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Eidsiva Nett AS 

Hamar, 2. September 2019 

 

Bjønnåsen Vel 

 

Tidligere referanse. 

1983118, datert 12.8.2019 

 

Saksnummer. 

 2051618 

 

 

Bjønnåsen hyttefelt 

Bjønnåsen Vel viser til tidligere referanse hvor Eidsiva Nett AS ber om informasjon 

ifm elektrifisering av Bjønnåsen hyttefelt. For å komme videre i sakens anledning er 

det bedt om at det opprettes et kontaktpunkt med en kontaktperson. 

Bjønnåsen Vel har etablert en strømgruppe (prosjektgruppe) som vil være prosjektets 

koordinator med Stein Andersen som kontaktperson. Koordinator ber Eidsiva Nett AS 

benytte e-post adressen stromsaken@gmail.com i stedet for tidligere oppgitt adresse 

(ste-an3@online.no). 

Koordinators tilbakemelding er som følger: 

• Hyttefeltets område er definert til alle hytter som ligger inn under Bjønnåsen 

vel. 

• Spørreundersøkelsen som ble gjennomført har vist et flertall for interesse for 

elektrifisering. 

• Liste over navn, gnr, brn, fnr, adresse postnummer kommer frem av vedlagte 

oversikter. Når det gjelder fødselsdato, telefon og e-post bør Eidsiva Nett AS 

fremskaffe dette ifm deres fremsendelse av tilbud og tilkopling. 

PDF oversikten fra Ringsaker kommune viser grunneier med navn, de som er 

festere der det er festetomt. De som eier egen tomt, har egne bruksnummer 

og ikke festenr. 

• Eidsiva ønsker at koordinator skal holde oversikt og informere Eidsiva om det 

er nye brukere som ønsker strøm etter at prosjektet er i gang. Koordinator 

mener dette blir en uoversiktlig løsning. Nye abonnenter bør kontakte Eidsiva 

Nett AS direkte.  

Bjønnåsen Vel ved koordinator presiserer at Bjønnåsen Vel ikke er en part i saken, 

på lik linje med Furnes- og Pihl Almenning. 
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Koordinator anbefaler Eidsiva Nett AS at det blir sendt ut tilbudsbrev med forslag til 

kontrakt til alle hytteeiere, da det kan være hytteeiere som har endret ønske etter at 

spørreundersøkelsen ble avsluttet. Det bør også komme frem at de som mottar brev 

fra dere og som ikke ønsker et tilbud kan se bort fra henvendelsen. 

Vedlegg A: Hyttenummeroversikt, xls. 

Vedlegg B: Eiendomsoversikt Ringsaker kommune/Furnes- og Phil Almenning, pdf. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjønnåsen Vel 

Ragnar Pabsdorff 

Leder 

 


