
 

Referat Infomøte Telenor 

Tid:  29.08.2018 kl. 18:00-20:00   

Sted:   Dvergnes skole, Valsvigveien 

Referent: Asbjørn Rødland, Odderhei Velforening 

 

Informasjon: 

Styret/ referent tar ikke ansvar for nøyaktig leveranse og pris fra Telenor, dette er kun ett forsøk 

på å formidle hva som ble tatt opp på infomøtet. Det kan altså forekomme feil i referatet og vi 

henviser til å gå gjennom detaljene med selger før signering av avtalen. 

 

Saksliste: 

1. Informasjon dagens løsning ved Odderhei Velforening/ Rødland. 

Informasjon under er skrevet i forkant og etterkant av møtet og oppsummerer hva som ble sagt i 

tillegg til at denne tekst utdyper saken noe mer: 

Etter langs tids prosess der ulike løsninger for utbedring, fornyelse, oppgradering og utskifting av tv- 

og internettleverandør har vært vurdert, har styret kommet frem til det beste tilbudet som er 

tilgjengelig er tilbudet fra Telenor/ Canal Digital.  

Det har ikke lyktes å få andre aktører på banen som er villig til å påta seg investeringskostnaden, som 

for øvrig er stipulert til 7-8milllioner pluss kostnad for inntaksledning til hver enkelt husstand. 

I tillegg kommer kostnader for teknisk utstyr (dekoder osv), påkobling m.m. 

Slik investeringskostnad vil være umulig for velforeningen å håndtere da låneopptak uten sikkerhet 

ikke er mulig å få til, og engangskostnad på 40-50.000,- pr boenhet ikke vil være en god løsning for 

beboerne.  

Videre bruk av dagens nett vil være omtrent umulig å få til da dette vil medføre betydelig 

utbedringskostnad for å besørge tilknytningsmulighet for alle beboerne i området, samt fremtidig 

betydelige kostnader i kommende reparasjoner.  

Ved en slik eventuell løsning vil en måtte avsette noen hundre kroner pr bolig pr måned til felles 

vedlikehold av anlegget.  

De siste årene har en rekke husstander mistet sin forbindelse og har selv måttet bekoste evt 

utbedring av kabel. Dette har vi jobbet for å unngå mtp ny løsning/ leverandør. 

Det er også jobbet mot å gå bort fra dagens ordning. I dag sitter velforeningen (husstandene) som 

eier av nedgravd kabel i veien, mens inntakskabel mellom vei og bolig eies av den enkelte husstand. 

Det er en kollektiv avtale med GET gjennom velforeningen, noe som betyr at velforeningen får 

regningen fra GET og må da forskuttere dette utlegget inntil alle husstander har betalt sin regning. 

Det har erfaringsvis vært flere husstander som har vært forsinket med innbetaling, noe som fører til 

svekket likviditet i velforeningen.  

Videre er løsningen tidkrevende for styrets medlemmer, da det kreves oppfølging både mot GET, 

Christiania Innfordring (CINN), og en rekke beboere som har spørsmål om faktura, inn/utmelding, 

eierskifte, feilmeldinger osv.  

Styret mener det er feil bruk av frivillig tid/arbeid å drive slikt arbeid når en i stedet kunne fremmet 

nabolagets interesser rundt forbedring av fellesområder. 

Dersom videreføring eller utbedring av dagens løsning ville vært å foretrekke blant beboerne i 



 

området måtte det også blitt påregnet en ansatt i x antall % for å holde kontroll på 

‘bedriften/antennelaget’. 

Slik styret ser tilbudet fra Telenor vil ansvaret flyttes over til tilbyder, både vedr levering av nytt 

anlegg (arbeider/ produkt/ kostnad), fremtidig vedlikehold av anlegget, kundeservice, 

fakturahåndtering osv.  

Beboerne vil altså få en forutsigbar og trygg løsning som ikke vil gå ut på dato, slik dagens løsning 

allerede har gjort. 

Videre vurderes produkttilbudet og prisen til Telenor som konkurransedyktig.  

Eksempelvis ville utbedring av dagens nett iht forslaget fra GET medført kostnad i overkant av kr 

1.000,-/måned (såfremt lån hadde blitt innvilget og dette ble betalt pr måned i årene fremover).  

 

Videre bruk av dagens løsning ville kostet omtrent 6-800,- pr måned, men en ville da sittet igjen med 

ett gammelt anlegg, og dårlig produkt (hastighet og mulighet til å benytte nye løsninger som 

avhenger av høy hastighet og stabilt nett). 

Telenors tilbud har en fast og rimelig pris og det er ikke behov for å avsette ekstra midler til andre 

uforutsette kostnader. 

Avslutningsvis vil styret av økonomiske årsaker anbefale en løsning der velforeningen er uavhengig av 

tv/internett-løsning for å unngå likviditetsutfordringen vi hadde tidligere der prisøkningen hadde 

vært større mot velforeningen enn det som hadde blitt formidlet videre til beboerne. Slikt etterslep 

er ikke ment inndekket av medlemskontingenten i velforeningen. Styret mener det fremtidig vil være 

større sikkerhet for ett forutsigbart budsjett basert på medlemskontingent som inntekt, og i 

hovedsak vedlikehold og utbedringer av fellesområder som utgift. 

 

2. Informasjon om tilbud fra Canal Digital / Telenor 

Morten Dahl fra Telenor gikk gjennom tilbudet Telenor har kommet med til beboere innenfor kretsen 

til Odderhei vel (Odderheistien, Odderhei Terrasse og Odderhei Platå). 

Tilbudet vil bli presentert av selger ved dørsalg til dem som ikke var tilstede på møtet. 

Oppsummerte hovedpunkter fra tilbudet og gjennomgangen: 

a) Telenor opplyser at dagens navn ‘Canal Digital’ vil opphøre om få måneder på 

leveranseområdet fiber og da kun gjelde parabol. Altså vil Telenor være navnet vi foholder 

oss videre til i sammenheng med tilbudet/ leveransen vi nå jobber mot.  

 

b) Telenor har etter flere forsøkt/ over lengre tid omsider fått intern godkjenning for å levere 

fiber til beboere innenfor Odderhei vel’s område. Dette forutsetter god oppslutning om 

tilbudet, muntlig opplyst ca 70%. 

 

c) Løsningen forutsetter at det må legges ned nye rør/ledning da fiber ikke finnes i gate eller til 

boligene i dag. Telenor tar på seg kostnaden for alle arbeider fra hovedpåkobling og bort til 

hver enkelt tomt. Dette innebærer en forenklet måte å grave ned røret på, ved slissing i 

dagens asfalt/vei. Etter samtale med kommunen har Telenor sagt seg villige til å ta del i 

kostnad for ny asfaltering av store deler av veiene i området som får tilknytning til Telenor. 

 



 

Området vil altså få en oppgradering av store deler av veiene i nærområdet, dette som ett 

samarbeid mellom kommunen og Telenor. 

 

d) Innstallering av kabel fra vei til bolig  

Telenor har strekt seg langt ift å ta investeringskostnader for å få til denne løsningen og kan 

levere stort sett hele leveransen uten særlige kostnader for beboerne. 

Men, vi må selv besørge at kabel fra vei til bolig til hver enkelt husstand blir lagt ned 

forsvarlig slik at Telenors montør senere kan blåse inn fiberledningen. 

Med dette menes at hver enkelt husstand er ansvarlig for å få lagt ned trekkerør på egen 

eiendom. Telenor via entreprenør vil tildele nødvendig rør til hver husstand. En må så legge 

dette røret ned i jord, feste det mot fjell/mur, eller henge det langs rekkverk, garasjevegg o.l. 

Arbeidene skal være enkle å få til og Telenor opplyser at det finnes løsninger for alle typer 

underlag.  

En kan også kjøpe denne tjenesten men dette må da kjøpes direkte av entreprenøren. 

Telenor må godkjenne løsningen før den tas i bruk. 

 

e) Drift og vedlikehold av nettverket 

Når anlegget er igangsatt tar Telenor ansvar for alt av drift og vedlikehold av hele nettverket, 

inkludert kabel fra vei til bolig. De har ett produkt de kaller ‘alltid på nett’ som tilsier at de 

har en garanti om at alle husstander skal være på nett til enhver tid. Dersom en faller ut og 

de ikke får utbedret det innen rimelig tid har de da erstatningsløsninger inntil alt er i orden 

igjen. 

Med andre ord vil dagens utfordringer rundt feil på nett i gaten og på hver enkelt eiendom 

opphøre. 

 

f) Bredbåndspatruljen 

Telenor tilbyr å hjelpe alle med første gangs installasjon. Når trekkerør er lagt fra vei til bolig 

vil de kunne legge ledning langs ringmur bort til ønsket/fornuftig inntakspunkt. Herfra kobler 

de til sitt produkt som gjør at en får tilgang til både internett og tv.  

 

g) Produkter/ pris 

Selger/ Telenor må selv opplyse om nøyaktig pris og produkt, men slik en forstår tilbudet 

utfra møtet vil alle få koble seg til Telenor, inkludert nødvendige ‘bokser’, gratis + 149,- i 

frakt.  

Altså vil en få gratis etablering, bredbåndspatrulje, T-WE box osv som en trenger for å 

komme på nett+tv. 

 

h) Flere TV’er 

Det finnes løsninger for flere tv’er. I dag koster disse litt ekstra pr stk, mens det etter hvert vil 

bli månedspris. 

 

Telenor opplyser samtidig om at det finnes andre måter å koble seg på, f.eks vil en rekke 

tv’er kunne laste ned Telenor sin app slik at en kan bruke alle funksjoner fra denne.  

Videre vil apple-tv, chromecast osv også kunne benyttes. 

Ipad, Iphone, smartphones osv kan laste ned app og koble seg på. 

 

Vi forstår det som at det vil være en fordel med en egen boks til hybel, mens tv nr2 i egen 



 

bolig godt kan kobles opp på f.eks apple-tv.  

 

Dette fordi sikkerheten er større ved bruk av egen boks til hybel, da slipper en å være på det 

samme nettet.  

 

i) Månedskostnad / produkt 

En får tilgang til både tv og internett. Vi forstår det som at en kan velge 15 tv kanaler fritt, og 

at en får fri hastighet på internett (første året). I tillegg har en tilgang til en rekke andre 

produkt slik som Viasat sportskanaler, Paramount+ , Disney, og mye mer. 

 

Kostnaden er kr 799,-/mnd. 

 

Etter utløp av 1.året kan en velge den pakken som passer en selv best, i dag med startpris på 

ca 899,- (50mb linje). 

Til info så er den minste leveransen på fiberlinjen mer enn god nok til de aller fleste 

husstander.  

 

j) Fremdrift 

Normalt skal ett slikt prosjekt både prosjekteres og søkes før en kan starte gravingen. 

Telenor har vært på forskudd og prosjektering er allerede utført, og gravesøknad er under 

behandling. En forventer å kunne starte om kort tid dersom oppslutningen er god. 

 

Nøyaktig fremdrift vil avklares mellom Telenor og velforeningen etter prosjektet besluttes 

igangsatt av Telenor, samt god løsning vedr avslutning av GET abonnement er signert.  

 

 

3. Mulig oppsigelse av GET abonnement 

Dersom oppslutningen vedr Telenor tilbudet er god nok til at prosjektet kan igangsettes, må dagens 

avtale med GET sies opp. Denne har oppsigelsestid iht gjeldende avtale. Med bakgrunn i lengre tids 

samarbeide, tidligere uttalelser fra GET vedr oppsigelsestid, samt en rekke utfordringer rundt deres 

leveranse, - mener styret at GET bør imøtekomme velforeningen rundt en løsning der kunder sies 

opp i takt med utbygging og påkobling til ny leverandør. 

Styret kontakter GET først når Telenor bekrefter at prosjektet vil bli realisert. 

 

4. Dørsalg 

Representant fra Telenor vil kontakte alle husstander for tilbud, informasjon og evt signering av 

avtale. 

 

5. Bindingstid 

Avtalen med Telenor er direkte mellom dem og forbruker og bindingstid er dermed 12 måneder.  

 

 

 

 



 

6. Spørsmål/ svar 

- Hvor dypt må vi grave? Telenor sier normalt krav er 20-30cm men i praksis er det ofte nok å 

legge ledningen ‘under torva’. 

- Kan vi trekke om dagens GET-kabel? I all hovedsak- nei. Dette fordi dagens kabel ikke ligger i 

trekkerør. Videre vil det være en del krav til trekkerøret som skal legges ned, dette fordi 

Telenor skal stå til ansvar for leveransen. Altså skal nytt trekkerør med riktig dimensjon og 

kvalitet legges inn til hver bolig. 

- Sikkerhet når på nett? Ja, Telenor har en sikkerhetsløsning for å skåne brukerne mot virus. 

Denne er ikke 100% sikker iom det ikke finnes slike løsninger. Men løsningen følger med i 

prisen og er ett godt produkt og bra oppgradering fra i dag. 

- Kan dere bekrefte at Telenor bygget et rendyrket fibernett eller satser de på en «hybrid»-

løsninger der noe av utstyret FØR hovedsentralen benyttes? 

Svar fra Telenor: Ja. Kan bekrefte at nettet kun består av fiber. Vi benytter ingen eksisterende 

komponenter og leverer fiber fra sentral til bolig. I tillegg er transportnettet ren fiber.  

- Hvilke utfordringer ser vi for oss? I utgangspunktet ingen. Dersom oppslutningen er god nok 

vil prosjektet bli realisert. 

Fra velforeningen: løsning vedr oppsigelse med GET må på plass, ref punkt 3. 

- Etter første år, har vi da mulighet til kun internett? Ja, da etter prislister for denne tjenesten 

+ linjeleie (tilbudet første året er såpass bra at alle anbefales å bruke dette første året). 

- Kan andre tilbydere komme inn etter første året? Ja, det finnes tilbydere som leier Telenors 

nett. I så tilfelle må den enkelte beboere avtale pris og vilkår direkte med dem. 

 

 

Kr.sand 4.9.18 Asbjørn Rødland  


