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Høring, høyhastighetsbredbånd i deler av Vestvågøy kommune 2019 
 
Vestvågøy kommune ønsker å bidra til utbygging av høyhastighetsbredbånd i de områdene i kommunen 
som er innrammet på vedlagte kart. 
 
Ifølge de undersøkelser som kommunen har foretatt, finnes det i dag ikke bredbånd som tilfredsstiller 
minimumskravene til NGA-nett i disse områdene.  
 
Utbyggingen vil følge gruppeunntaket for bredbåndsutbygging som er nedfelt i EU-dokumentet 
«Commission regulation no. 651/2014» datert 17.juni 2014.» samt krav fra Nkom. 
  
Kommunen setter krav til at det nye bredbåndet skal kunne levere minimum 30/10 Mbit/s. Tilbydere som 
kan levere symmetrisk hastighet (f.eks. 100/100 Mbit/s eller høyere) vil gis tilleggspoeng under vekting av 
tilbudene. 
 
Dersom Deres selskap har konkrete utbyggingsplaner i de aktuelle områdene, ber Vestvågøy kommune om 
at det fremlegges en forretningsplan og en detaljert tidsplan for utbyggingen. Selskapet må også vedlegge 
eventuelle andre opplysninger som viser at utbyggingsplanene er realistiske innenfor en 3-årsperiode 
regnet fra svarfristen for denne henvendelsen.  
 
Kommunen vil i første omgang fokusere på følgende områder: 
 
Område 1 - Sennesvik/Ure 
Område 2 - Sund/Haug 
Område 3 - Eggum 
Område 4 - Knutstad/Vestresand 
Område 5 - Steine 
Område 6 - Storeidet 
 

http://www.vestvagoy.kommune.no/


Endelig prioritering av utbyggingsområdene vil bli gjort utifra tilgjengelige midler og tilskuddsbehov per 
potensielle abonnent etter at tilskuddsbehov er klarlagt. 
 
Frist for tilbakemelding er mandag 30. september 2019 kl. 1200.  
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Rune Andreassen Kjetil Jørgensen 
Enhetsleder Avdelingsleder IKT 
 Etter fullmakt 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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