
 

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i 

Skogen boligsameie 
 

Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 

Garasjetaket på 5. plan 

 
Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så fall 

opplyse om dette i e-post 25.8 og også ha en representant på 5. plan frem til kl. 

18.15. De som ønsker å sitte, bes om å ta med egen stol uavhengig av møtested. 

 
 

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte i henhold til vedtektenes § 6. Møtet er varslet i 

Skogen Rundt nr. 4 (juni 2015) og gjennom vedtak på ordinært sameiermøte 2015. Vi 

anmoder sameierne om å ta med det vedlagte adgangstegnet i utfylt stand til møtet. Vedlagt 

følger også fullmaktsdokument for sameiere som vil la seg representere ved fullmektig. 

Fullmektigen må i så fall medbringe dokumentet i utfylt stand og undertegnet av sameieren. 

En sameier kan kun være fullmektig for én annen sameier. Stemmesedler utleveres ved 

registrering. 

 
 

Saksliste: 

 

1. Konstituering av møtet med godkjennelse av innkallingen, fullmakter og valg av 

protokollfører, tre sameiere til tellekorpset og to til å underskrive protokollen. 

2. Kollektiv avtale for kabel-TV og bredbånd. 

 

 

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøte er vedlagt sakspapirene. 

 

Oslo, 12. august 2015 

Styret 
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Sak 2   Forslag fra styret om kollektiv avtale for kabel-TV og bredbånd 
 

Bakgrunn 
Skogen boligsameie har i dag en kollektiv avtale med Get AS om kabel-TV. Avtalen 
innebærer at alle seksjonene i sameiet har tilgang til digital-tv med 20 faste og 20 valgbare 
kanaler. Kostnaden ved dette er kr. 199,- per seksjon. Med avtalen følger en Get box uten 
opptaksmulighet, men 74 % av seksjonene har valgt å leie en Get box HD PVR med 
opptaksmulighet, som koster kr. 99,- per måned i tillegg.  
 
Sameiet har per dato ingen kollektiv avtale om bredbånd, men 80 % av seksjonene i sameiet 
har valgt å benytte Get AS som leverandør av bredbånd. Disse betaler fra kr. 299,- per 
måned for laveste abonnementet (5 Mpbs nedlasting / 1 Mpbs opplasting). Flere har også 
abonnement med høyere hastighet (som 20/2 til kr. 399,- per måned eller 50/5 til kr. 499,- 
per måned).  De fleste som ikke har bredbånd gjennom Get AS, har det via den gamle 
telefonkabelen. Denne har begrenset hastighet i vårt område (Maks 6 Mbps har blitt oppgitt 
til noen abonnenter) og vil om noen år bli faset ut. Noen har også mobilt bredbånd og noen 
få ingen bredbåndsløsning.  
 
På det ordinære sameiermøtet 25.3 la styret frem et tilbud fra Get AS om revidert avtale som 
også omfatter bredbånd, se sak 3.5 i innkallingen. Etter at innkallingen til årsmøtet ble sendt 
ut, ble det avklart at også andre leverandører er interessert i å levere tjenester for kabel-TV 
og bredbånd til Skogen boligsameie. Det kom også frem i diskusjonen at det er usikkert om 
vi bør gå inn på en så lang binding som fem år basert på eksisterende nett. Sameiermøtet 
fattet derfor følgende vedtak: 
 

«Styret gis fullmakt til å innhente tilbud på leveranse av kabel-tv og Internett-tilgang til 
alle seksjonene i sameiet. Det avholdes ekstraordinært sameiermøte for å vurdere 
utfallet av anbudsrunden og ta en beslutning.» 

 
Med utgangspunkt i dette vedtaket har styret bedt om tilbud på kabel-tv og bredbånd fra fire 
leverandører i tillegg til Get. De fire er Canal Digital Kabel TV AS, OpenNet AS, Lynet 
Internett AS og Viken Fiber AS. Tilbudsforespørselen er vedlagt. Vi har mottatt tilbud fra 
Canal Digital og OpenNet, samt et revidert tilbud fra Get. Viken Fiber bekreftet at de ikke 
ønsket å levere tilbud, mens Lynet Internet ikke sendte noe endelig tilbud etter en innledende 
dialog og befaring. 
 

Beskrivelse av tilbudene 
To av de tre tilbyderne, Get og Canal Digital, er selskaper som selv leverer komplette pakker 
med tv-signaler og bredbånd. OpenNet leverer nettet internt i sameiet og aksess til internett, 
og benytter samarbeidspartnere til leveranser av tjenester som tv-signaler og bredbånd. De 
tre tilbudene kan oppsummeres som følger: 
 

Get AS 
Get AS har gitt oss følgende tilbud: 

 Digital-tv  med  
o 20 faste kanaler 
o 20 valgbare kanaler  
o radiokanaler 

 Get box HD PVR (boks med opptaksmulighet) 

 Bredbånd 20/5 Mbps (20 Mbps nedlasting, 5 Mbps opplasting) 

 Get tv app (iPad/iPhone/Android) 

 Modem 

 Service og vedlikehold 
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De månedlige kostnadene ved tilbudet er totalt kr. 388,- inklusiv mva per seksjon (199,- for 
digital-tv og 189,- for bredbånd). Tilbudet forutsetter at alle seksjoner tilknyttes avtalen og har 
en binding på 3 år (reduksjon fra 5 år i det opprinnelige tilbudet). Det er mulig å kun inngå 
kollektiv avtale på digital-tv, og overlate bestilling av bredbånd til hver enkelt. 
 
De seksjonene som ønsker en høyere hastighet på bredbånd enn det som er inkludert i 
avtalen, vil få dette til følgende pris (angitt pris per måned kommer i tillegg til månedlig 
grunnkostnad på kr. 388,- per seksjon): 
   

Abonnement Hastighet Mbps Pris per mnd.  Veil. pris 

M 50 50/10 69,- 499,- 

L 100 100/10 119,- 599,- 

XL 150 150/20 259,- 899,- 

  
Alle som ønsker det kan få bredbåndstelefoni, der det billigste og mest brukte abonnementet, 
Zero, er gratis.  
 
Get vil benytte seg av det nåværende nettet i Skogen boligsameie, som er basert på 
koaksialkabel. Dette innebærer at alle beboerne kan benytte sine eksisterende uttak, og 
også uttak de selv har bestilt. Get sier de vil starte omlegging til fiber i vårt område i løpet av 
2-3 år. 
 

Canal Digital Kabel TV AS 
Canal Digital har gitt oss følgende tilbud: 

 Grunnpakke: 
o Fast del med 33 tv-kanaler 
o 15 valgfrie kanaler i tillegg 
o Radiokanaler 
o Musikktjenesten WiMP 
o Filmleietjenesten Go 

 Bredbånd 25 med 25/25 Mbps (25 Mbps nedlasting, 25 Mbps opplasting) 

 T-We box (HD PVR boks med opptaksmuligheter) og tilleggstjenesten T-We pluss 
(økte muligheter for søk og vising av TV-programmer, og på nettbrett) 

 Trådløs ruter 

 Signalleveranse samt service og vedlikehold av anlegget 
 
Canal Digital tilbyr fremføring og bygging av fibernett og legging av kabel med to fibre frem til 
hver boenhet i sameiet. Det leveres ett komplett uttak per boenhet. Dersom den enkelte 
beboer ønsker flere uttak, kan det leveres mot tillegg i prisen på kr. 990,- per uttak. 
 
De månedlige kostnadene ved tilbudet er totalt kr. 309,- inklusiv mva. per seksjon. Tilbudet 
forutsetter at alle seksjoner tilknyttes avtalen og har en binding på 3 år.  
 
De seksjonene som ønsker en høyere hastighet på bredbånd enn det som er inkludert i 
avtalen, vil få dette til lavere kostnad, etter følgende matrise (angitt pris per måned kommer i 
tillegg til månedlig grunnkostnad på kr. 309,- per seksjon): 
 

Abonnement Hastighet Mbps Pris per mnd.  Veil. pris 

Bredbånd 50 50/50 99,- 499,- 

Bredbånd 100 100/100 199,- 599,- 

 
Bredbåndstelefoni med ubegrenset ringetid til hjemme- og bredbåndstelefoner i Norden tilbys 
til kr. 129,- per måned. 
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OpenNet AS 
OpenNet har levert et tilbud basert på etablering av fibernett (internt på Skogen og 
fremføring til aksesspunkt for Internett). I tillegg tilbyr OpenNet TV-tjenester og bredbånds-
tjenester fra tredjepartsleverandører, men krever ikke at sameiet må bestille disse kollektivt. 
 
Tilbudet på fiberleveranse innebærer etablering av aksess, 2-fiber fra fordeler frem til hver 
seksjon og ett fibermodem i hver seksjon. Tilbudet er kostnadsberegnet til kr. 1 166 550,- 
inklusive mva. OpenNet bistår med å etablere en finansieringsmodell som innebærer en 
kostnad på kr. 100,- per seksjon per måned over en periode på 6 år. Alternativt kan vi betale 
installasjonen selv, eller betale deler av installasjonen for å redusere finansieringsbeløp. 
Fiber vil bli benyttet for bredbåndstjenester, mens tv-tjenester vil bli distribuert gjennom vår 
eksisterende koaksialkabel. 
 
OpenNet har valgt å tilby tv-tjenester fra RiksTV. De har også andre leverandører, men 
fordelen med RiksTV er at hver abonnent kan benytte abonnementet på fire steder 
(fritidsbolig, båt, campingvogn etc). Kostnaden med "Rikspakken" (37 TV-kanaler) til RiksTV 
er kr. 219,- per seksjon per måned i en fellesavtale med binding for en periode på 3 år. 
 
OpenNet tilbyr bredbåndstjeneste med hastighet 50/50 Mpbs (50 Mbps nedlasting, 50 Mbps 
opplasting). Kostnaden ved dette er kr. 199,- per seksjon per måned i en fellesavtale med 
binding for en periode på 3 år. Felles oppgradering til hastighet 100/100 leveres mot et tillegg 
på kr. 30,- per måned. 
 
Den enkelte kan bestille andre tv-tjenester og høyere bredbåndshastigheter etter priser som 
fremkommer på www.opennet.no/bestille-tjenester. I utgangspunktet vil disse prisene også 
gjelde dersom vi ikke inngår kollektive avtaler på bredbånd og/eller TV-signaler, men dersom 
flere sameiere bestiller samme pakke kan det bli rimeligere. 
 
Dersom vi kun velger fiberleveranse som fellestjeneste fra OpenNet, kommer en driftsavgift 
på kr. 35,- per måned i tillegg til kostnadene på kr. 100,- per måned, dvs. totalt 135,- per 
måned. Avgiften på kr. 35,- bortfaller ved fellesavtale på tv-tjenester og/eller bredbånd. 
 
 

Sammenligning av tilbudene 
Med noen forenklinger er det mulig å sette opp en tabell som sammenligner de tre tilbudene. 
Sammenligningen tar utgangspunkt at vi har kollektiv avtale på både tv-tjenester og 
bredbånd, men se likevel kolonnen med kommentarer. 
 
Leverandør TV-

kanaler 
Bredbånd 
hastighet 
(Mpbs) 

Teknologi Binding Månedlig 
kostnad per 
seksjon 

Kommentar 

Get 20 faste 
/ 20 
valgfrie 

20 / 5 Koaksial 3 år 388,- Må bestille 
tv-tjenester 
kollektivt, 
bredbånd er 
valgfritt 

Canal Digital 33 faste 
/ 15 
valgfrie 

25 / 25 Fiber 3 år 309,- Må bestille 
tv-tjenester 
og bredbånd 
kollektivt 

OpenNet 37 50 / 50 Fiber 
(bredbånd)  
Koaksial 
(TV) 

3 år  
(bredbånd og 
TV), 6 år 
(nedbetaling 
av fiber) 

518,- Kollektive 
avtaler på tv-
tjenester og 
bredbånd er 
valgfritt 



5 
 

 

Styrets vurdering 
Hvilket tilbud som er gunstigst vil avhenge av hvilke tjenester vi ønsker kollektive avtaler for.  
 
Styret har ikke mottatt signaler som tyder på at det er flertall i sameiet for å avslutte den 
kollektive avtalen på TV-signaler. Over tid er det sannsynlig at TV i hovedsak vil bli levert i 
andre kanaler og plattformer enn tradisjonell lineær TV, men styrets vurdering er at 
tradisjonelle TV-signaler vil være en naturlig del av et kollektivt tilbud de nærmeste 3 årene. 
Det er store besparelser ved en kollektiv avtale fremfor individuelle avtaler, og med de nye 
tilbudene øker besparelsene fordi alle tilbudene inkluderer HD PVR boks med 
opptaksmulighet, en tjeneste 74 % av sameierne velger å betale for i dag. 
 
Styret registrerer at det er mindre enn 5 % av sameiets seksjoner som ikke har bredbånd i 
dag, og at over 80 % av sameiets seksjoner har valgt å benytte seg av de individuelle 
tilbudet om bredbånd fra Get.  Som det fremgår av ovenstående, vil en kollektiv avtale føre til 
besparelser fra 110,- kr per måned og oppover for de som i dag har bredbånd fra Get AS.  
 
Styrets vurdering er dermed at sameiet vil være tjent med kollektive avtaler for både TV-
signaler og bredbånd. 
 
Styret vurderer tilbudet fra OpenNet som interessant, men konstaterer at det per nå ikke er 
konkurransedyktig dersom vi ønsker å inngå kollektive avtaler på både TV-signaler og 
bredbånd. Månedlig kostnad blir betydelig høyere enn for de øvrige tilbudene, og 
bindingstiden for de kollektive avtalene er den samme. I tillegg kommer at den oppgitte 
prisen medfører en nedbetalingstid på 6 år for fibernettet.  
 
Tilbudene fra Canal Digital og Get har noen ulikheter som må tas i betraktning når vi 
vurderer hvilket som er gunstigst: 
 

 Pris for basis avtale: Tilbudet fra Canal Digital er kr. 79,- rimeligere enn tilbudet fra 
Get per måned for omlag sammenlignbare tjenester. På papiret er det en stor forskjell 
i opplastingshastighet (Canal Digital har 5 ganger så stor hastighet som Get), men i 
praksis vil dette antakelig bety lite for de fleste beboerne. 

 Pris på tilleggstjenester: Individuell oppgradering til høyere bredbåndshastighet er 
rimeligere hos Get. Bredbåndstelefoni ser også ut til å være rimeligere. 

 Teknologi: Canal Digital leverer fiber, mens Get vil ha koaksialkabel de neste tre 
årene. I praksis betyr nok denne forskjellen lite på så kort sikt, det er kun 
opplastingshastigheten som øker med fiber.  

 Tjenestekvalitet: Etter noen vanskelige oppstartsår, virker det som om Get nå har 
god kvalitet på tjenestene. Styret har ikke mottatt klager de siste to årene, og vi er 
heller ikke kjent med ustabilitet på de kollektive tjenestene fra Get. Dette vil naturlig 
nok være en usikkerhet ved enhver ny leverandør. 

 Tilleggskostnader: Nytt fibernett vil kreve at de seksjonene som har ekstra uttak og 
fortsatt ønsker det, installerer dette for egen regning.  

 E-post adresser: Flere av sameierne som har bredbånd fra Get, har også valgt å 
benytte seg av e-post tjenester fra Get, herunder e-postadresse. E-postadresse og 
tilhørende tjenester bortfaller ved skifte til annen leverandør. 

 
I sum er styrets vurdering at vi bør inngå avtale med Get for perioden 2016-2018. For mange 
av sameierne vil det være en lavere månedlig kostnad ved å velge Canal Digital som 
leverandør, men dette oppveies av økte engangskostnader, større usikkerhet om 
tjenestetilbudet og arbeid med å bytte leverandør.  
 
Videre er styrets vurdering at vi bør vurdere markedssituasjonen på nytt om tre år.  
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Dersom Skogen boligsameie inngår avtalen med Get AS, vil boligsameiet bli fakturert 
utgiften ved den bredbåndshastigheten som er inkludert i avtalen. Denne kostnaden, kr. 
189,- per seksjon per måned, vil dermed inngå i fellesutgiftene på samme måte som kabel-tv 
gjør i dag. De månedlige fellesutgiftene vil øke tilsvarende. Til gjengjeld vil den direkte 
fakturaen fra Get AS bortfalle eller bli vesentlig redusert. 
 
Get AS opplyser at de som har bredbånd betalt av arbeidsgiver, vil få en bekreftelse på at 
kostnadene til bredbånd er betalt gjennom fellesutgiftene, slik at de kan refunderes fra 
arbeidsgiver.  
 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å inngå avtale med Get AS om leveranse av TV-signaler, Get box HD 
PVR og bredbånd med kapasitet 20/5 Mbps til alle seksjonene i sameiet for en periode på tre 
år. Kostnadene ved avtalen er kr. 388,- per seksjon per måned og kan indeksreguleres årlig. 
Avtalen innebærer at de månedlige fellesutgiftene øker med kr. 189,- per seksjon. 
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Vedlegg: Forespørsel sendt til leverandørene 
 
Skogen boligsameie besluttet på ordinært sameiermøte i 2015 at vi skal innhente tilbud på 

felles bredbånd og kabel-TV. Vi vil derfor forespørre 3-5 leverandører om tilbud, og XX er en 

av disse.  

 

Om Skogen boligsameie: 

Skogen boligsameie består av 202 boenheter i Arnulf Øverlands vei 81-282 i Oslo. Vårt 

nåværende nettverk er koaksialkabel i stjernenett, installert av Get (UPC) i år 2000. Alle 

boenheter har minimum et tilkoblingspunkt i boligen, noen har for egen regning installert 

flere. Vi eier nettet selv, men har en avtale med UPC om tjenesteleveranser. Nåværende avtale 

gjelder ut 2015. Mer informasjon om sameiet finnes på www.skogen.info 

 

Dersom dere ønsker å levere tilbud, ber vi om at tilbudet besvarer følgende punkter: 

 

1) Det interne nettverket på Skogen 

Informasjon om hvorvidt dere vil basere dere på eksisterende nett eller installere nytt.  

Hvilket nettverksutstyr den enkelte beboer vil få. 

Ved helt/delvis ny installasjon, angi 

 type nett 

 hvilke tilkoplingspunkt(er) den enkelte beboer vil få 

 når installasjon kan skje (oppstart og ferdigstillelse angitt i tid etter 

kontraktsinngåelse) 

 eierforhold til nett og eventuelt nettverksutstyr 

 eventuell oppstartskostnad og månedlig kostnad per boenhet for selve nettet 

2) Tjenesteleveranser 

a) Kabel-TV/radio -  type dekoder, antall kanaler og månedlig kostnad. Oppgi gjerne 

alternativer for fellesavtale (hvis relevant) og tilvalgsmuligheter for den enkelte beboer, og ta 

med mulighet/kostnad for ekstra dekoder. 

b) Bredbånd - kapasitet (ned/opp) og månedlige kostnader. Minimum kapasitet for nedlasting 

er 20 Mbit/s.  Oppgi gjerne alternativer for fellesavtale og kostnader ved økt kapasitet bestilt 

av den enkelte beboer. 

c) Bredbåndstelefon hvis aktuelt - prisstruktur. 

 

3) Generell informasjon 

Angi eventuell bindingstid. 

Angi hvorvidt installasjon av nett forutsetter fellesavtale for tjenester, og i så fall hvilke 

tjenester som må være omfattet av fellesavtalen. 

Tidspunkt for når tjenesteleveranser kan starte. 

Informasjon om kundeservice (minimum åpningstid, responstid, normal feilrettingstid), både 

for sameiet og for den enkelte beboer. 

Klausuler for prisregulering, både for nett og tjenester. 

Angi tre referansekunder. 

Legg ved deres standardkontrakt for leveranser til boligsameier. 

 

http://www.skogen.info/
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Vi ber om tilbud senest 28.5.2015. Tilbudet må være gyldig minimum til 1.9.2015. 

Dersom det er ønskelig med befaring eller dere har spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

Når vi har mottatt tilbudene vil vi forsøke så langt det er mulig å gjøre disse sammenlignbare. 

Det kan bety at vi vil etterspørre noe mer informasjon. Deretter vil tilbudene bli lagt frem for 

sameierne på et ekstraordinært sameiermøte sammen med en vurdering fra styret i sameiet. 

Dette innebærer at essensen av tilbudene blir kjent for alle sameierne. Det er vårt mål å 

avholde ekstraordinært sameiermøte før sommeren, hvorvidt dette er mulig avhenger av hvor 

mye tid vi trenger til å gjøre tilbudene sammenlignbare. Vi vil understreke at sameiermøtet 

står helt fritt til å velge det tilbudet sameiermøtet ønsker, hver enkelt sameier stemmer ut fra 

egne preferanser. Det er dermed ikke mulig å angi vurderingskriterier for tilbudene. 
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Skogen boligsameie 

Arnulf Øverlandsvei 81 – 282 

0763 Oslo 

FULLMAKT 

Jeg/ vi gir herved 

Navn:  _______________________________________________  

fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på ekstraordinært sameiermøte i Skogen 

boligsameie 25. august 2015.  

Sameieren(e)s navn:  _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjonsnummer:   _______________________________________________ 

 

Underskrift:    _______________________________________________ 

 

Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADGANGSTEGN 

til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie 25. august 2015. 

Sameieren(e)s navn:  _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjonsnummer:   _______________________________________________ 

 

Leveres ved registreringen 

På sameiermøter kan sameier(e) og ektefelle/ samboer møte, men bare med en stemmerett 

for hver seksjon.  Dersom du ikke kan møte på sameiermøtet, kan du møte ved fullmektig.  

Ønsker du å benytte deg av denne retten, vennligst bruk fullmakten overfor. En 

fullmektig kan kun representere en sameier i tillegg til sin egen stemme, ref. vedtektenes § 

4. 

 


