier og rapporteringskrav i tråd med
statens økonomiregelverk. Midlene kan ikke utbetales før tilskuddsordningen er godkjent
av ESA.
PT rapporterer årlig til departementene om bruken av midlene, hvor mange husstander
som har fått bredbåndstilbud, økning i bredbåndskapasitet og andre resultater av
tilskuddsordningen. Rapporteringen skal være i henhold til ESAs retningslinjer.
Kravene til søknadene skal tilpasses EUs retningslinjer for bredbåndsstøtte. Malen, "Mal
for søknadsskjema —tilskuddsordning for bredbånd" skal benyttes.

EU Guidelines for the application of State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband
networks 2013/C25/01
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Evalueringskriterier

for tildeling av bredbåndsstøtte

Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier:
Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
Lokal medfinansiering
Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere
næringsliv og besøkende
Vektle

av kriterier

Nr

Evalueringskriterium

1

Antall husstander
som får et tilbud om
bredbånd med
grunnleggende god
kvalitet2
Kostnadseffektiv
nettutbygging i det
enkelte prosjekt

2

3

Lokal
medfinansiering

4

Plan for bærekraftig
drift etter at
utbyggingen er
gjennomført
Bedring av
eksisterende
bredbåndstilbud
Betydning for lokal
samfunnsutvikling,
verdiskaping og
attraktivitet for
innbyggere,
næringsliv og
besøkende

5

6

2

in

Vurderingselementer

Vekting

Referanse til
søknadsskjema

Antall-nye aksesser og
relativ økning av dekning

25%

Best mulig utnyttelse av
tilgjengelige midler
Investeringskostnad per
aksess
Tilgang til eksisterende
infrastruktur som grøfter,
stolper, punkt etc.
Lokal medfinansiering,
sett ifi. antall aktuelle
brukere/kunder
Grad av egeninnsats
Sannsynlighetfor at
bredbåndstilbudet kan
opprettholdes og
videreutvikles
Antall aksesser som får
økt kapasitet og hvor stor
kapasitetsøkningen er
Samfunnsgevinsten som
utløses av
bredbåndsutbyggingen
Konkrete eksempler på
betydningfor lokalt
nceringslivetc.
Bedring i mobildekningen

20%

Kapittel 2.2

10%

Kapittel 2.3

15%

Kapittel 2.4

15%

Kapittel 2.5

15%

Kapittel 2.6

Hva som er grunnleggende bredbånd vil endres over tid i takt med teknologisk utvikling og
etterspørsel i markedet. Post- og teletilsynet vil vurdere krav til kvalitet og hastighet i prosjektene

