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Fiber utbygging Leirfi ord

1 Bakgrunn for prosjektet

Digital kommunikasjon er helt avgjørende for utvikling av dagens samfunn. Gode

bredbåndsløsninger reduserer avstandsulemper betraktelig og gir alle samfunn muligheter til å

utvikle gode boforhold for sine innbyggere og gode rammebetingelser for sitt næringsliv samt

offentlige institusjoner. Det er svært varierende og lite kapasitet i bredbåndsnettet i Leirfiord.
Flere områder mangler tilgang på bredbåndsløsninger. Mobilnettet mangler også tilgang på

dekning og tilgang på bredbånd.

Leirfiord kommunestyre hadde i sin behandling av års- og langtidsbudsjett gjort vedtak og

sterke signaler om planlegging og oppstart med utbyggingen av et fibernett for hele kommunen.
Det må derfor iverksettes et prosjekt med mål å styrke tilgangen til bredbåndsnettet og legge til
rette for tilgang og økning av kapasitet frem til den enkelte husstand, næringslivet og offentlige
institusjoner i Leirfi ord.

Nordland fylkeskommune har som målsetting at alle innbyggere i fylket skal ha tilgang til
bredbånd. Nordland fulkeskommune har derfor vedtaff en strategi for utbygging av stamnett

hvor både redundans og kapasitetsøkning i nettet inngår. Fylkeskommunens prosjekt omfatter
utbygging av fiber i hele fylket. Prosjektet i Leirf ord er dermed med på å oppfulle
målsetningene om datakommunikasjon i fl,lket.

Leir{ord kommune har i regional strategisk næringsplan for Midt-Helgeland 2014-2022har
som et av målene ä g¡øre infrastruktur til et konkurransefortrinn for regionens næringsliv. Et av

fokusområdene er <Infrastruktur strategi med tilrettelegging i forma av fiber eller tilsvarende
internettdekning i regionen>

I Leirf ord kommune sin landbruksplan for 2013-2020 er visjonen <Levende Leirfiordbygder>.
Opprettholdelse av bosettingen og utviklingen av folketallet i Leirfiordbygdene, er et samspill
hvor landbruket også er avhengig av annen bosetting for selv å kunne leve videre. Videre vil det

uten et aktivt landbruk være mindre attraktiv å bo i bygda. Tilrettelegging av infrastruktur, som

en fiberutbygging vil bidra med, er med å gjøre visjonen oppnåelig.

l.l B r ed b å n ds m idl er fra N asj o n a I ko m m u n i k asj o n s my n dig h et (N k o m).
Breibandtilskuddsordninga er primært retta inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om
grunnleggende breiband til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det mulighet for å

søke om støtte også for prosjekt for økningen av kapasiteten i område uten tilbud om
høgkapasitets breiband (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging
av høgkapasitets breiband de nærmeste åra.

Tilskuddsordninga blir forvalta av Nasjonal kommunikasjonsmyndighetQ.{kom) i samspill med

fylkeskommunene. Ordninga er godkjent av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) basert på

retningslinjene til EU-kommisjonen for statlig støtte til breibandsutbygging. Ordninga har ei

øvre grense for den samla offentlige støtten til enkeltprosjekt på 80 millioner kroner.

Ordninga har en annonsert søknadsfrist og innkomne søknader vil bli vurdert opp mot hverandre

slik de foreligger når søknadsfristen går ut. For 2015 er søknadsfristen 15. mai. Søknader vil bli
evaluerte slik de framstår med den informasjonen som søker har registrert i det elektroniske
søknadsskjemaet og det tilhørende vedlegget.

Levende Leffiordbygder
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Fiber utby gging Leirfi o rd

Evalueringskriterier og innbyrdes vekting av ordninga kommer fram av tabellen under:

Nr Evaluerinsskriterium JVurderingselement Vektine
I I talet på nye aksessar og relativ auke

þv dekning
I

Talet på husstandar som fär
eit tilbod om breiband med
grunnlegglande god kvalitet

25%

2 þ talet på aksessar som får auka

[<apasitet og kor stor kapasitetsauken er
Betring av eksisterande
breibandstilbod

15%

J Best mogleg utnyfting av tilgjengelege

Investeringskostnad per aksess

Tilgang til eksisterande infrastruktur
grøfter, stolpar, punkt, etc

Kostnadseffektiv
nettutbygging i kvart
einskild prosjekt

20%

4 I Lokal medfinansiering. sett iht. talet på

hktuelle brukarar/kundar
l- Cra¿ av eigeninnsats

Lokal medfinansiering t0%

5 Kor sannsynleg det er at
kan oppretthaldast og

iklast

Plan for bærekraftig drift
etter at utbygginga er

siennomført

15%

6 Samfunnsvinsten som blir utløyst av

Konkrete døme på kva dette har å seie

lokalt næringsliv etc
Betring i mobildekninga

Kor viktig utbygginga er for
lokal samfunnsutvikling,
verdiskaping o g attraktivitet
for innbyggjarar, næringsliv
og besøkande

15%

K i lde : Nasj onal kommunikasj onsmyndi ghet 20 1 5

Nkom har utarbeidet dekningskart som viser henholdsvis tilgang til 4 Mbit/s(<grunnleggende
bredbånd>) og 30 Mbit/s (<høykapasitetsbredbånd>). De er teknologinøytrale og inkluderer alle
typer bredbånd ekskl. satellitt. Sort farge betyr at husene har tilgang til den aktuelle hastigheten.
Rød farge i kartet betyr at ingen av husene har tilgang til den aktuelle hastigheten. Beskrivelse
av hvilken status de aktuelle områdene har i Leirfiord kommer fram i beskrivelsen av hvert
delprosjekt (se kapittel 8 i denne planen.) 

3rr1."1",,r,.r,*,".

Etableringa av et n¡4t eller bedret
breibandstilbud vil typisk omfatte tre
faser; planle ggin gsfase, utbyggin gsfase og
driftsfase. Det blir bare gitt støtte til
kostnader knytta til utbyggingsfasen.
Ordninga aksepterer heller ikke at støtta
går til dekking av kostnader som er
oppsamla før vedtaksdato for tildeling av
tilskudd.

Mulighet for stotte

I tillegg er det et krav at det finnes en kommunalt forankret plan for planlagt utbygging. Det skal
sendes forespørsel til de største aktørene i bredbåndsmarkedet om de har planer om å bygge ut
for egen regning i de planlagte områdene innen de nærmeste 3 årene. I tillegg skal områdene
som er tenkt utbygget legges ut på høring på kommunens hjemmesider, med høringsfrist I
måned. Utbyggingen skal også være hjemlet i kommunalt vedtak, samt at man må ha etablert en

prosjektorganisasjon (minimum prosjektleder, styringsgruppe + framdriftsplan).

Anbüdi'
Pfo9css

Drift
Planleggings

-fase
tbygg ngs-

fase

rU
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2 Prosjektet sin målsetting

Målet er å etablere et fiberbasert bredbånd for å sikre en stabil føringsvei for rask datatrafikk og

tilfredsstillende kapasitet i alle grendene i Leirfiord kommune.

3 Prosjektet sitt omfang

Prosj ektet omfatter følgende :

- Etablering prosjektorganisasjon

- Gjennomføre forprosjekt og prosjektering

- Søke andre offentlige midler for gjennomfwing
- Implementere hoved og delprosjekt for utbygging, herunder anbud

- Skrivekontraktmedentreprenør(er)/leverandører
- Utbygging i regi av valgt entreprenør/leverandør(er)

Tidsrammer vil være nærmere definert i prosjektplanen. Gjennomføringen av prosjektet

forutsetter noe fleksibilitet nar det gjelder tid for å få til optimale løsninger. Prosjektplanen

oppdateres fortløpende i forhold til hva som er estimert og reell status i prosjektet.

4 Ansvarsforhold

4.1 Leffiord kommune
Leirfiord kommune vil være ansvarlig for å sikre prosjektet de ressurser (finansiering, personell,

tilgang til informasjon, koordinering, møteadministrasjon, tilrettelegging av informasjon til
involverte parter, osv.) som trenges for å utføre prosjektet iht. gjeldende prosjektplan.

Prosjekteier er Leirfiord kommune med ansvar for prosjektledelsen - og dermed resultatene - av

det endelige prosj ektet.

5 Organisering
Søknad om støtte til breibåndprosjekt krever lokal
organisering av prosj ektene.
Prosjektet organiseres i henhold til modell:
Styringsgruppe (SG)
Leirfiord formannskap

Prosjektgruppe (PG)
Karl Magnus Strandvold, Hald-IKT
Øyvind Toft, Kommunalsj ef Samfunn
Ame Johan Grimstad Blyseth, Jordbrukssjef
Prosjektgruppen ledes av prosjektleder (PL)

Prosjektleder (PL)
Øyv ind Toft , Kommunal sj ef samfunn

{ side 4

Styri ngsgru ppe
(SG)

Prosjektleder (PL)

Prosjektkoordinator ( PK)

Prosjektgruppe (PG)

Arbeidsgruppe (AG)
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Fíber utbygging Leirfi ord

Arbeidsgruppe (AG)
Karl Magnus Strandvold, Hald-IKT
Øyvind Toft, Kommunalsjef Samfunn
Arne Johan Grimstad Blyseth, Jordbrukssjef
Arbeids gruppen ledes av pro sj ektkoordinator (PK)

Prosj ektkoordinator(PK)
Arne Johan Grimstad Blyseth, Jordbrukssjef

5.1 Styríngsgruppe
Styringsgruppen skal styre prosjektet og holde møter ved behov. Møtene skal planlegges i
forhold til fremdriftsplanen slik at styringsgruppen kan følge opp fremdrift i forhold prosjektets
hovedmilepæler. Det enkelte medlem i styringsgruppen kan be om at det holdes møte. Møter
skal også holdes dersom prosjektleder ber om det. Styringsgruppemøter skal avholdes innen 7
dager etter at en av partene har fremsatt ønske om møte. Alle beslutninger som styringsgruppen
skal ta, skal gjøres ved konsensus.

Styringsgruppens oppgaver omfatter blant annet: følge opp prosjektet med hensyn til fremdrift
og ressurser, treffe beslutninger angående mål, rammer, planer, ressurser og fremdrift,
godkjenne prosjektbeskrivelse, prosjektplan og krav om endringer, godkjenne leveranse i
henhold til hovedmilepæler.

Det er styringsgruppens ansvar å sette i verk tiltak der prosjektet selv ikke klarer å løse
problemene. Leder av styringsgruppen: Administrasj onssj ef Britt Jonassen.

5.2 Prosjektkoordínator (PK)
PK er ansvarlig for: å koordinere alle aktiviteter som skal skje i regi av den enkelte kommune.
Påse at forutsetninger og aktiviteter oppfylles/gjennomføres iht. prosjektplanen.

gjøre faglige beslutninger som er nødvendig for prosjektet, eventuelt bringe slike saker til
prosjektgruppen for vedtak. Skaffe til veie de ressurser som til enhver tid er pålagt i henhold til
avtale.

5.3 Prosjektleder (PL)
PLs oppgaver i prosjektet er å: utarbeide detaljert prosjektplan, følge opp prosjektet mht.
fremdrift, ressursforbruk, resultater og kvalitet, foreta rapportering til prosjektkoordinatorer og

prosjektets styringsgruppe, sørge for at vedtak fra styringsgruppen blir gjennomført i prosjektet,
påse at intern kvalitetssikring blir gjennomført i henhold til plan, bistå PK med praktisk
gjennomføring av oppgaver.

Rapportering om fremdrift og eventuelle awik skal skje til prosjektets styringsgruppe på to
ukers basis eller etter behov, fra det tidspunkt prosjektet er satt i gang og styringsgruppe er

opprettet.

5.4 Prosjektgruppe (PG)
Det skal etableres en prosjektgruppe som utfører det løpende prosjektarbeidet i prosjektet.
Kommunene skal stille til rådighet de inteme ressurser som er nødvendige for framdriften.
Prosjektgruppen skal ta nødvendige tverrfaglige beslutninger, samt ha ansvar for den daglige
fremdriften i prosjektet iht. plan.

5.5 Arbeídsgrupper (AG)
Det kan etableres en eller flere arbeidsgruppe ut fra utfordringene i prosjektene.

L eve n de L eirlj o r dby g de r
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Arbeidsgruppene utfører det løpende fagarbeidet i prosjektet, som for eksempel utredning og

avklaring uu int...r" anliggender i kommunen. Det er PKs ansvar å påse at prosjektet til enhver

tid har 
"n 

b.¡nuntring med tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene i henhold til gjeldende

behov. Arbeidsgruppene skal ta nødvendige faglige beslutninger, samt ha ansvar for den daglige

fremdriften i sin kommune. Arbeidsgruppen bruker ekstem fagekspertise der det er nødvendig

for arbeidet og innenfor de økonomiske rammer som er for prosjektet(ene).

5. 6 Prosje ktgruppemøte
Avtales iht. fremdrift splan.

5.7 Ssmarbeidspørter
Leirfiord kommune vil stå som ansvarlig utbygger. Kommunen søker samarbeid med de parter

som er nødvendig for å få prosjektene gjennomført. Samarbeidspartnere vil f.eks kunne være

Telenor, Alstahaug kommune mfl.

6 Hovedaktiviteter

Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosjektene
Delp rosiekt Bolie Fritid Nærins Landbruk Verker oe bruk
Bardal
Levang
Sundøy
Kviting
Leines
Leland
Tovåsen
Leira
Løkås, SimsØ

Faservika

40
35

43
61,

1_38

2!3
4L
L7

T7

L26

45

51-

85

37

7t
17

26
27

7

156

4
1.

4
3

T2

2

t
0

1

t4

40
1_9

38
42
4t
1_6

35

12

1_8

67

1.

0
0

t
L

3

t
0

0

0

Sum 73L 522 42 328 7

Kil de : Eiendomskatter e gi ster et, 2 0 I 5

Delprosjekt 8.1 Leland, innfløring fiberkabel kommunehus, Brannstasjon og Leland barnehage.

Delprosjekt 8.2 Leines til Leland med sidestrekningene Valla og Hjartland

Delprosjekt 8.3 Kviting, Kviting, Dagsvik, Otting, Lading.

Delprosjekt 8.4 Levang, Neppelberg, Ytre Levang, Velsvåg

Delprosjekt 8,5 Bardal, Vassdal. Austvik
DelprosJekt 8.6 Sundøy med Hellesvik, Sund, Justad, Åkvik, Kvalnes

Delprosjekt 8.7 Simsø, Løkäs,Bøen
Delprosjekt 8.8 Fagervika, Angersnes, Reines, Ulvang, Ulvangsøy, Bakken, Meisfiord.

Delprosjekt 8.9 Tovåsen, Nes, Breiland
Delprosjekt 8.10 Leira, Vatne
Prosjektene er beskrevet nærmere i kapittel 8.

Innkjøp av infrastruktur med det volum dette prosjektet omfatter, tilsier stort fokus på

retningslinjer og krav til offentlige innkjøp (Forskrift om offentlige anskaffelser).

Det må derfor utarbeides en tilbudsinnbydelse for de enkelte delprosjektene som skal

gjennomføres. Som i størst mulig grad definerer våre forutsetninger' krav og

L ev e n d e L e i rfi o r d by g de r
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forventinger til leverandør og infrastrukturløsning, samt sikrer likebehandling og en ryddig
innkjøpsprosess.

7 Økonomi og finansiering
I forbindelse med kommunestyrets behandling av arsbudsjett for 2015 og økonomiplan i
kommunestyremøte den 17. desember 2014, ble det vedtatt å sette av kr. 260 000 til framføring
av fiberkabel til kommunehuset fra Telenor sitt stamnett, kr. 100 000 i framføring av fiberkabel
til Leland barnehage og brannstasjonen. I tillegg ble det vedtatt midler for oppstart av en

utbygging av fibernett i Leirfiord med kr. 2 500 000 i 2015 og kr. 3 000 000 til videreføring i
2016, samt kr. 100 000 i prosjekteringskostnader knyttet til slik fiberutbygging (alle beløp
m/mva). Dette danner utgangspunktet for starten på en satsning på fiberutbygging i Leirfiord.

7.1 Kostnader og finansiering ved full utbygging
Basert på summen av alle delprosjekt vil en samlet høyhastighets bredbåndutbygging i regi av

Leirfiord kommune antas å komme på (forutsefter øvrigutbygging på Leland i regi av ekstem

aktør):
Leland:

Del ekt Leland

Fiber kommunehus 216 000

80 000

296 000Sum delprosjekt
Delstrekninger:

n id:

Del kt

Fiber barnehage, brannstasjon

Leines

Levang

Sundøy

Kviting

Bardal

Tovåsen

Leira

Løkås

Fagervika

Sum delprosjekter

Planleggings-/indirekte kostnader
Delprosjekt Leines

Delprosjekt

Sum planleggingskostnader

23

16

L6

L5

t7
L7

5

7

24

140

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

4 600 000

3 200 000

3 200 000

3 000 000

3 400 000

3 400 000

1 000 000

1 400 000

4 800 000

28 000 000

80 000

720 000

800 000

Sum totale kostnader utbygging eksl. Mva kr 29 096 000

Sum totale kostnader utbygging med mva kr 36 370 000

Kostnadene knyftet til hvert delprosjekt er generalisert og basert på et grovere anslag på hvor
mye de vil koste. Etter hvert som man giennomfører delprosjektene, og gjennom

Side 7
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Fib er uthygging Leirfj ord

detaljprosjekteringen av disse, så vil kostnadsnivået knyttet opp mot de øvrige delprosjektene bli
mer eksakt.

Som en del av finansieringen legges det opp til at kommunenes andel er 50o/o av kostnadene på

delstrekningene, og at det søkes midler fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for de

delprosjektene som skal gjennomføres. I hvilken rekkefølge og om de enkelte prosjektene skal

gjennomføres vil være basert på strategiske og årlige prioriteringer, bla. ut fra hvilke ressurser

og midler som avsettes til videre utbygging årene framover.

7.2 Kostnader ved oppstart 20L5
Med bakgrunn i avsatte kommunale midler, anbefales delprosjekt Leines satt i gang sammen

med delprosjekt Leland, jfr. Beskrivelse av prosjektene i kapittel 8.1 og 8.2. Prioriteringen av

delprosjekt Leines ses i sammenheng med det offentlige samarbeidet mellom Leirfiord og

Alstahaug kommuner samt satsingen på å utvikle Leines til et attraktivt bo-område. Samarbeid

med Alstahaug kommune gjør det mulig älage et stamnett mellom Horvnes og Leland, da det i
forbindelse med utbyggingen av Horvnes ble etablert et stamnett med stor kapasitet i
fiberløsningen. Denne løsningen vil også gi et bedre utgangspunkt for videre utbygging i
Leirfiord.

Kostnader 20152

Del ekt

Lei nes 23 200 000 4 600 000 u/mva

id:

Del Leland

Fiber kommunehus 2L6 u/mva

Fiber barnehage, brannstasjon

5um delprosjekt

Sum totale kostnader Leland og Leines

Sum totale kostnader Leland og Leines

kr

kr

80 000 u/mva

296 000 u/mva

4 896 000 u/mva

6L2O 000 m/mv¿

7 .2.1 F inansiering 20 L 5

Delprosjektet på Leland, til sammen kr. 296 000 (u/mva) finansieres giennom de øremerkede

midlene avsatt i budsjettet 2015. Delprosjektet på Leines søkes finansiert på denne måten:

Egne midler avsatt i kommunens budsjett 2015 2 000 000

Prosjekteringsmidler avsatt i budsjett 80 000

Egeninnsats 220 000

Søknad om midlerNkom 2015 2 300 000

Sum finansiering 2015 kr 4 600 000 u/mva

I og med at dette er det første delprosjektet av størrelse som søkes gjennomført antas det at det

må brukes en del av egne persoffessurser i planleggingen og fram til prosjektet er giennomført
(220 000).

7.3 Kostnader og finansierin g fra 2016.
I økonomiplanen er avsatt kr. 3 000 000 til investeringer i fibemetti2016. Hvilken vei man skal

gå videre i utbyggingen fra 2016 viI bli evaluert med bakgrunn i de erfaringene man får ved

gjennomføring av delprosjektene Leland og Leines, samt hvilke midler som blir satt i budsjetter

til videre satsing.

Pr. km Sum anleggKm

Pr. km Sum anlegg

Levende L eirfi ordby gder
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8 Beskrivelse av delprosjektene
S.L Detprosjekt Leland (Simsøhøgda, Kirkelia, Tømmervika, øvrige Leland)
Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosiektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk Sum

Leland 2L3 L7 L4 16 3 263

25

E_l

Omfatter eiendommene: Gnr. 58

Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Sort område, dvs tilgang til både 4 Mbit og 30Mbit. Lav status i forhold til tildeling av

breibåndmidler.

Antatt utbyggingskostnad :

U

Del kt Leland

Fiber kommunehus 2L6 u/mva

Fiber barnehage. brannstasion

Leland Sum

80 000 u/mva

296 000 u/mva

Prosjektet gjennomføres og dekkes over allerede avsatte midler i Leirfiord kommune sitt
budsjett 2015. Prosjektet åpner for videre kommersiell utbygging på Leland, men videre
utbygging og drift på Leland forutsettes ufført av private aktørerltilbydere høyhastighets
bredbånd. Samarbeidspart: Telenor.

5o { rs z

Pr. km Sum anlegg

Ansvar AnsvarFremdrift.A.r 2015
Post Aktivitet 2015

HALD-IKTI Kontakt med entreprenører Våren 2015
HALD-IKT2 Avtale med entrepreîØf Våren 2015
PGaJ Gj ennomføring prosj ektet Vår/sommer

20t5
August 2015 PG4 Kontakte fiberselskap vedr

bygging og drift av fibernett på
Leland

5

L ev e n de L e irlj o r d by g de r
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Fiber utbygging Leirft ord

8.2 Delprosjekt Leines (Moen, Åsen, Einmoen, Hjartland, Valla, Leines)
Prosjektets formål: Etablere stamfibernett mellom Alstahaug og Leirfiord kommune med

aksessnett for næringsliv og befolkning fra Leines til Leland.

Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosiektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk Sum

Leines 138 7t 12 4L t 263
J-'

5 d56yà

'r' :3È" tokås
8rcn

Lelr

Lokv k¿ TegñéT 2

/-' I v,¡¡
ulvangsøya

Engebdkken

Le¡rliorden

207

Xvilìh

Se vå9enhruã

Hellesvlka

HoN-

n6el

Horvê )

Hellêsvrk i,rndån

Omfatter eiendommene: Gnr. 46-53' 55

Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs større deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 3OMbit: Høy, Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt utbyggingskostnad :

U id:

De

200 4 600 u/mvaLei nes

Samarbeidspartner blir Alstahaug kommune gjennom tilgang til fìber på Horvnes. Etter

utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere med tilbud om høyhastighet bredbånd

Lr 201512016 Fremdrift Ansvar Ansvar
Post Aktivitet 2015

1 Søker breibåndsmidler Mai 2015 PG

2 Kontakte frberselskap vedr.
bygging og drift av fibernett

Mai, juni 2015 PG

J Utarbeide/lyse ut
anbudsdokumenter

Oktober 2015 PG

4 Utbyseine 201512016 PG

5

6

7

Km Pr. kml Sum anlegg

L eve n de L eirfi o r d by g der
Side l0



Fiberutbygging Leffiord

8.3 Delprosjekt Kviting (Forsland, Kviting, Dagsvik, Otting, Lading.)
Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosiektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk Sum

Kviting 61 37 3 42 t LM

L.i rfrord

Engebakkcn

(

æ

rndoy_a

4¡6

Omfatter eiendommene: Gnr. 65-76
Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs større deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 3OMbit: Høy, Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt utbyggingskostnad :

Kviting 15 200 3 000 u/mva

Tilkobling og oppgradering av Telenor sin sentral på Kviting.
Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomiplan.

Etter evt. utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere'

Sum anleggKm Pr. km

Ansvar AnsvarFremdriftÅ.r 20xx
2OxxPost Aktivitet

Prosiektetablering Måned 20xx1

2

J

4

5

6

10

Levende Leirft ordbygder

2 Side 11



Fíberulby ggíng Leìrfi ord

8.4 Delprosjekt Levang (Levang, Neppelberg, Ytre Levang, Velsvåg)
Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosieket

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk Sum

Levang 35 51 1 19 0 106

o
p

I
Bà

$.
S¡ndnÉ

{ô

-'1.

+3 ,.n

Velsvå9

Ytre

llorloc,

lndr€

Kvànolêllêr

t.
5ì0

690

I

ll aft

Omfatter eiendommene: Gnr. 100-104.

Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs større deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 30Mbit: Høy, Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt utbyggingskostnad :

d:

Del la
Levang 200 3200 u/mva

Tilkobling og oppgradering av Telenor sin sentral i Levang.
Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomiplan
Etter utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere.

Å,r 20xx Fremdrift Ansvar Ansvar
Post Aktivitet 2Oxx

1

2

J

4

5

6

Pr. km Sum anleggKml

Levende Leffiordbygder
Side 12



Fiber utby gging Leirfi ord

8.5 Delprosjekt Bardal (Bardal, Vassdal, Austvika)

Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosiektet

Bolig Fritid Næring landbruk Verker og bruk Sum

Bardal 40 45 4 40 1 130
¡8.',ì

'¿19

/Ê

, rl9

ta0

nê ppÊlén '8 !6ctlt

159

Bre¡mo.
¿9ó^

ì

19¿

Omfatter eiendommene: Gnr. 83-99.
Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs størue deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 30Mbit: Høy,Ptødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd

Antatt utbyggingskostnad :

Bardal I 200 000 3 400 u/mva

Tilkobling mot og oppgradering av Telenor sin sentral i Bardal.
Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomiplan.
Etter utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere.

t Side 13

Sum anleggKm Pr. km

AnsvarÅ,r 20xx Fremdrift Ansvar
Post Aktivitet 2Oxx

1 Prosiektetablering April20xx
2

J

4

5

6

Levende Leirfi ordbygder



Fiberutbygging Leffiord

Åt<vit<, Kvalnes)

sctvt¡¡n;-

-t

SarnÊt

Omfatter eiendommene: Gnr. 77 -80, ll0-112.
Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs støne deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 30Mbit: Høy, Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt utbyggingskostnad :

Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomiplan.
Etter utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere.

År 20xx Fremdrift Ansvar Ansvar
Post Aktivitet 20xx
1 Prosìektoppstart April20xx
2

J

4
5

6

Pr. kml Sumanlege

Levende Leffiordbygder
2 Side 14



Fiber utby gging Leirfi ord

8.7 Delprosjekt Simsø, Løkås

Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosiektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk
LØkås,SimsØ L7 7 L8

Sum

42

ì

.)rú

Slettbå

myrluîit fty¡lld t
Âr"o¡r¡

Omfatter eiendommene: 56-57, 45

Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs støne deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 30Mbit: Høy, Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt utbyggingskostnad :

¡d

LøKåS 200 1Æ0000 u/mva

Tilkobling mot utbygging på Leland og strekningen Leines-Leland.
Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomiplan.
Etter utbygging forutsettes drift av private aktører/tilbydere.

År 20xx Fremdrift Ansvar Ansvar
Post Aktivitet 2Oxx

1 Prosiektoppstart
2

-t

4

5

6

7

8

a\

mkâsclva

L¡not¡

Sm¡oyå

Km Pr. km Sum anlegg

L evende L eirfi or d by g der
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Fiberutbygging Leffiord

8.8 Delprosjekt Fagervika (Meisfjord, Ulvang, Angersnes, Fagervika)
Overs¡kt over eiendommer i influensområdet for prosjektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk Sum

Fagervika L26 156 1' 67 350

Finnkonå

Fagervlka

Lltlc

L6kvlkã

søYa
-r4 -

Omfatter eiendommene: Gnr. 40-44, 105-109.
Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 30Mbit: Høy,Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt utbyggingskostnad :

d:

Del kt
Fagervika 2æ 4 800 u/mva

Tilkobling mot utbyggingen av fiber Leines Leland.
Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomiplan

Etter utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere.

rml Pr. km Sum anlegg

Ansvar AnsvarFremdriftÅ.r 20xx
2OxxPost Aktivitet

Prosiektoppstart1

2

J

4

5

6

L eve n de L eirfi ord by g der
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Fiber utby gging Leirft ord

8.9 Delprosjekt Tovåsen (Breiland, Nes, Tovåsen)
Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosjektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk
Tovåsen 41, 26 2 35 1

Sum

10s

Âselvkjeftan ,

Omfatter eiendommene: Gnr. 59-63.
Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Høy, dvs område på Tovåsen uten tilgang på slik hastighet.
Status område 3OMbit: Høy, Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd.

Antatt
id:

Tovåsen 3 400 u/mva

Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjeff/økonomiplan.
Etter utbygging forutsettes drift av private aktørerltilbydere.

Å.r 20xx Fremdrift Ansvar Ansvar
Post Aktivitet 2Oxx
1 Prosiektoppstart
2

J

4

5

6

2@

K-l Sum anleggKr. pr. km

L eve nde L e irfi ord by g der
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Fiber utbygging Leirft ord

8.10 Delprosjekt Leira (Leira, Vatne)
Oversikt over eiendommer i influensområdet for prosjektet

Bolig Fritid Næring Landbruk Verker og bruk Sum

Leira t7 27 t L2 57

ú0i{
Va¡Det.

I

BJII/

&ó¡

ûû/2

./,

5i:!

Nord

SommÊr9eth

6r;t,

,/

I
I

ô1/ô
ifJl 7

,lô

dûyl
6t¡ ?

Omfatter eiendommenez Gnr.62- 64.
Status ved søknad i henhold til Nkoms dekningskart:
Status område 4 Mbit: Middels, dvs større deler av område tilgang på slik hastighet.

Status område 30Mbit: Høy,Rødt område, dvs ingen dekning på høyhastighets bredbånd

Antatt utbyggingskostnad :

kt

Leira 5 2ffi 1 000 000 u/mva

Evt. utbygging forutsetter framtidige prioriteringer i kommunens driftsbudsjett/økonomip lan.

Etter utbygging forutseffes drift av private aktører/tilbydere.

Å.r 20xx Í'remdrift Ansvar Ansvar
Post Aktivitet 20xx
I Prosiektoppstart
2

J

4

5

6

Km Pr. km Sum anlegg

L eve n de L eirJj ord by g der


