
 

 

Til alle hytteeiere på Bjønnåsen 

Elvia var invitert til Bjønnåsen Vel sitt årsmøte 22.februar 2020, men kan dessverre ikke stille. De har 

derfor oversendt litt informasjon om status. 

Antall bestillinger per. 14.2.2020 er 160, det er 50 bestillinger mindre enn det Elvia krever. 

Elvia krever 210 bestillinger, ved færre bestillinger kan Elvia gjøre en vurdering på om vi vil ta risikoen 

med å forskuttere mer enn det som allerede blir gjort.  210 bestillinger dekker 16,8 mill. kr av en 

totalkostnad på 34,7 mill.kr. 

Forskuttering av stikkledninger og deler av høyspenningsnett kommer i tillegg, dette har en kostnad 

på ca. 2,3 mill. kr. 

Ny frist for å bestille strøm settes nå til 27.3.2020. Om det er ikke er nok bestillinger da, avslutter 

Elvia prosjektet og konkluderer med at det ikke blir utbygging. 

Bekreftelse på mottatt bestilling er kun sendt ut til dem som har bedt om det. 

Er bestillingen utført slik som beskrevet i tilbudsbrevet har den kommet fram. Bestillingen skal gjøres 

enten til kundeservice@eidsivanett.no som epost eller brevpost til Eidsiva Nett AS, Markensvegen 

1B, 2212 Kongsvinger 

Er det usikkert om bestillingen har kommet fram ta kontakt med Elvia. 

Om noen har forlagt brevet ta kontakt, da sender Elvia på nytt, gjerne på e-post. 

Betaling. 

Om det skulle bli oppstart våren 2020, blir halve anleggsbidraget fakturert i løpet av 3. kvartal 2020. 

Neste betaling kommer etter at hele prosjektet er sluttført. Tidligst 1. kvartal 2022. 

Den enkelte hytteeier velger selv når dem ønsker å tilknytte seg strømnettet, kan gjerne være med å 

betale anleggsbidrag på utbyggingen, men vente med tilknytning. 

Ved tilknytning kommer det et nytt anleggsbidrag på tilknytning, nåværende fastpris er kr 10.000 -.  

Dette er for å dekke opp kostnader med stikkledning, montasje, materiell, dokumentasjon mm ifm 

tilknytning. Dette er en fastpris alle nye abonnenter betaler til nettselskapet. 

Bredbånd. 

Elvia har tidligere meddelt at Bjønnåsen Vel må selv ta kontakt med et bredbåndsselskap. 

Eidsiva Nett har en løsning med eksisterende hyttefelt hvor nettselskapet forskutterer en stor del og 

forventer at flere hytter vil tilknytte seg de nærmeste årene. 

Etter fusjonen mellom Hafslund Nett og Eidsiva Nett til Elvia, kan måten dette praktiseres på endres. 

Elvia har meddelt at det er bare å ta kontakt om det er noe som hytteeiere på Bjønnåsen lurer på. 

 

Bjønnåsen, 17. februar 2020 

 

Ragnar Pabsdorff     Knut Fougner   Håvard Husom   

Stein Andersen     Geir Kurud   Trude Engen Strand 


