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Til alle medlemmer i Buvasstølan sti og løypelag                                     Buvatn, 8. mars 2020. 
 
 
A: INNKALLING TIL ÅRSMØTE Skjærtorsdag 9. april 2020, kl. 11:30 på Engene fjellstue.  
B: SPØRREUNDERSØKELSE om nettilknytning. 
C: PÅMELDING til ressursliste for dugnad. 
 
Innkalling til årsmøte: 
Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 11:30. Merk tidspunktet! 
Etter årsmøtet (ca. kl 13-15:30) blir det kafé med salg av kaffe og kaker samt påmelding og 
loddsalg til Hugarhaugrennet.  Gaver til lotteriet mottas med takk (ikke alkohol). 
 
Årsmøtet skal behandle: 

1. Foreningens årsmelding  
2. Foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag. Herunder skal årsmøtet avgjøre følgende saker: 

a. foreningens videre arbeid med nettilknytning 
b. etablering av sikteskive på Vardefjell 

4. Fastsette kontingent for 2020.  
5. Vedta foreningens budsjett for 2019  
6. Valg 

a) leder for ett år  
b) nestleder, kasserer og styremedlemmer som er på valg for 2 år 
c) revisor for ett år 
d) valgkomite på 3 personer for ett år 

 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest to uker før møtet. Forslag 
sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 908 77 137. 
Styret vil lage saksfremlegg og legge dette ut på hjemmesiden vår www.buvatn.no senest én uke 
før Årsmøtet. Informasjon legges også ut på Facebook. Sakspapirer blir ikke sendt ut pr. post. 
 
Spørreundersøkelse nettilknytning: 
Årsmøtet skal under sak 3 ta stilling til om foreningen skal spille en aktiv rolle eller ikke for å få 
strøm til området. For å få et best mulig underlag for denne saken, oppfordres alle medlemmer 
til å gjennomgå vedlagt notat og svare på spørreundersøkelsen om nettilknytning. Jfr. sak på 
årsmøtet 2019 der styret ble bedt om å sondere/utrede muligheter for nettilknytning. Svarfrist 
20. mars. 
 
Påmelding til ressursliste for arrangementer og spørreundersøkelse om våre aktiviteter: 
Foreningen trenger flere frivillige som kan være villige til å stå på en kontaktliste. Vi ber derfor 
om at alle gjennomgår vedlagte notat om dette og svarer på spørreskjemaet 
 
Vennlig hilsen 
Buvasstølan sti- og løypelag 
 
Magne Maurset 
Styreleder 
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SPØRREUNDERSØKELSE OM 

NETTILKNYTNING 
 

Årsmøtet i BSLL 2019 gav styret i oppgave å sondere/utrede mulighetene for nettilknytning. På 

årsmøtet i påsken 2020 skal det tas stilling til om foreningen skal gå videre med planene og spille 

en aktiv rolle med å få strøm til området eller ikke. Under er gitt en oppsummering av arbeidet 

som er gjort og en beskrivelse av hva som må gjøres videre.  

For å få et best mulig underlag for behandling av saken på årsmøtet, ønsker styret en 

tilbakemelding fra alle foreningens medlemmer på følgende spørsmål innen 20. mars 2020: 

Spørsmål A: Mener du at foreningen bør spille en aktiv rolle og jobbe videre med sikte på 

nettilknytning?  Svar: JA eller NEI. (Det er dette som årsmøtet må ta stilling til.)  

Spørsmål B: Kan du være interessert i å få lagt strøm frem til hytta/eiendommen din? (dette er 

ikke bindende men kun en sondering av interessen).  Svar: JA eller NEI 

 

Svarene sendes på epost til post@buvatn.no eller på SMS til 908 77 137 innen 20. mars. Dette 

kan for eksempel gjøres ved å sette ring rundt JA eller NEI, ta bilde av siden og sende inn. Før 

gjerne på navn. 

 

ORIENTERING OM ARBEIDET MED NETTILKNYTNING OG 

BESKRIVELSE AV VEIEN VIDERE:  
 

Representanter for styret i Buvasstølan sti- og løypelag hadde i mai 2019 møte med Hallingdal 

Kraftnett som er områdekonsesjonær. Vi har i etterkant av dette hatt ytterligere samtaler med 

HKN, kommunen, våre naboforeninger i Nes Østmark (Nes Østmark sti- og løypeforening, 

Thoenmarka hyttevelforening og Liemarka Vel (som nettopp har fått nettilknytning) og hytteeier 

som var primus motor for nettilknytning i Liemarka. Saken er behandlet på foreningens styremøter 

7. juni og 4. oktober 2019. Referatene kan leses på hjemmesiden vår www.buvatn.no . I samråd 

med våre naboforeninger og HKN er det gjort en foreløpig avgrensning av områder som kan ligge 

til rette for nettilknytning.  Vi har også med hjelp av kommunen innhentet oversikt over alle 

grunneiere/hytteiere/hjemmelshavere i disse områdene. Denne oversikten viser at det er ca 340 

unike eiendommer, hytter, utskilte tomter innenfor disse områdene. Eksisterende hytter fordeler 

seg ca. slik på de ulike områdene: 

o Buvasstølan:   105 

o Langevasstølen:  18 

o Åsgrenda:   37 

o Bjørnalie og Grunnetjern vest: 31 

o Løken:    6 

o Trytehølet:   45 

o Syningset/Lyseren:  70 (her er det i tillegg mange tomter) 

 

HOVEDTREKK I REGELVERK, TEKNISKE LØSNINGER OG KOSTNADER: 

- Hallingdal Kraftnet AS (HKN) er områdekonsesjonær og har tilknytningsplikt. 

- Mulige tilknytningspunkter er HKN-nettet ved Tverråni kraftverk i Todalen eller 

Kråkehaugen i Liemarka. 

- Alt nett, både høyspent og lavspent, forutsettes lagt som jordkabel. 
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- En mulig og sannsynlig løsning vil kunne være å legge 

kabelanlegget via Syningset/Lyseren og muliggjøre nettilknytning også her (Thoenmarka) 

- HKN vil kreve anleggsbidrag som skal dekke investeringskostnadene (gå i 0).  

- Et grovt kostnadsanslag for fremføring av ca. 25 km høyspentkabel, 10 

fordelingstransformatorer samt lavspentkabler frem til hytteveggene: Kostnad ca. 15 

MNOK som må fordeles på de som deltar + ca. kr 20 000 i lavspentnett frem til hver hytte.  

- Følgende enhetspriser er lagt til grunn: 

o Høyspentkabel: ca. 25km á kr 500 000 pr km. 

o Fordelingstransformatorer: 10 stk á kr 190 000. 

o Lavspent: kr 20 000 pr hytte. 

- Kostnadene fordeles likt pr eiendom/hytte som deltar uavhengig av avstand fra 

fordelingstransformator til hytte/tomt.  

- Foreløpig estimat tilsier altså en kostnad pr. hytte på ca kr 120 000 dersom 150 stk. deltar. 

- Lovverket med forskrifter inneholder en 10 års regel for anleggsbidrag som innebærer at 

nye kunder som ønsker nettilknytning i ettertid også må betale anleggsbidrag for tidligere 

utførte investeringer. Bidraget fra nye kunder vil bli satt på konto for fordeling til 

opprinnelige kunder slik at deres anleggsbidrag da blir redusert. 

- Kravet til anleggsbidrag faller bort 10 år etter at anlegget stod ferdig. Nye kunder som 

kommer til etter at 10 år er gått, må da imidlertid betale de faktiske kostnader for 

lavspentkabel fra nærmeste foredelingstransformator, samt eventuelt også dekke en 

forholdsmessig del av kostnader for utvidelse/forlengelse av høyspentanlegget og nye 

fordelingstransformator dersom det er behov for slike tiltak.  

- Deltakelse i anleggsbidrag for fremføring av nettet (helt frem til hyttevegg) innebærer ikke 

en plikt til å knytte seg til. Den enkelte står fritt til å velge om og når tilknytning skal skje. 

Den enkelte må dekke sine utgifter til installasjon i hytten samt nettleie og strømpris på 

vanlig måte.  

- Erfaringene fra Liemarka var at straks strøm ble ført frem til området, økte deltakelsen fra 

ca. 100 til ca. 125 kunder.  Noe som bidro til reduksjon av anleggsbidraget fra den enkelte 

til i underkant av kr 100 000,- 

- Kommunen er grunneier for et større område sør for Langevatn som i kommuneplanen er 

lagt ut til hytteområde.  Kommunen bør derfor kontaktes for å avklare interesse for å delta i 

finansieringen av nytt nett til området. 

 

VEIEN VIDERE: 

På bakgrunn av møter og samtaler som nevnt over, kan prosessen med nettilknytning deles inn i 

fire faser som beskrevet under. Vi som hytteeiere/kunder har ansvaret for fase 1 og 2. 

Netteier/HKN har ansvaret for fase 3 og 4. Det understrekes at all tilbakemelding på interesse om 

nettilknytning i de to første fasene ikke er bindende. Men samtidig er det slik at dersom det ikke er 

tilstrekkelig interesse for nettilknytning i slutten av disse fasene, avsluttes saken. 

 

Fase 1: Sonderingsfase. Der vi er nå 

- Avklaring av regelverk, muligheter og prosesser med HKN (utført) 

- Foreløpig kostnadsestimat (utført) 

- Foreløpig avgrensning av områder aktuelle for nettilknytning (utført) 

- Innhente grunneierliste for de avgrensete områdene (utført) 

- Informasjon til foreningenes medlemmer med sondering av interessen for å gå videre med 

sikte på nettilknytning.  Dette som underlag for innstilling til og diskusjon på årsmøtet. 

Dette kan gjøres med skriftlig informasjon sammen med årsmøteinnkalling og ved 

informasjon på nettet og i sosiale medier. Det bes om tilbakemelding innen en viss frist 

(før sakspapirene til årsmøtet legges ut). 
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- Fase 1 avsluttes ved at årsmøtet tar stilling til om 

foreningen skal gå videre med planene med sikte på nettilknytning. 

- Dersom årsmøtet beslutter at foreningen IKKE skal jobbe for nettilknytning, er det fritt 

opp til andre interessenter, hytteeiere, grunneiere eller andre å gå videre med saken til 

neste fase. Men foreningen legger ballen død fra sin side. 

Fase 2: Kartlegging av interesse for nettilknytning 

- Det anbefales å etablere en felles arbeidsgruppe blant hytteeiere og grunneiere for BSLL, 

NØSL og TMV «sine» områder (enten foreningene eller andre interessenter). Etablere 

kontakt/samarbeid med grunneierlag.  

- Arbeidsgruppa (m/grunneierlag) tar et felles nytt møte med HKN for å avklare 

mulighetene og få et bedre kostnadsestimat med bakgrunn i det vi nå vet. Eventuelt justere 

områdeavgrensninger. Det kan også bli aktuelt å vurdere andre nettløsninger enn det om 

ble skissert på møtet mellom BSLL og HKN i mai 2019. 

- Arbeidsgruppen sender ut skriftlig informasjon til samtlige hjemmelshavere (dvs. også 

dem som ikke er medlemmer av foreningene) innenfor de avgrensete områdene. Her gis 

det en oversikt over prosjektet, regelverket og hva som må til av tiltak og ca. kostnad for å 

føre strømnettet frem til den enkelte hytte. Det bes om skriftlig tilbakemelding på interesse 

for å delta.  Dette er ikke bindende, men nødvendig informasjon som HKN må ha for å 

sette i gang et prosjekt (Fase 3). Det bes om fullstendig kontaktinformasjon med navn, 

adresser (hytte og hjemme), epost og telefonnummer 

- En komplett oversikt over interessenter og hvor disse er lokalisert overleveres Hallingdal 

Kraftnett.  HKN avgjør så om det er tilstrekkelig antall interesserte, både i hvert enkelt 

delområde og samlet, for å gå videre til fase 3. 

- Sondere kommunal interesse for deltakelse (bl.a. som grunneier i områder lagt ut til 

hyttebygging i kommuneplanen). 

Fase 3: Detaljutredning og inngåelse av utbyggingsavtaler 

- HKN etablerer et prosjekt og styrer denne fasen. 

- HKN utarbeider en mer detaljert prosjektskisse, nettløsninger og kostnadsestimat. 

- HKN sender informasjon og forslag til utbyggingstavtale ut til alle hytteeiere/grunneiere i 

de aktuelle områdene (også de som ikke har meldt sin interesse i fase 2). Her angis 

kostnadene den enkelte må ut med for å få nett frem til hytteveggen. Kostnaden kan bli 

lavere dersom flere enn antatt deltar.  Kostnadene kan også bli redusert (tilbakebetalt) i 

ettertid dersom mange nye kunder kommer til i påfølgende år (nye kunder de neste 10 

årene må betale anleggsbidrag for anleggene som bygges nå). 

- Dersom HKN får tilstrekkelig antall avtaler om nettilknytning, går de videre til fase 4 

(Utbygging). Er det få interesserte i forhold til kostnadene med å få frem høyspentnett til 

enkelte mindre områder, kan disse bli utelatt. 

Fase 4: Utbygging 

- HKN inngår avtaler med alle berørte grunneiere om fremføring av kabelanlegg og 

fordelingsstransformatorer. 

- HKN gjennomfører utbygging. 

- Den enkelt hytteeier/grunneier vil få forelagt planer for fremføring av nettet til sin 

eiendom/hytte og kan komme med innspill. 

- Det bør være kontaktpersoner/representanter for hytteierne i ulike delområder som 

utbygger kan ha kontakt med. 
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PÅMELDING TIL INTERESSE FOR ARRANGEMENTER OG 

RESSURSLISTE 
 

Vi har som kjent noen faste arrangementer gjennom året; Hugarhaugrennet, akekonkurranse, 

åpen kafé på Engene fjellstue skjærtorsdag, sommerfest og sosiale treff i forbindelse med 

dugnader. Nå ønsker vi å høre din mening om dette. Ønsker du/dere at dette skal fortsette?  Eller 

mener dere at vi bør prioritere annerledes? Og kan dere tenke dere å bidra? 

 

Foreningen har et høyt aktivitetsnivå og stor oppslutning om dugnader vår og høst. Mange deltar 

også aktivt gjennom året med ulike aktiviteter og arrangementer.  Vi trenger imidlertid flere 

personer å spille på slik at det ikke blir de samme som må trå til hver gang det er behov for en 

ekstra innsats på våre arrangementer.  Det er derfor fint om dere kan sette opp navn og 

kontaktinformasjon på medlemmer av husstanden som kan tenke seg å stå på en telefonliste og 

som da kan bli kontaktet når det er behov for en ekstra innsats.  Dersom du har særskilte ønsker, 

bruk da bokstav for aktivitetene listet opp under eller utdyp med tekst.   

Vi trenger akkurat nå særlig personer som kan bidra på ulike arrangementer og tilstelninger som 

Hugarhaugrennet, akekonkurranse, sommerfest, dugnadskaffe, kafé osv. Men også for de andre 

aktivitetene våre vil det tidvis være behov for ekstra hjelp eller nye komitémedlemmer.  

Vi ønsker også at du svarer på spørsmål om hvilke aktiviteter du mener det er svært viktig å 

videreføre, hva som ikke er så viktig og om du har nye forslag til aktiviteter vi bør sette i gang. 

 

Send en kopi eller bilde av utfylt side til post@buvatn.no eller mobil 908 77 137. 

 

JEG/VI KAN TENKE OSS Å BIDRA: 

 
Navn Telefon e-post  Ønsker å bidra på: (bokstav/tekst)  

    

    

    

Våre aktiviteter: 

a. Arrangementer/tilstelninger som sommerfest, dugnadskaffe, årsmøte/kafé, 

servering på Hugarhaugrennet osv.  

b. Planlegging og gjennomføring av Hugarhaugrennet og akekonkurranse 

c. Vedlikehold av løypemaskin. Herunder sveising, service, diverse reparasjoner osv. 

d. Skilting, rydding og vedlikehold av stier og skiløyper, gapahuker og infotavler. 

e. Løypekjøring 

f. Buvatn brygge. Ettersyn, vedlikehold, renhold av brygger, båter, utedo mm. 

g. Vedlikehold og utvikling av WEB-sidene våre buvatn.no og nesostmark.no 

h. Historiske Buvasstølen. innhente og publisere historisk informasjon om området 

 

Jeg/vi mener at følgende aktiviteter er svært viktig å videreføre: (bokstav og/eller tekst) 

 

 

Jeg/vi mener at følgende aktiviteter ikke er så viktige å videreføre: 

 

 

Jeg/vi har følgende forslag til aktiviteter eller tiltak som foreningen bør ta fatt i: 
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