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STØTTEORDNINGER TIL BREDBÅNDSUTBYGGING I RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar støtteordninger til bredbåndsutbygging i Rakkestad 
kommune som det framgår av rådmannens saksframlegg.  
 
Rakkestad kommunestyre følger sakskomplekset videre opp i enkeltsaker, egne rapporter 
og budsjetter og økonomiplaner fram til prosjektet er avsluttet.  
 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
  
 
Bakgrunn 
Rådmannen vises til de forutgående saker – «Plan for bredbåndsutbygging i Rakkestad 
kommune» og «Prioritering av områder for bredbåndsutbygging».  
 
Rakkestad kommune har etablert et prosjekt for å gi tilgang til fiber/bredbånd for nært 
opp til samtlige innbyggere og hele lokalsamfunnet innen 2025 (måltall).   
 
Digitalisering bidrar til innovasjon, verdiskapning og økt beredskap i Norge. Større 
satsing på IKT og bredbånd er verktøykassen og plattformen for dette. Både næringsliv, 
offentlig forvaltning og privatpersoner (husholdninger) er avhengig av god mobildekning 
og tilfredsstillende bredbånd i dagens samfunn. 
 
Rakkestad kommune arbeider for å tilgjengeliggjøre bredbånd til innbyggere, 
fritidsboliger, gårdsbruk og bedrifter i hele kommunen. Tilbake i oktober 2019 startet 
kommunen prosjektet for å styrke bredbåndsutbyggingen med ansettelse av 
prosjektleder (heretter kalt PL).  
 

Ole Harald Førisdahl ble rekruttert til og startet opp i stillingen 1.2.2020.     
 
Bredbåndsprosjektets hovedmålsetting er å medvirke til å bygge ut en fremtidsrettet 
bredbåndsinfrastruktur som gir grunnlag for Rakkestad kommune til fortsatt å være en 
attraktiv bo- og næringslivskommune. Gode bredbåndstjenester er viktig for å skape 
vekst og et levende lokalsamfunn i hele Rakkestad kommune. 
 



Bredbåndstilgang og digitaletjenester kan øke livskvalitet og produktivitet for mange 
innbyggere.  
 

Som samfunnsaktør er det viktig for Rakkestad kommune å legge til rette for nødvendige 
utbygginger av bredbånd også i sine distrikter med spredt bebyggelse og som ikke vil bli 
utbygd av private aktører på et kommersielt grunnlag.  
 
I kommunen er det i dag områder som er utelukket fra tilfredsstillende markedsmessige 
tilbud på bredbånd.  
 

Bare utbruddet Covid 19 pandemien illustrerer hvordan tilgang til bredbånd gir økt 
beredskap og større sikkerhet i lokalsamfunnet i katastrofetider.  
 

Rakkestad kommune følger råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og andre 
helsemyndigheter, og etablerer anbefalte tiltak for å begrense og hindre smitte av 
viruset.  
 
I dag flyter informasjon i ekstraordinære og krisesituasjoner raskest og best digitalt. Et 
fungerende bredbånd er et nødvendig instrument i denne forbindelse.  
 
Effekter av gode fiber-/bredbåndtjenester er blant annet: 
 
           - Samfunnskritiske opplysninger deles raskt elektronisk via internet, epost og 
             andre digitale plattformer. 
 
           - Mange kan jobbe hjemmefra og dermed reduseres smittefare og reiseaktivitet. 
 
           - Tjenestereiser kan stoppes og møter gjennomføres elektronisk. 
 
           - Hjemmeundervisning gjennomføres når skoler stenger ned. 
 
           - Muligheter for videodiagnostisering og videokommunikasjon via elektroniske   

   kanaler.   
 
 
Bredbånd i Rakkestad kommune 
I de siste månedene har Rakkestad kommune kartlagt status for fiber/bredbånd i sitt 
område og funnet ut at det er vesentlige forskjeller mellom tilbudet av høyhastighets 
bredbånd i ulike deler av kommunen. Det vises til sak «Prioritering av områder for 
bredbåndsutbygging» foran på dagsordenen». Dekningskart tilgjengeliggjort av NKOM 
(2019) dokumenterer at rundt 97 prosent av husstandene i Rakkestad og Degernes 
sentrum har tilbud om fiber, mens den tilsvarende andelen for spredtbygde strøk er 
lavere enn 20 prosent i øyeblikket. Det er flere steder i kommunen som i det hele tatt 
ikke har tilfredsstillende internettdekning (lavere enn 4 mb/s). 
 
Gapet i tilgang til bredbånd mellom sentrumsområder og spredte strøk i Rakkestad 
kommune innebærer at det kan være formålstjenlig å definere tilfredsstillende bredbånd 
som i en rettighet for de aller fleste som bor i kommunen eller har sitt næringsgrunnlag 
her. Det kan finnes enkelteiendommer (unntak) som det ikke er mulig bygge et slikt 
tilbud fram til.  



 
Den kommunale støtteordning som beskrives i denne saken, er i tillegg til 
tilskuddsordninger som tilgjengeliggjøres fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
(Nkom) og som Rakkestad kommune også søker finansiering av tiltak fra.      
 
 
Hjemmel 
For ca. et halvt år siden gikk regjeringen inn for å etablere leveringsplikt for bredbånd for 
at innbyggere og næringsliv over hele landet skal ha tilgang til internett. En 
lovproposisjon – som tilrettelegger for rimeligere og raskere utbygging av 
høyhastighetsbredbånd – blir lagt fram for Stortinget. Det munner ut i en lovfesting av 
ordningen. På den måte gjennomføres EUs bredbåndsutbyggingsdirektiv.  
 

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som forvalter alle statens 
tilskuddsordninger i samspill med fylkeskommunene.  
 
I dag er det ikke en lovpålagt oppgave for Rakkestad kommune å gjennomføre en egen 
utbygging av bredbånd og mobildekning til husstander, gårdsbruk og bedrifter, men 
kommunen bør bidra til framtidige utbygginger gjennom støtteordninger til huseiere og 
beboere i kommunens strøk med spredt bebyggelse. 
 
Rådmannen påpeker at statlig tilskudd fra NKOM forutsetter kommunal økonomisk 
medvirkning. Det er slike ordninger som beskrives i denne saken.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommune har i de siste månedene kartlagt hvordan andre kommuner 
organiserer sin bredbåndsutbygging.  
 
De oppretter egne støtteordninger – i tillegg til statlige tilskuddsordninger fra 
NKOM/fylkeskommunene –  for å oppnå en tilfredsstillende utbredelse av bredbånd til 
sine strøk med spredt bosetting.  
 
Enkelte kommuner starter egne kommunale selskap for å ivareta tiltaket. Det er ikke 
vurdert som hensiktsmessig av Rakkestad kommune.   
 
 
Nedstenging av Telenors kobbernett 
Telenor stenger etter hvert ned sitt kobbernett. Selskapet har en plikt til å finne fram til 
erstatningsløsninger. De viser seg i mange tilfelle ikke å fungere godt.   
 
 
Forslag til tilskuddsordning 
Styringsgruppen for bredbåndsutbygging går inn for denne ordning for å stimulere og 
styrke utbygging av bredbånd i kommunen. 
 
Lokalt offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging for dugnadslag: 
 

Dugnadslag kan oppnå støtte til «bredbåndsprosjekter» i områder hvor husstander i dag 
ikke har tilbud om 30 Mbit nedstrømshastighet eller høyere. Det gjelder kun for deler av 



kommunen som pr. dags dato ikke er kommersielt interessante for private aktører 
(bredbåndsutbyggere).  
 
Tilskuddsordningen setter ingen krav til teknologi, men krever minst 30Mbit 
nedstrømshastighet og fri bruk (ingen begrensning). 
 
Vilkår for å søke om slik støtte: 
  

• Søknaden må inneholde et kart som viser område med adresseliste som 
viser grunneiere og husholdninger som er med i prosjektet.  

 

• Det bør dannes dugnadslag eller annen organisasjonform for utbyggingen og 
kontaktperson må oppgis.  

 

• Støtteordning gjelder dugnadsprosjekter med oppstart i 2020 eller senere. 
 

• Totalkostnader med delkostnader og søknadsbeløp må fremkomme.  
 

• Det er krav om minst 50 prosent egeninnsats fra dugnadslaget i prosjektet det 
søkes om støtte til. 

 

• Støtte kan utgjøre inntil 50 
prosent av etableringskostnader (tilknytningsavgift) pr. husstand oppad 
begrenset til kr 5 000.  

 

• Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Kostnader skal dokumenteres og godkjennes 
av Rakkestad kommunes før utbetaling. 

 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Rakkestad kommunes målsetting er fortsatt å være attraktiv for bosetting og 
næringsetableringer. Tilgang til et fungerende og godt bredbånd er en betingelse for å 
opprettholde denne status.  
 
Mellom forskjellige deler av kommunen er det viktig å unngå at det utvikler seg digitale 
A- og B-lag.  
 

Rakkestad kommune bør i den kommende kommuneplanen vurdere om det er 
formålstjenlig å definere tilfredsstillende bredbånd som i en rettighet for de aller fleste 
som bor i kommunen eller har sitt næringsgrunnlag her. Det kan finnes 
enkelteiendommer (unntak) som det ikke er mulig bygge et slikt tilbud fram til.  
 

På en måte korresponderer tilgang til høyhastighets bredbånd med den tidligere 
rettigheten til telefonnettet – for som nevnt å hindre at det danner seg digitale skiller i 
befolkningen basert på om høyhastighets bredbånd er tilgjengelig eller ikke.  
 
Rakkestad kommune bør i sine kommuneplaner og annet planverk aktivt medvirke til 
bredbåndsprosjektet blir realisert så raskt som det faktisk og økonomisk lar seg gjøre.  
 
 



Økonomi 
I Rakkestad kommune er det ca. 3 500 husstander og ca. 2 100 av dem er innenfor 
sentrum og i boligområder med tilfredsstillende bredbåndsdekning.  
 
Opp mot 1 400 husstander ligger i spredt bebyggelse eller er gårds-/småbruk beliggende 
i områder som ikke er kommersielt interessante for bredbåndsutbygging av private 
aktører.  
 
På det grunnlag for beskrevet ovenfor, utgjør kommunale støtteordninger for 
utbyggingsaktører (dugnadslag og andre) maksimalt kr. 7 000 000 fram til avslutningen 
av prosjektet i 2025 eller der omkring.  
 

De samlede investeringsrammer lar seg enda ikke beregne og fastsette fullt ut.  
 
Rådmannen følger opp spørsmålsstillingen i 2020 (som et element av budsjett- og 
økonomiplanprosessen) og 2020 – 2025.  
 
Når det gjelder finansiering – av fylkeskommune, kommune og andre aktører – er 
forutsetningene de samme. De er tema i alle år som prosjektet går. Helt ned på 
enkelttiltak.  
 
I dag kan rådmannen følgelig ikke uttale noe bestemt om investerings- og 
finansieringsforutsetningene. Det er viktige deler av kommende budsjetter og 
økonomiplaner.  
 
For Rakkestad kommune er et avgjørende moment at bredbåndutbyggingen gjøres i en 
takt som er gjennomførbar og at kommuneøkonomien ikke tar varig skade av den.  
 
I aktuell sammenheng vises til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Både individuelt og for samfunnet er fungerende og god internettdekning i dag et 
basisgode.  
 
Innbyggere har forskjellige behov, men felles for de fleste er tilfredsstillende tilgang og 
god kapasitet i nettet. Det defineres i bransjen og av NKOM som «neste generasjons 
bredbånd» med minimum 30Mbit/s opp- og nedstrøms hastighet. 
 
Rakkestad kommune har kartlagt hvordan andre kommuner organiserer 
bredbåndsutbygging. De etablerer egne støtteordninger for å stimulere til tiltak. Slike 
tilskudd har som formål også å oppfylle forlangendet om minst 25 prosent egenandel 
som NKOM stiller for å gå inn med finansiering av anlegg.   
 
Med den deltakelse som er beskrevet, medvirker Rakkestad kommune til et målbart 
sluttresultat på prosjektet for aller fleste innbyggere og andre aktører i kommunen.  
 
Tilskudd utbetales ved ferdigstillelse. Det dekker ikke dekke ekstrakostnader som kan 
oppstå for bredbåndsutbygger ved forsinkelser og uforutsette forhold.  
 



For Rakkestad kommune er det en viktig oppgave i årene fremover – for ikke å danne 
digitale A- og B-lag – å sette opp gode rammebetingelser for videre bredbåndsutbygging 
i hele Rakkestad kommune.   

 
 
 


