
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 10648/21 Arkivsaksnr.: 21/1656-1 
 
Saksbehandler: Dag Vågsnes 
 
UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT 
UTBYGGINGSGRUNNLAG  
 
Vedlegg:  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 9 høringsinnspill 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren tilrår at Gausdal kommune søker om offentlig tilskudd for utbygging 
av bredbånd i de områdene som fremgår av saken. Kommunedirektøren tilrår videre at 
Gausdal kommune bevilger kr. 4.000.000,- for 2021 i kommunal egenandel til utbygging av 
bredbånd i områder uten grunnlag for kommersiell utbygging. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formannskapet vedtok i sak 66/2020 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. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Det ble registrert totalt 9 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 Gausdal. 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 Gausdal ble 5 områder i det østre dalføret fremsatt med en slik 
status. Totalt er det gjennom Bredbåndsprosjektet, identifisert 11 områder i Gausdal som 
kan være aktuelle som selvstendige bredbåndsprosjekter. Områdene dekker i sum ikke 
samtlige husstander i kommunen. 
 
Områdene i Gausdal som er vurdert som potensielle bredbåndsprosjekter i 2021: 

Område Husstander Mulig behov GK-egenandel 
Fjerdum – Øverbygdsvegen 205 Kr. 3.587.500,- 
Li – Svingvoll 223 Kr. 3.902.500,- 
Baklivegen 105 Kr. 1.837.500,- 
Segalstad Bru – Follebu kirke 42 Kr. 735.000,- 
Follebu Øverbygd 97 Kr. 1.697.500,- 
Summer 672 Kr. 11.760.000,- 

 
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.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Fiberdekningskart for Gausdal 2020 
 
 

 
Høringsområder Gausdal 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,-. 
 
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 Gausdal 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 Gausdal har dette omfattet fem områder i det østre dalføret. 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 Gausdal for 2021: 
 

 Tine Sletten og Vetle Torgersen, Baklivegen 1047: Mener det eksister fiber i 
nabolaget og ønsker videre utbygging. 

o Vurdering: Adressen ligger ikke i noen av områdene på høring for 2021. Det er 
identifisert fibertilkobling til husstand ca. 300 meter nord for adressen. 
Området har få potensielle bredbåndskunder (9 stk), men avstanden mellom 
husstandene til gjengjeld kort. Beboerne i området vil bli anbefalt å vurdere 
et felles dugnadsprosjekt. 

 
 Simen Gutsveen, Follebuhøgda 529: Bruker i dag mobilt bredbånd fra Telenor som 

oppleves som ustabilt. Telenor oppgis å ha lovet bedring av kapasiteten for 
dekningsområdet innen 6 måneder. 

o Vurdering: Adressen ligger innenfor et av områdene på høring for 2021.  
 

 Øyvind Kristiansen, Baklikjølvegen 2: Observerer at adressen ligger mellom to av 
områdene på høring for 2021 og ønsker tilbakemelding på hvorfor adressen ikke er 
inkludert i noen av høringsområdene. 

o Vurdering: Området er svært spredtbygd. Nærmeste registrerte eksisterende 
fibertilkobling ligger bare ca. 100 meter fra adressen. Det har vært telefonisk 
dialog med hjemmelshaver og det er anbefalt å ta initiativ til felles 
dugnadsprosjekt for området. 

 
 Ann-Kristin Skoglund og Kenneth Skoglund Kolden, Lishøgdvegen 420: Bruker i dag 

mobilt bredbånd som oppleves som utilfredsstillende.  



  
 
 

  
 
 

 

o Vurdering: Adressen ligger innenfor et av områdene på høring for 2021.  
 

 Monica Berg, Lishøgdvegen 130: Ønsker seg fiberbredbånd. Håper på at kostnadene 
blir gjort rettferdig for alle innbyggerne i Gausdal kommune. (Sistnevnte er ikke 
utdypet). 

o Vurdering: Adressen ligger innenfor et av områdene på høring for 2021.  
 

 Erik Hårstadhaugen, Østringsvegen 321: Opplever internettilgangen som i dag er over 
gammel kobberledning, som dårlig. 

o Vurdering: Adressen ligger innenfor et av områdene på høring for 2021.  
 

 Edvard Stang, Hovdskogen 10: Reiser spørsmål om det foreligger en faglig holdbar 
utredning av kostnadene ved å utbygge fiberbredbånd til å dekke 95 prosent av 
husstandene i Gausdal.  Stiller seg tvilende til anslaget på kr. 70.000,- som 
snittkostnad for etablering av fiberbredbånd til husstandene i Gausdal. Foreslår at 
Gausdal kommune fremskaffer «en rimelig og faglig underbygget kostnadsanalyse» 
for utbygging av fiber og ber om at denne så legges ut på kommunens internettsider. 
Viser videre til at Telenor skal ha tallfestet tilsvarende kostnader for Beiarn kommune 
til kr. 21.000,- pr husstand. Anbefaler at Gausdal kommune skaffer seg en oversikt 
over operatørene som allerede har fiberoptisk infrastruktur i kommunen. 
Høringsinnspillet er ledsaget av Nkom-rapporten Kostnadsanalyse 2020 
bredbåndsdekning i ulike varianter.   

o Vurdering: Adressen har ifølge Eidsiva Bredbånd, tilgang til fiberbredbånd og 
ligger i et område som er bygget ut kommersielt. Det konkrete svaret på den 
faktiske kostnaden for utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt 
grunnlag, vil først foreligge etter at det er gjennomført en anbudsutlysning av 
områdene dersom en eller flere aktører leverer tilbud på utbygging for det 
konkrete området. Nevnte Nkom-rapport fører for øvrig frem et 
kostnadsintervall på mellom kr. 60.000,- og 70.000,- som påregnelig for 
områder uten grunnlag for kommersiell utbygging. Den påståtte kostnaden 
fra Beiarn ligger godt innenfor hva tilbyderne vurderer som utbyggbart på 
kommersielle vilkår. Slike områder kvalifiserer ikke for statlig tilskudd til 
bredbåndsetablering.  

 
 Amund Granlien, Rødumsbygdsvegen 257: Reiser spørsmål om hvorfor fokuset i 

denne høringsrunden er på fiber som teknologi og ikke 5G. Mener å ha observert 
ferdig fremført fiber inkludert koblingskoblingsskap i nabolaget. Anbefaler Gausdal 
kommune å samarbeide med Brunbjørn AS vedr utbygging av bredbånd. Reiser 
spørsmål om estimatet på kr. 70.000,- pr husstand for etablering av fiberbredbånd. 
Anbefaler at Gausdal kommune vurderer utbygging av 5G i en rekke opplistede 
områder i kommunen og at det føres en aktiv dialog med leverandørene av trådløse 
bredbånd.  



  
 
 

  
 
 

 

o Vurdering: Adressen ligger utenfor områder for høring 2021. Et 
dugnadsprosjekt fra Svingvoll videre langs Rødumsbygdsvegen kan være en 
aktuell løsning. For øvrig har leverandørene av bredbånd gjennom 5G-
teknologien så langt, ikke valgt å imøtekomme kravene Nkom har satt for at 
slike løsninger skal være kvalifisert for statlig bredbåndstilskudd. Teknologien 
vil kunne være aktuell i Gausdal fremover, men er av nevnte grunn, ikke 
aktuell for søknadsomgangen 2021. Vi er videre kjent med at Brunbjørn AS 
har gjennomført beregninger av områder i kommunen. Vi er ikke kjent med 
detaljene rundt hvilke konkrete områder eller for hvilke konkrete 
leverandører av bredbånd. Slike opplysninger betraktes som markedssensitive 
og deles derfor ikke av bredbåndsleverandørene. Når det gjelder 
leverandørene av trådløse bredbånd, inngår disse i gruppen av aktører som 
det føres dialog med gjennom Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen. 

 
 Torger Noreng, Møylibygda 13: Observerer at adressen ikke ligger innenfor noen av 

områdene som er identifisert som potensielle for fiberprosjekter i Gausdal og ber om 
å bli inkludert. 

o Vurdering: Adressen ligger et par hundre meter utenfor og øst i lia ovenfor 
Helleberg sag som er et område som er identifisert. Identifiserte områder i 
Gausdal kommune som ikke har vært til vurdering i høringsperioden 2021, vil 
bli gjennomgått på nytt etter at anbudsperioden 2021 er gjennomført. Det vil 
da måtte gjøres en vurdering om områdene senere kan være aktuelle for 
søknader om bredbåndstilskudd eller om behovet kan løses gjennom annen 
teknologi enn fiber. 

 
 
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. For å nå dette målet må 
de statlige tilskuddsordningene for bredbånd løftes betydelig. Samtidig bør det foretas en 
gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å se på effekten. Fylkeskommunens 
forvaltning av tilskuddsordningen som er aktuell i dag er problematisk, 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 ulik inn i kommuneøkonomien. 
For Gausdal er det en svært stor sum.   
 
Det er behov for varig styrking av flere infrastrukturtiltak. Dette gjelder særlig tilskudd til 
utbygging av bredbånd og forebygging av flom mv. Dette er etter vår oppfatning en statlig 
oppgave, og finansieringsansvaret må derfor ligge til staten, og ikke «dyttes» over på 
kommunene. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
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 Gausdal 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 Gausdal i sammenheng med tilgrensende potensielle eller 
eksisterende områder i nabokommunene slik som eksempelvis tilfellet er på hver side av 
Svingvoll der både Gausdal og Øyer har hatt potensielle prosjektområder til vurdering. Også 
dette vil kunne antatt øke attraktiviteten hos potensielle tilbydere.  
 
 
Finansiering 
Kommunen har fra 2019 og 2020 avsatt 200.000 kr på et eget bredbåndsfond. I budsjettet 
for 2021 og økonomiplanen 2021-2024 er det lagt inn et beløp på 200.000 kr årlig til 
bredbåndssatsing. Det vil si, at ved utgangen av 2021 har kommunen 0,4 mill. kr tilgjengelig 
på et bredbåndsfond. 
 
Gjennom EØS-avtalen er Norske kommuner bundet av statsstøtteregelverket. I 
utgangspunktet regnes offentlig støtte til utbygging av bredbånd som konkurransevridende. 
For å muliggjøre utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag, foreligger det 
likevel bestemmelser som på vilkår, gjør det mulig å bidra med offentlig tilskudd. 
Bredbåndsprosjekter er ikke regnet som kommunale investeringer og skal derfor føres i 
driftsregnskapet. Finansieringskilden er tilgjengelige midler fra disposisjonsfond og ikke lån. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Videre skal kommunen føre kostnaden i året for forpliktelsen. Forpliktelsesåret fastsettes 
gjennom vedtaket.  
 
Dersom kommunestyret skulle ønske å gå for alle bredbåndsprosjektene skissert i denne 
saken, vil det generere krav om finansiering fra kommunen på 11,8 mill. kr. Om en trekker 
fra det som da vil være på bredbåndsfond, er det fortsatt 11,4 mill. kr som mangler 
finansiering. Den eneste finansieringskilden som kommunen da har, er å bruk av 
disposisjonsfond. Dette er ut fra et økonomisk perspektiv svært utfordrende. 
 
Kommunen er fortsatt innmeldt i ROBEK-registeret, men det er håp om av Statsforvalteren 
vil melde ut kommunen på bakgrunn av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 samt 
regnskapsresultatet for 2020. 
 
Det innebærer imidlertid ikke at kommuneøkonomien i Gausdal er friskmeldt. Det er viktig at 
de omstillingstiltak som er vedtatt gir de økonomiske gevinster som forventet. Det kommer 
fram i økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial at kommunen har utfordringer på 
planområde 12 Omsorg knyttet til nettopp dette. Dette vil være en utfordring som må tas 
med inn i arbeidet med budsjettet for 2022 og økonomiplanen 2022-2024. I tillegg vil det 
kunne dukke opp andre utfordringer. Eksempel på dette er usikkerheten knyttet til 
finansieringen av barnevernløftet/oppvekstreformen og hva som kan bli langtidsvirkningene 
av koronapandemien. 
 
Kommunen har ved starten av 2021 44,2 mill. kr tilgjengelig på disposisjonsfond. Imidlertid 
er det knyttet bindinger til deler av disse midlene, slik at det i realiteten er ca. 28 mill. kr som 
er disponibelt per nå. Dette er da den eneste budsjettreserven som kommunen har til å 
dekke uforutsette forhold. Denne budsjetreserven burde i utgangspunktet ikke røres inntil 
det over tid er oppnådd en bedre balanse mellom utgiftene og inntektene.  
 
Kommunedirektørens anbefaling  
Basert på situasjonsbeskrivelsen, vil det være svært krevende å vedta bevilgning til utbygging 
av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 2021. Bredbåndsdekningen i Gausdal er 
imidlertid ikke tilfredsstillende og dersom kommunens økonomiske situasjon ikke hadde 
vært utfordrende, ville det vært formålstjenlig å realisere flest mulig prosjekter på færrest 
mulig år. Gausdal kommune har ikke en lik økonomisk handlefrihet for 2021. 
 
Området som vil kunne gi flest husstander tilgang til bredbånd og som ligger gunstigst til for 
å kunne dra nytte av en eventuell utbygging i Musdalen på Øyers side av kommunegrensen, 
er antatt å være Li-Svingvoll. Det antatte behovet for kommunal egenandel utgjør i 
underkant av kr. 4.000.000,-.  
 
Dersom Gausdal kommune skal gå inn i en slik ordning anbefales derfor dette området.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Om det ikke er ønskelig å gå inn i en slik ordning i 2021, kan en bruke denne formuleringen:  
 
• Gausdal kommune søker grunnet kommunens økonomiske situasjon, ikke om 

tilskudd til etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 2021.  
• Saken tas opp til ny vurdering i 2022. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

 Gausdal kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering 
av bredbånd i følgende prosjektområde uten grunnlag for kommersiell etablering: Li-
Svingvoll. 

 Det kommunale bidraget finansieres med tidligere avsatt kr. 400.000,- til 
bredbåndsprosjekter og kr. 3.600.000,- fra disposisjonsfond. 


