
Ljosland Vest Velforening og fiberutbygging på Ljosland. En orientering. 
 

Det dukker tidvis opp debatt i sosiale medier om fiberutbygging på Ljosland og 
velforeningens innsats i forhold til dette. 
Som kjent tilbød Telenor fiberutbygging til Ljosland i 2019 med tre punkter i hyttefeltet 
dersom flere enn 100 interesserte hytteeiere meldte seg. Ingen kostnadsoversikt ble 
presentert. 
Undervegs trakk Telenor tilbudet om tre punkter og tilbød kun ett et punkt ved skisenteret, 
ikke langt fra nedre trekk trasse. Tilrettelegging i hyttefeltet frasa de seg og foreslo at Åseral 
Kommune eller velforeningen skulle stå for denne delen av utbyggingen.. 
 
Telenor inviterte til et informasjonsmøte på Skisenteret om fiberutbyggingen den 17.04.19, 
men møtte ikke. Det var her 12 fremmøtte av de over 100 interesserte, inkludert to 
representanter fra styret.  
Kopi av styremøtereferat: 
 
 
«SAK 12/19: 
 
Fiber 

Det var invitert til møte onsdag 17.04 på Skisenteret der Telenor skulle informere om 

fiberutbygging på Ljosland. For styret møtte Gun-Elise og Nils Oskar. Telenor møtte ikke og 

det  var totalt 12 fremmøtte. Pga av laber interesse og stor usikkerhet knyttet til kostnader ble 

man enige om å vente på 5G.» 

 
 
Velforeningen undersøkte også kostnadene ved å legge ut fiber i veiene med 
«microtrenching», dvs å kutte et smalt spor i asfalten og grave ned kabelen i dette sporet. En 
entreprenør kunne tilby dette for ca 600,- kr pr meter, inkl mva. Det er ca 10 km veier på 
Ljosland, og totalt vil dette beløpe seg til ca 600.000,- , altså ca 6000,- pr hytte. I tillegg 
kommer kostnader ved å legge fiber fra denne kabel og inn til hver enkelt  hytte. Videre må 
det påregnes installasjonsgebyr og månedsleie.  
 
100 av ca 450 hytteeiere utgjør 20-25% av medlemmene. En organisering av dette arbeidet 
ville være svært ressurskrevende; mye mer enn det styremedlemmene  har kapasitet til eller 
kunnskap om for denne forholdsvis beskjedne del av medlemmene.  
 
Oppsummert: Svært usikre økonomiske forhold i tillegg til stor arbeidsbelastning for 
styremedlemmer for en forholdsvis liten del av velforeningens medlemmer gjør at styret 
velger å ikke påta seg ansvar for denne oppgaven. 
Styret oppfordrer imidlertid interesserte i fiber til Ljosland om selv å nedsette en 
arbeidsgruppe.  
Vi andre får – som nevnt i styrereferatet - vente på 5G. 
 

 
For styret i Ljosland Vest Velforening 
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