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Til hytteeiere i Bjønnåsen hytteområde 

 

 

 

Informasjon om hyttestrøm 

Bjønnåsen Vel ved strømgruppa hadde planlagt å gjennomføre et informasjonsmøte den 31. 

mars 2020 for å informere og avklare alle forhold knyttet til prosjektet elektrifisering av 

Bjønnåsen hytteområde. Informasjonsmøtet var planlagt gjennomført i Elvia sine lokaler i 

Øvermarka 16 i Furnes hvor Elvia har tilgang til tilgang til sine systemer, gode kart, stort 

lerret og plass til 100+. Elvia var forberedt på å orientere og informere om innholdet i 

tilbudsbrevet som ble sendt ut til alle hytteeiere, avkrefte/bekrefte rykter som har oppstått og 

være åpen for spørsmål.  

I tillegg til Elvia skulle grunneierne Furnes Almenning og Pihl AS orientere om deres planer 

for fremtiden og være åpne for spørsmål. 

Pga situasjonen som har oppstått ifm koronaviruset, er informasjonsmøtet blitt avlyst inntil 

videre. 

Strømgruppa vil med dette nyhets brevet prøve å besvare/avklare det som dere hytteiere 

lurer på. 

Status bestillinger. 

Elvia har på nåværende tidspunkt mottatt 168 bestillinger.  

Elvia krever 210 bestillinger. Ved færre bestillinger kan Elvia gjøre en vurdering på om de vil 

ta risikoen med å forskuttere mer enn det som allerede blir gjort.  

Det er viktig at de som ønsker strøm må fylle ut skriftlig avtale om anleggsbidrag og 

oversende Elvia iht vedlegg i utsendte tilbudsbrev, datert 30.10.2019. Dette sendes enten til 

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

1B, 2212 Kongsvinger   

Tidsfrist for bestillinger er satt til 27. mars 2020. Om det er ikke er nok bestillinger da, 

planlegger Elvia med å avslutte prosjektet. Det planlagte informasjonsmøtet ville kanskje ha  

bidratt til flere bestiller ift eventuelle avklaringer. Tidsfristen er derfor tatt opp til ny vurdering.  

Har min bestilling blitt mottatt hos Elvia (tidligere Eidsiva Nett)? 

De som har anmodet om bekreftelse på sin bestilling har fått dette. Er det usikkert om din 

bestilling har kommet fram, eller at tidligere utsendte tilbudsbrev er forlagt, ta kontakt direkte 

med Stefan Mathiassen hos Elvia, på telefon eller e-post. 

Anleggsbidrag. 

Regulereringer fra Norges Vassdrags- Energidirektorat NVE tilsier at anleggsbidrag er et 

engangsbeløp nettselskapet skal kreve av kunder som utløser nye nettilknytninger eller 

forsterkninger i eksisterende nett, og kunden dekker inntil 100% av de nødvendige 

anleggskostnadene. 

Eidsiva Nett AS (Elvia) har derimot utarbeidet egne retningslinjer for anleggsbidragene som 

den enkelte hytteeier må betale. Dette er nærmere beskrevet i det utsendte tilbudsbrevet. 
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Skal jeg betale hele anleggsbidrag ved oppstart? 

Ved første material leveranse eller oppstart av arbeidet blir halvparten av det estimerte 

anleggsbidraget fakturert, kr 40.115, -. Resten av anleggsbidraget blir fakturert i henhold til 

etterberegning når kunden er tilknyttet eller arbeidet er sluttført.  

Elvia skal fakturere kunden differansen dersom innbetalt anleggsbidrag er lavere enn etter 

beregnet anleggsbidrag, men maksimalt 15 prosent utover estimatet. 

Tiknytning til strømnettet? 

Dersom du ønsker kun fremføring av strømkabelen frem til hytteveggen og ikke vil tilknytte 

deg strømnettet, er dette mulig ved at du kun betaler for ditt anleggsbidrag og graving av 

stikkgrøft fra nærmeste koplingsskap og til hytta. Du betaler ikke tilknytningsavgift eller andre 

utgifter.  

Bredbånd 

Strømgruppa har hatt dialog med Eidsiva bredbånd. Bjønnåsen ligger over 12 km unna 

eksisterende fibernett som i dag er ved Bergundhaugen ved Sør-Mesna. Utbyggingen av et 

fibernett på Bjønnåsen vil et svært kostbart prosjekt. Dette kan bli redusert noe dersom både 

Ljøsheim og Hamarsætra blir involvert. 

Avslutning. 

Informasjonen ovenfor er forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål og avklaringer som er 

fremkommet underveis i prosessen. Dersom det er noen andre spørsmål som det forventes 

å få avklart, kan disse rettes til følgende: 

Elvia ved Stefan Mathiassen, mobil 959 81 059, e-post Stefan.Mathiassen@eidsiva.no  

Strømgruppa ved Stein Andersen, mobil 488 89 406, e-post ste-an3@online.no  

 

Bjønnåsen, 16. mars 2020.  

 

Håvard Husom  Trude Engen Strand    Ragnar Pabsdorff 

havardhu@bbnett.no  trudestrand1@hotmail.com  ragnpabs@online.no  

 

Knut Fougner   Geir Kurud    Stein Andersen 

knut@fougner.no  gku@ttpro.no   ste-an3@online.no     
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