
 
 

Reglement for støtte til fiberutbygging i Iveland kommune: 
- Vedtatt av kommunestyret 7. februar 2019 
 
Formål 
Formålet med regelverket er å sikre at flest mulige av Iveland kommune sine 
innbyggere får muligheten til å etablere bredbåndslinjer basert på fiber helt inn 
i huset. 
 
Hvem kan søke 
Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om anleggsbidrag etter 
dette reglementet. 
 
En kan i spesielle tilfeller åpne opp for å gi tilskudd til fritidsboliger/boliger uten 
fast bosetting i bygder hvor det er få faste bosatt. Dette vil bli behandlet som 
egen sak i formannskapet. 
Gårdsbruk er inkludert i denne ordningen. 
 
Næring kommer ikke under denne ordningen. Næringsdrivende kan søke om 
tilskudd til fiber som egen næringssak. 
 
Kriterier for støtte 
Det må være etablert et formalisert samarbeid med en tilbyder av bredbånd. 
Bredbåndslinjen som blir etablert i prosjektet skal være basert på fiber helt 
frem til den enkelte husstand.  
Iveland kommune skal få tilbud om å legge ned ekstra trekkrør i samme grøft 
ved graving i fiberprosjekt der det ytes kommunal støtte til gjennomføringen.  
 
Total anleggskostnad pr husstand som skal kobles opp i prosjektet må 
overstige 20.000 kr inkludert egeninnsats. 
 
Påkoblingen kommer i tillegg. 
 
Størrelse på tilskuddet 
Tilskuddet kan gis med inntil 100 % av den kostnaden som overstiger 20.000 
kr pr husstand i prosjektet. 
 
Tilskuddet blir gitt med inntil kr 10.000,- pr husstand som blir koblet opp i 
prosjektet.  
 
En kan i noen spesielle tilfeller øke tilskuddet utover grensen på kr 10.000, 
dette blir behandlet som egen sak i formannskapet. 



Satser for egenarbeid 
 Oppgraving av grøft 50 kr/m 
 Legging av kabler/rør 10 kr/m 
 Lukking av grøft og opprydding 25 kr/m. 

 
 
Forklaring kostnadsfordeling – (eksempel prosjekt til kr 50 000,-) 
Leverandør dekker normalt 15 000 kr til utbyggingen (inkludert standard 
etableringsavgift fra kunden) – se blå del av diagrammet under. 

 

 
Kunden dekker selv 5 000 kr som egeninnsats (arbeid eller kronebeløp) – se 
oransje del av diagrammet. 
 
Kunden kan søke kommunen om tilskudd for kostnader som overstiger 20 000 
kr (leverandør + egeninnsats) inntil 10 000 kr – se grå del av diagrammet. 
 
Om kostnadene overstiger 30 000 kr (leverandør + egeninnsats + maks 
ordinært tilskudd kan kunden søke om å få dekke disse ekstrautgiftene. I slike 
tilfeller blir det behandlet som egen sak i formannskapet – se gul del av 
diagrammet. 
 

Søknad om støtte 
Søknad sendes Iveland kommune ved Drift og Utvikling. 
 
Utbetaling av støttebeløp 
Støttebeløp blir utbetalt i samsvar med tilsagn om støtte etter konkrete 
søknader. 
 
Beløpet blir utbetalt pr tilknyttet husstand i forhold til prosjekt. 
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