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Årsmelding 2019 
Med saksunderlag til utsatt årsmøte  

18. juli 2020 kl. 11:00 v/servicebygget for løypemaskinen 
  

 
 

Bilder fra 2019 hentet fra innlegg på vår hjemmeside www.buvatn.no og fra vår Facebook. 
Akekonkurransen og Hugarhaugrennet, Sommerfesten, ny mobilmast på Øyvassfjellet og 
dugnad for kulturlandskapet. 
  

http://www.buvatn.no/
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Våre støttespillere i 2019 
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Tidligere innkalt årsmøte i påsken 2020 ble utsatt inntil videre pga. Covid-19 pandemien. Ny 
innkalling ble sendt ut 6. juni.  Denne gjengis under. 
 
 
Til alle medlemmer i Buvasstølan sti- og løypelag                                     Buvatn, 6. juni 2020. 
 
 
INNKALLING TIL UTSATT ÅRSMØTE lørdag 18. juli 2020, kl. 11:00 ved servicebygget/garasjen.  
 
Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 11:00.  
 
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 2021.  
5. Vedta foreningens budsjett for 2020  
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. 
 
Årsmøtet var opprinnelig planlagt og innkalt til 9. april 2020. Pga. koronapandemien ble dette utsatt på 
ubestemt tid etter pålegg fra myndighetene. Myndighetene har nå lettet på restriksjonene slik at det vil 
være mulig og lovlig å gjennomføre årsmøtet med fysisk fremmøte.  Dette forutsatt at gjeldende 
smittevernregler overholdes.  Dette innebærer bl.a. 

- Det skal være en ansvarlig arrangør 
- Det gjennomføres nødvendige smitteverntiltak (se under).  

 
Styret i BSLL har besluttet følgende smitteverntiltak og oppfordrer medlemmene til å følge disse: 

- Deltakelse på møtet begrenses til medlemmer av BSLL. (Dette er også i tråd med foreningens 
vedtekter. Medlemskapet er personlig. Dersom to personer er oppført på ett medlemskap har 
bare én person møte- og stemmerett.) 

- Fremmøtet registreres på stedet. 
- Det legges opp til én meter avstand. Møtet holdes utendørs. Ta gjerne med egen stol. 
- Personer med symptomer som kan være covid-19, bes om ikke å møte opp. 
- Alle bes vaske hendene før fremmøte. 
- Det settes ut automater for hånddesinfisering 

 
Vennlig hilsen 
Buvasstølan sti- og løypelag 
 
Magne Maurset 
Styreleder 

mailto:post@buvatn.no
http://www.buvatn.no/
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1. Foreningens årsmelding 
Styret i BSLL takker alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort engasjement og 

godt samarbeid også i 2019.  Det har også i 2019 vært gjort et stort dugnadsarbeid for å drifte det 

vi sammen har bygget opp gjennom de siste 6 årene. 

Foreningen har i dag ca. 100 betalende medlemmer. 

 

Styret i foreningen har i 2019 bestått av: 
Magne Maurset (leder), Bjørnar Gilberg (nestleder), Tage Lundberg (kasserer) Sjur Bidne 

(styremedlem), Tomas Hansén (styremedlem), Tove Klevjer (styremedlem) og Erik Engebretsen 

(styremedlem).  

 

Styret har siden forrige årsmøte avholdt 3 ordinære styremøter og ett ekstraordinært styremøte i 

forbindelse med Covid-19 pandemien.  Alle protokoller/møtereferat ligger på nettsiden vår 

www.buvatn.no under "om oss". Informasjon om møtene er lagt på nettsiden og på Facebook.  

 

Foreningens formål er å tilrettelegge stier og løyper for hytteeiere og andre som ferdes i 

Buvasstølområdet og tilstøtende områder. Foreningens viktigste oppgave er å sikre utstrakt bruk 

av fjellet og legge til rette for trygge og sunne fjellopplevelser hele året, for lokalsamfunnet, 

hytteeierne, deres familier, venner og andre. Spesiell vekt skal legges på å få barn og unge til å 

bruke fjellet. Strategien som styret etablerte ved stiftelsen, har vært førende for aktivitetene også i 

2019, og ble oppdatert av nåværende styre i juni 2019 etter føringer gitt på forrige årsmøte. 

Strategien med handlingsplan for 2019-2022, godkjent av styret 7. juni 2019, ligger på 

hjemmesiden www.buvatn.no. Etter flere år med gjennomføring av mange og store investeringer, 

har foreningen fra 2017 hatt hovedfokus på god drift og prioritering av aktiviteter og tilbud for å 

få flest mulig til å bruke det som til nå er etablert.  Hovedfokus er nå: 

a. Et godt skiløypetilbud med høy servicegrad i løypeprepareringen 

b. Et attraktivt og godt vedlikeholdt anlegg på "Buvatn Brygge" 

c. Godt vedlikehold av stier, løyper, skilt og informasjonstavler/-kart. 

d. God informasjon på hjemmeside og Facebook, inklusive drift av WEB kameraene 

e. Hugarhaugrennet 

f. Årlige dugnader og sosiale tilstelninger 

 

Handlingsplan 2019-2020: 

 
Styret har jobbet etter følgende vedtatte handlingsplan for 2019-2020: 

 

Videreføre følgende påbegynte tiltak og aktiviteter 

A. Gode og attraktive skispor gjennom hele skisesongen. Kjøreplan og endringer 

kommuniseres på hjemmeside/Facebook. Kjøring samordnes med naboforeninger 

B. Vedlikeholde stier og løyper og supplere rydding, merking og skilting ved behov. 

C. Drift og videreutvikling av Buvatn Brygge. Herunder etablering av en kombinert danse- 

og solplatting. 
D. Hugarhaugrennet og øvrige arrangement i påsken 

E. Arrangere sommerfest på Buvatn Brygge. 

F. Informere om historiske Buvasstølan gjennom informasjonstavler og historier/bilder på 

nettsiden vår.  

http://www.buvatn.no/
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G. Fullføre gapahuk ved Andersentjern. Sauesikring, 

skilting, beising og bålplass/-panne. 

H. Videreføre arbeidet med rydding av vollen for å holde kulturlandskapet i hevd 

I. Videreføre arbeide med sykkellink mellom Valdreslie og Bekkjeset. Det legges opp til en 

enkel standard for sykkelsti der man må påregne å trille på deler av strekningen. Mulig 

løsning avklares med grunneier i løpet av 2019. 

J. Følge opp pågående arbeid med å bedre mobildekningen i området. 

K. Videreføre samarbeidet med DNT Drammen og Omegn om en ny DNT hytte. 

L. Fortsette det gode samarbeidet med næringslivet, naboforeninger, kommunen og alle 

andre involverte, slik at tilbudet i Nes Østmark kan holdes vedlike og forbedres 

ytterligere. Herunder mulig tilknytning av Vassfarstien mot Nesbyen og utredning av 

nettilknytning (se pkt. O). 

M. Gi aktive innspill i 2019 til arbeidet med kommunedelplan for friluftsliv i Nes, med vekt 

på å knytte Vassfarstien som en kultur- og opplevelsessti mot Nesbyen som 

kollektivknutepunkt.  

N. Drift, vedlikehold og aktiv bruk av vår hjemmeside www.buvatn.no og Facebook som 

informasjonskanaler til medlemmer og andre interesserte. Vedlikehold og oppdatering 

av web-kameraene 

 
Gjennomføre følgende nye tiltak: 

O. Utrede/sondere muligheter for å få strøm (nettilknytning) til området. Utarbeide oversikt 

over hvordan dette kan gjennomføres og anslag på hva dette i så fall vil koste samlet og 

for den enkelte hytte.  Saken legges frem for årsmøtet før det eventuelt igangsettes 

detaljutredninger og gjøres forpliktende avtaler som berører lagets økonomi.  Det søkes 

samarbeid med naboforeninger og med kommunen som grunneier for område lagt ut til 

hyttebygging i kommuneplanen. 

P. Planlegge/utrede en tursti som binder Vassfarstien sammen med stinettet fra Nesbyen. Det 

bør vektlegges å i størst mulig utstrekning å benytte eksisterende stier og traktorveier 

mellom Rudsåsen og Nordre Fjellset.  Det bør vektlegges å legge opp til en trasé som gir 

lite behov for vedlikehold og som knytter stien opp til opplevelsesverdier knyttet til 

kulturhistore/-minner, natur og landskap. 

 
Strategien vil bli oppdatert etter årsmøtet 18. juli 2020. 

  

http://www.buvatn.no/


 

6 
 

 
Oppnådde resultater siden forrige årsmøte: 
 
Foreningen har flere arbeidsgrupper/komitéer med definerte arbeidsområder.  Komitéene 
rapporterer til styret, og styret har ansvaret for all økonomi.  Styret vil i samråd med 
komitélederne endre sammensetningen av komitéene ved behov.  
 
Måloppnåelse av tiltak i handlingsplanen 2019-2020: 
 
Nummerering viser til oversikten gitt over. 
 

A. Gode og attraktive skispor hele sesongen: 

a. Vedtatte kjøreplaner er fulgt.  Vi har kjørt opp løypene ved behov.  I hovedsak 

før hver helg, men hyppigere i vinterferien og påskeferien 2019. Det er tre 

faste løypekjørere som får en mindre godtgjørelse for arbeidet. Vi samarbeider 

tett med våre naboforeninger i Nes Østmark for koordinering av 

løypeprepareringen. 

b. Etter henstilling fra kommunen ble løypekjøringen redusert til et minimum fra 

midten av mars 2020 og ut sesongen pga covid-19 pandemien og 

«hytteforbudet» for utenbygds boende. 

c. Facebook brukes aktivt hver uke gjennom vinteren for å informere om 

løypekjøring.  Løypekjøringen kan også følges online på www.skisporet.no 

d. Vinteren 2020 fikk vi havari og betydelige skader på løypemaskinen. 

Belteribbe løsnet og påført skader på maskinens høyre side. Frestrommel er 

slått skeiv og deretter forsøkt rettet. Men dette holder ikke og den må skiftes 

før neste sesong. Det ene beltet ble også kjørt av i vinterferien.  Dette ble 

ordnet ute i felt med god og kyndig hjelp av vår gode støttespiller og sponsor 

Tølleiv Skulason og Tom Erik Finnerud fra Nesbyen alpinsenter. Det er 

opprettet forsikringssak, og skadene vil bli reparert før neste sesong (vi har 

kaskoforsikring). 

B. Vedlikehold av stier og løyper: 

a. Stinettet vårt er delt inn i roder. Merkegruppas medlemmer har fordelt rodene 

mellom seg og sørger for ettersyn og vedlikehold av stier, merking og skilting. 

b. Det ble i 2019 ryddet sti mellom Valdreslie og Storelihøgda.  Denne er ikke 

merket, men skilt er bestilt og vil bli satt opp i hver ende sommeren 2020 

c. Skiløypa mellom Blingsmo nederst på vollen og Bagnsvegen er lagt i ny og 

tryggere trasé.  Det er bygget en ny bru/klopp. 

d. Det er stukket ny skiløypetrasé inn til Vassfarhuken ved Andersentjern slik at 

den nå også kan kjøres med løypemaskin 

e. Skiløypetraséen mellom Blingsmo og Stormyr er utbedret (planert ut 

skråterreng). Adkomst fra servicebygget mot skiløypa ved Blingsmo er 

utbedret, men tilsåing gjenstår.  

 

 

http://www.skisporet.no/
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C. Drift og videreutvikling av Buvatn brygge, herunder kombinert danse- og solplatting: 

a. Buvatn brygge er svært populær, og stedet og båtene er mye brukt av lokale og 

også tilreisende. En egen gjeng følger opp med tilsyn, vedlikehold og 

rengjøring og tømming av do. Det er montert en ny fenderlist på den ene 

bryggen. Det vil bli montert flere slike for å skåne båtene. 

b. Det ble høsten 2019 kjørt inn pukk/grus som er mellomlagret på 

parkeringsplassen (pga telerestriksjoner på våren). Det vil bli benyttet som 

underlag for kombinert sol og danseplatting som planlegges bygget sommeren 

2020.  

D. Hugarhaugrennet og øvrige arrangement i påsken: 

a. Det tradisjonsrike Hugarhaugrennet  er arrangert hvert år siden 1961, og ble 

også i 2019 avviklet påskeaften med smil og latter i strålende sol og med stor 

deltakelse. Festkomiteen sto for grilling og servering. Ca. 150 små og store 

deltok. Skjærtorsdag ble det arrangert akekonkurranse på vollen og kafé med 

spillkonkurranse og loddsalg på fjellstua i tilknytning til foreningens årsmøte. 

Billedsamlinger av arrangementene er lagt ut på vår facebookside og på 

www.buvatn.no  

b. Hugarhaugrennet og alle øvrige arrangement i påsken 2020 ble avlyst pga 

covid-19 pandemien. 

E. Sommerfest på Buvatn Brygge: 

a. Sommerfesten måtte i 2019 flyttes fra 20. til 27. juli pga været.  Til tross for 

dette stilte ca. 60 «Buvasstølinger» opp og bidro til et hyggelig lag med god 

mat, minikonsert og allsang i det fine sommerværet. Festkomitéen med gode 

hjelpere sørget for musikk, kakebaking og servering av perfekt stekte 

hamburgere. 

F. Informere om historiske Buvasstølan: 

a.  Arbeidet med å samle inn lokalhistorisk informasjon og bilder har fortsatt i 

2019.  Primus motor Annar Skjegstad har i samarbeid med Tove Klevjer jobbet 

med prosjektet «De 12 opprinnelige Buvasstølane». Det er nå laget utkast til 

prototyper over informasjonstavle for hver støl samt for ei hovedtavle som 

tenkes plassert sentralt på vollen.  Nesbyen historielag, Nesbyen bibliotek og 

museet er gode støttespillere.  Vår Facebookside har vært benyttet til 

informasjon og for å etterspørre opplysninger. Responsen har vært svært god. 

G. Fullføre gapahuk ved Andersentjern: 

a. Gapahuken er beiset og det er satt opp bålpanne.  Erfaring vil avgjøre om det 

er behov for å sette opp sauesikring for å hindre sauer å komme inn i huken. 

H. Videreføre arbeidet med rydding av vollen for å holde kulturlandskapet i hevd: 

http://www.buvatn.no/
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a. I 2019 er arbeidet med rydding av einer på 

Storelivollen fullført. På Blingsmovollen er det hugget trær og ryddet slik at de 

gamle bygningene nå kommer frem i lyset og kan sees fra vollen. 

I. Videreføre arbeidet med sykkellink Valdreslie - Bekkjeset: 

a. Mulig sykkellink og standard på denne er drøftet i møte med kommunen og 

mulig trasé ble befart sammen med største grunneier sommeren 2019. Både 

grunneier og kommune er positiv til en trillesti, men forutsatt at det ikke 

gjøres store inngrep som trenger bruk av maskin. Traséen ble merket med 

bånd høsten 2019 og klargjort for rydding på dugnad i 2020.   

J. Følge opp arbeidet med å forbedre mobildekningen i området: 

a. Ny mobilmast på Øyvassfjellet i Liemarka ble satt i drift 30. januar 2020.  Dette 

har bedret dekningen og sikkerhet i store deler av Nes Østmark. Selv om 

avstanden fra Buvasstølan er ca. 10 km, har det vist seg at også mange i dette 

området har fått bedre mobildekning.  Foreløpig er det bare Telenor som har 

sender i masta, men den er klargjort for at flere operatører også kan montere 

utstyr her. Telia har dette på sin «vurderingsliste», og vil fortløpende vurdere 

økonomien i dette. 

b. Mange hytteeiere i vårt område har bidratt med betydelig beløp i 

kronerullingen som ble gjennomført for å finansiere prosjektet. Det ble samlet 

inn ca kr. 400 000,- blant hytteiere og grunneiere i Nes Østmark 

K. Videreføre samarbeidet med DOT om DNT hytte i området 

a. DNT Drammen og Omegn inngikk i februar 2020 avtale om leie av hytte like 

ved Vassfarstien (og Eventyrløypa) ved Bekkjeset/Røggin.  Denne er planlagt 

klar til bruk sommeren 2020.  Dette er en viktig milepæl for å få fullført 

hyttenettet langs med Vassfarstien. Denne hytta ligger i perfekt avstand fra 

Fønhuskoia i Vassfaret og også bare en dagsmarsj fra både Gol og Nesbyen. Se 

også punktene M og P under. 

L. Fortsette det gode samarbeidet med næringslivet, naboforeninger, kommunen m.fl.: 

a. Vi er glad for at følgende bedrifter har valgt å støtte oss også gjennom 2019 

gjennom direkte tilskudd eller utførelse av tjenester: 

i. Sport 1, Lie Sport & Fritid AS, Gol 

ii. Sjur Bidne Maskin AS 

iii. TS Bygg & Membran (Tølleiv Skulason) AS 

iv. PR Blikkenslager (Paymond Pedersen) 

v. Brønn og Energiboring Buskerud AS 

vi. Asker og Bærum Grøntmiljø AS 

b. BSLL mottar årlig et kommunalt tilskudd til kjøring av Eventyrløypa. Dette er 

fom 2019 økt fra kr 80 000,- til kr 100 000,-. 

c. BSLL kjører Tryteholrunden med løypemaskin for Nes Østmark Sti- og 

Løypelag og mottar for dette en årlig betaling på kr. 17 000,- 
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d. Vi har hatt godt samarbeid med våre 

naboforeninger med ukentlig kontakt i skisesongen for informasjon og 

koordinering av løypekjøring. 

e. Sparebankstiftelsen Hallingdal/SpareBank 1 Hallingdal Valdres har støttet oss 

med kr 6480,- til løypekjøring.  Dette er et årlig tilskudd. Dette økes noe fra 

2020. Stiftelsen er en svært viktig støttespiller for foreninger og lag regionen. I 

2018 støttet stiftelsen oss med kr 60 000,- til gapahukene. 

M. Gi innspill til kommunedelplan for friluftsliv i Nes med vekt på å knytte Vassfarstien 

mot Nesbyen som kollektivknutepunkt: 

a. Etter forutgående møte med kommunen og rådføring med foreningens 

merkegruppe og grunneier på «sykkellinken», sendt styret 26.7.2019 sin 

uttalelse til kommunedelplanen.  Der spilte vi inn følgende forslag til tiltak: 

i. Knytte Vassfarstien til Nesbyen gjennom å merke en fottursti fra 

dagens merkete stier på Rudsåsen øst for Nesbyen og frem til vårt 

stinett v/Nordre Fjellset 

ii. Mulig etablering av sikteskive på Vardefjell. 

iii. Trillesti for sykkel mellom Valdreslie og Bekkjeset. 

 

N. Drift og vedlikehold av våre hjemmesider og Facebook som informasjonskanal: 

a. WEB kamera Valdreslie ble demontert og mobilabonnement for dette sagt opp 

i 2019.  Etter gjentatte driftsproblemer med dårlig mobildekning, utlading av 

batteri og nedblåsing av panel, besluttet styret å demontere anlegget.  

b. Vår Facebook-side fungerer som en informasjonskanal fra styret til 

medlemmer og øvrig brukere av Nes Østmark. Gjennom vinteren legges det ut 

ukentlig oppdateringer om løypekjøringen i Nes Østmark. Antall følgere på  

Facebook har siste året økt fra 649 til 741. Det er ikke uvanlig med nærmere 

1000 månedlige besøkende på siden vår. Det er nå opprettet en egen 

Facebookgruppe, «Buvasstølan og Valdresli» der alle medlemmer av gruppa 

kan skrive innlegg og dele informasjon/bilder fra området. 

O. Utrede/sondere muligheter for strøm (nettilknytning) til området: 

a. Styret har gjennomført sonderinger og utredning av nettilknytning inntil et 

visst nivå i tråd med vedtak i årsmøtet 2019. Informasjon og 

spørreundersøkelse om dette ble sendt alle medlemmer sammen med 

møteinnkallingen til det opprinnelig planlagt årsmøtet i påsken 2020. Dette er 

også vedlagt årsmeldingen som informasjon i vedlegg 2. Pga. 

koronapandemien og derav utsatt årsmøte, ble også svarfristen for 

spørreundersøkelsen utsatt til 1. mai. 

P. Planlegge/utrede tursti som binder Vassfarstien sammen med stinettet fra Nesbyen: 

a. Representanter fra styret og fra merkegruppa befarte 24.7.2019 en mulig 

trasé for en slik sti. Det er nødvendig å inngå avtale med grunneiere før 
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traséen kan fastlegges endelig og 

merking/skilting/rydding igangsettes. Dette kan bli et flott supplement til 

dagens stinett og binde Vassfarstien sammen med Nesbyen som 

kollektivknutepunkt.  En slik sti vil også passe svært godt sammen med den 

hytta som DNT Drammen og omegn nå har avtalt å leie ved Røggin/Bekkjeset. 

Se også pkt. M og K. 

 

Samarbeidspartnere – næringsliv: 
Foreningen har fortsatt en stor gruppe samarbeidspartnere som har vært med og støttet 
arbeidet med "Et løft for Nes Østmark", Buvatn Brygge, de nye gapahukene og daglig drift. 
Samarbeidspartnerne presenteres på foreningens nettside, på infotavler, kart over Nes 
Østmark, og ellers gjennom foreningens ulike formidlingskanaler.  
 
Støtten fra næringslivet og fra kommunen har vært helt avgjørende for at vi har lyktes så 
godt som vi har, og deres støtte vil også være svært viktig for at vi skal kunne opprettholde 
og videreutvikle tilbudet til alle brukere av området.  
 

Felleskap og samarbeid: 
Foreningens arbeid har bidratt til et svært godt samarbeid og fellesskap blant hytte-og 
stølseiere i området.  Oppslutninger om dugnader og arrangementer bringer folk sammen, 
gir nye venner og bekjentskap. Området brukes nå også stadig mer av tilreisende. Buvatn 
Brygge benyttes også av offentlige institusjoner og foreninger på tur. Det er flott at flere kan 
få glede av dette fine anlegget som er tilrettelagt for funksjonshemmete. 
 
Vi samarbeider godt med våre naboforeninger Nes Østmark sti og løypeforening, Liemarka 
Vel og Thoenmarka hyttevelforening. Samarbeidet er nå i første rekke knyttet til 
tilrettelegging, merking og kjøring av skiløyper. Fullføringen av mobilmastprosjektet i 
Liemarka er også et godt eksempel på hvordan vi kan dra sammen for området som helhet. 
Den nye mobilmasta har bedret sikkerheten for de som ferdes i området og har gitt bedre 
mobildekning på mange hytter, også på Buvasstølan. Foreningene i Nes Østmark 
samarbeider også når det gjelder ordningen med grasrotmidler fra Norsk tipping. 
 
Det samarbeides også godt med Søråsen løypelag (Gol) og Vassfarfjellet Løypelag (Flå) samt 
Nesbyen kommune og Nesbyen Turist og Næringsservice der foreningen er medlem.  
 
Hugarhaugrennet, som første gang ble arrangert i 1961, gir foreningen en fin historie, og 
videreføres som foreningens årlige hovedarrangement.  
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Veien videre: 
 
Styret mener at det fortsatt vil være viktig å fokusere på drift, vedlikehold og god bruk av de 
anleggene og aktivitetene vi allerede har etablert, samt dugnader og arrangementer som 
styrker felleskapet. Når det gjelder ulike arrangementer og tilstelninger, er det behov for en 
litt større ressursbase av personer som kan kontaktes å bistå ved behov, slik at det ikke blir 
de samme som må trå til hver gang.  Sammen med den første møteinnkallingen til årsmøtet, 
ble det derfor sendt ut informasjon om dette. Alle oppfordres til å gi tilbakemelding på 
spørsmål om ønsket aktivitetsnivå og alle som har anledning og ønske om å bidra, 
oppfordres til å sette seg på en liste. 
 
Når det gjelder nye tiltak, må årsmøtet ta stilling til følgende to saker som fremmes som egne 
saker (sak 3.1 og sak 3.2). 

A. Nettilknytning: Om foreningen skal arbeide videre med å få strøm til området.  
B. Etablering av retningsskive/sikteskive på Vardefjell.   

 
Styret anbefaler ellers at BSLL i 2020/2021 bør fokusere på:  

a. Løypekjøring. Reparasjon av løypemaskin før sesongen 2020/21. 
b. Vedlikeholde stier og løyper. Rydding, merking og skilting 
c. Drift av og videreutvikling av Buvatn Brygge.  Herunder etablering/fullføring av en 

kombinert danse- og solplatting. 
d. Hugarhaugrennet og øvrige arrangement i påsken 
e. Arrangere sommerfest på Buvatn Brygge.  
f. Informere om historiske Buvasstølan på nettsiden vår, samt fullføre prosjektet «De 

12 opprinnelige Buvasstølane» med utarbeidelse og oppsetting av informasjonstavler 
g. Videreføre arbeidet med en sykkellink Valdreslie – Bekkjeset som enkel trillesti.   
h. Videreføre arbeidet med å knytte Vassfarstien til Nesbyen som kollektivknutepunkt 

og innlemme ny DNT hytte ved Røggin/Bekkjeset i sti- og løypenettet vårt- 
i. Videreføre arbeidet med rydding av vollen for å holde kulturlandskapet i hevd.  
j. Drift, vedlikehold og aktiv bruk av vår hjemmeside www.buvatn.no og Facebook som 

informasjonskanaler til medlemmer og andre interesserte. Vedlikehold og 
oppdatering av web-kameraer. 

 
Styret mener også at det er viktig å fortsette det gode samarbeidet med næringslivet, 
naboforeninger, kommunen og alle andre involverte, slik at tilbudet i Nes Østmark kan 
holdes vedlike og forbedres ytterligere.  
 
I 2018 ble det i samarbeid med vår sponsor Brønn og energiboring Buskerud AS, 
gjennomført 12 brønnboringer i området.  Vi planlegger å gjennomføre en ny koordinert 
runde med brønnboringer i 2020.  Interesserte kan melde sin interesse til post@buvatn.no. 
Det er også lagt ut informasjon om dette på Facebook og på hjemmesiden vår. 
 
Styret mener fortsatt at det er riktig at foreningen planlegger med å fornye løypemaskinen i 
om ikke alt for lenge, og at det derfor er viktig å legge opp til et årlig overskudd i 
størrelsesorden kr 50 -100 000,- til finansiering av dette.  Ytterligere finansieringsbehov 
dekkes gjennom søknad om tilskudd fra næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere og 
tegning av andelsbrev. Styret vil følge med i markedet for brukte løypemaskiner.  
 
 

http://www.buvatn.no/
mailto:post@buvatn.no
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Styret ønsker fortsatt hjelp fra medlemmene til å øke antall Norsk Tipping brukere som vil gi 
sin grasrotandel til Nes Østmark. Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping 
mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet. Hver gang du spiller går 
7% av din spillinnsats til den grasrotmottaker du velger, - uten at det går ut over din innsats, 
premie eller vinnersjanser. Ved å sende en SMS som vist nedenfor, vil du støtte foreningenes 
arbeid.  I 2019 gav grasrotmidler oss en inntekt på ca kr. 30 000,- som er kommet hele Nes 
østmark til gode. Midlene fordeles mellom de fire foreningen i forhold til medlemstall. Ca 
1/3 tilfaller BSLL. 
   
Bli Grasrotgiver i dag!  Dette kan du gjøre gjennom alle Norsk Tippings kanaler eller 
ved å sende SMS "Grasrotandelen 912352757" til 60000.  Statusen i lagets opptjente 
midler kan du følger på forsiden av hjemmesiden vår www.buvatn.no  
 

 

 

Vedlegg til årsmeldingen: 

1. Årsregnskap 2019 

2. Nettilknytning: informasjon og spørreundersøkelse sendt ut sammen med innkallingen 

3. Retningsskive Vardefjell. Bilde og budsjett 

4. Årskalender 2020-2021 

5. Oversikt over våre sponsorer 2019 (foran i årsmeldingen) 

 

 

Buvatn  30. juni 2020 

 

 

Magne Maurset  

Styreleder  

 

 

Bjørnar Gilberg (nestleder)       Tage Lunderg (kasserer)           Tove Klevjer        

 

 

 

Sjur Bidne     Erik Engebretsen        Tomas Hansén 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet tok Årsmeldingen for Buvasstølan sti- og løypelag for 2019 til etterretning og gav sin 

tilslutning til styrets anbefalinger for Veien videre. 

  

http://www.buvatn.no/
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2. Foreningens regnskap 
 

Det vises til foreningens reviderte Årsregnskap med resultatregnskap og balanse i vedlegg 1, som 

er det som skal behandles og godkjennes av årsmøtet 

Under vises en forenklet sammenstilling av økonomisk regnskap med oversikt over inntekter, 

utgifter og beholdning pr. 1.1 og 31.12.2019, samt oversikt over mottatte tilskudd i 2019.  

 

 
  

INNTEKTER: Inntekter Utgifter

Beholdning 1.januar 207897

Medlemskontintent 98 000       

Sponsorinntekter 18 000       

Hugarhaugrennet 28 201       

Arrangement Buvatn Brygge 5 750         

Grasrotmidler 30 995       

Turkart Nes Øsmark - salg av 3 630         

Div. inntekter 1 697         

Renteinntekter 1 285         

Tilskudd:

Nes kommune - Eventyrløypa 100 000     

NØSL - Tilskudd løypekjøring 17 000       

Sparebankstiftelsen Hallingdal - løypekjøring 6 480         

Div.: Salg Maxbo og Monter m.m.

UTGIFTER:

Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc. 12 363       

Arrangement Buvatn Brygge 13 217       

Serviceanlegget 2 929         

Buvatn Brygge 7 315         

Drift av løyper (inkl. diesel) 78 214       

Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold 20 818       

EDB, telekostnader og WEB kamaeraer 19 870       

Gapahuker (Andersentjern) 3 887         

Markedsføring, inkl. skisporet.no 8 870         

Porto 925            

Forsikring 11 144       

Gebyrer 410            

Diverse utgifter 4 583         

SUM inntekter/utgifter 311038 184543

Overskudd 126494

Beholdning pr. 31.12 334391

Skyldig grasromidler til naboforeninger (bet. 2/-20) 21 133       

Utestående fordringer, sponsor ( bet. 1/-20) 5 000         

SUM omløpsmidler 31.12.2019 (reelle) 318258

Regnskap 2019



 

14 
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Kommentarer fra styret til regnskapet for 2018: 

 

1. Årsmøtet i 2019 vedtok et budsjett med styringsmål om et overskudd på kr 80 000 og en 

beholdning ved årets slutt på ca. kr 290 000,- som settes av til fremtidig utskifting av 

løypemaskin. Beholdningen pr. 31.12.2019 var kr. 334 391, noe som gir et overskudd på kr 

126 494. Det reelle overskuddet er imidlertid kr 110 361, da fordeling av grasrotmidlene 

mellom foreningene i Nes Østmark for 2019 ikke ble gjort før i februar 2020 (- kr. 21 133). 

I tillegg hadde vi utestående fordringer på kr 5000 som ble innbetalt i januar 2020. Det 

gode resultatet skyldes i hovedsak kr 20 000 i økt løypetilskudd fra Nes kommune 

samtidig som utgiftene til serviceanlegg, Buvatn Brygge og EDB/tele ble lavere enn 

budsjettert. Utgifter til løyepkjøring ble imidlertid nesten kr. 20 000 mer enn budsjettert. 

Når det gjelder utgifter til arrangement Buvatn brygge inneholder det også en forsinket 

innbetaling av Tonoavgift på kr. 3781 for konserten i 2017. Overskuddet er altså i overkant 

av tidligere årsmøters anbefaling om å legge opp til et årlig overskudd i størrelsesorden 50-

100 000,- som settes av til fremtidig investering i løypemaskin.  

 

 

Buvatn 23. mai 2020 

 

 

 

Magne Maurset  

Styreleder  

 

 

 

Bjørnar Gilberg (nestleder)       Tage Lunderg (kasserer)         Tove Klevjer          

 

 

 

Sjur Bidne   Erik Engebretsen        Tomas Hansén  

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjente foreningens regnskap for 2019  
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3. Behandling av innkomne forslag 
 

3.1 A: Nettilknytning 
 

Det vises til informasjon og spørreundersøkelse om nettilknytning som ble sendt medlemmene av 

foreningen sammen med innkallingen til opprinnelig planlagt årsmøte skjærtorsdag.  Dette er 

gjengitt i vedlegg 2.  Det er siden informert om dette både på Facebook og på hjemmesiden vår 

med oppfordring til å svare på undersøkelsen. 

 

Årsmøtet skal ta stilling til om foreningen skal spille en aktiv rolle med å få strøm til området eller 

ikke.   

 

Det er viktig å være oppmerksom på det uansett ikke blir noe av et slikt prosjekt dersom det ikke 

er tilstrekkelig interesse blant hytteeierne i området. Hallingdal Kraftnett AS, som er 

områdekonsesjonær, vil ikke gå i gang med nettutbygging med mindre det er stor nok interesse for 

dette slik at deres utgifter vil bli dekket inn gjennom anleggsbidrag fra hytteeierne/grunneierne. 

Alle som kan være interessert i strøm må derfor melde sin interesse.  Som det fremgår av tidligere 

utsendt informasjon (se vedlegg), kan arbeidet med nettilknytning deles inn i fire ulike faser.  

Hver av de tre første fasene avsluttes med en vurdering av om prosjektet skal stoppes eller 

videreføres. Er ikke interessen stor nok avsluttes prosjektet.  Vi er nå i slutten av fase 1. Den 

avsluttes ved at årsmøtet i foreningen tar stilling til om foreningen skal gå videre med saken eller 

ikke.  Dersom årsmøtet mener at BSLL ikke skal spille en aktiv rolle, legger foreningen saken 

død.  Det er imidlertid ikke til hinder for at andre grupperinger, hytteeiere og/eller grunneiere kan 

følge opp og gå videre med sikte på nettilknytning. Samtidig med legging av strømkabler vil det 

også være aktuelt å legge til rette for fiberutbygging til alle hyttene. 

 

Svarene på spørreundersøkelsen viser at det er mange av foreningens ca. 100 medlemmer som 

ønsker nettilknytning og som også mener at foreningen bør spille en aktiv rolle. Det er imidlertid 

kun ca. halvparten av medlemmene som har svart på undersøkelsen. 69 % av de som har svart (35 

stk.) er interessert i strømnett til hytta, mens 31% av de som har svart ikke er interessert. Det er 

den samme fordelingen i spørsmålet om BSLL bør spille en aktiv rolle. Det betyr at ca. 1/3 (35%) 

av foreningens medlemmer har svart positivt på at foreningen bør jobbe aktivt for å få strøm til 

området.  Den lave svarprosenten gjør imidlertid at det ikke kan trekkes en entydig konklusjon på 

hva flertallet av medlemmene mener om saken.  Det er opp til årsmøtet å ta stilling til det videre 

løp. 
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Styrets vurdering: 

Debatten på fjorårets årsmøte og en del av innspillene i forbindelse med spørreundersøkelsen, 

viser at det er betydelig motsetninger i medlemmenes syn på saken.  Flere har markert en klar 

motstand mot å få nettstrøm til området og frykter endring av områdets karakter. De samme 

motsetningen er observert i våre naboforeninger i sør (Nes Østmark sti- og løypeforening, 

Thoenmarka hyttevelforening og Liemarka Vel).  Dette resulterte i at ingen av disse foreningene 

har ønsket å engasjere seg aktivt i nettilknytningssaken. I alle disse områdene er det imidlertid 

oppstått egne grupperinger/private grupper som jobber for nettilknytning. Liemarka har som kjent 

gjennomført nettilknytning. 

Å jobbe med nettilknytning ligger utenfor det som er foreningens formål i henhold til vedtektene 

der det heter:  «Foreningens formål er å tilrettelegge sti- og løyper og det som naturlig hører 

sammen med dette, for hytteeiere og andre som ferdes i Buvasstølområdet og tilstøtende 

områder.» 

Dersom styret i foreningen skal jobbe aktivt med saker som ligger utenfor dette formålet, er det 

derfor viktig å få et klart og entydig mandat fra foreningens medlemmer. 

Styret mener at det vil kunne skape unødige motsetninger blant våre medlemmer dersom 

foreningen jobber aktivt videre med denne saken.  Det er også styrets oppfatning at det ikke vil 

gjøre noen forskjell fra eller til i saken om nettilknytning om foreningen engasjerer seg eller ikke. 

Andre grupperinger av interessenter vil kunne gjøre denne jobben minst like bra uten foreningens 

engasjement. Styret anbefaler derfor overfor Årsmøtet at foreningen ikke bør spille en aktiv rolle i 

det videre arbeid med nettilknytning 

 

 

Forslag til vedtak: 

Foreningen skal ikke spille en aktiv rolle med å få strømnett frem til området. 

 

 

 

3.1 B: Nettilknytning. Forslag fra medlem Vigdis Skovdahl 
 

Vigdis Skovdahl har i forbindelse med sak om nettilknytning fremmet følgende forslag datert 

30.3.2020 som bes behandlet på foreningens årsmøte. Forslagstiller har bekreftet at forslaget 

frafalles dersom årsmøtet i sak 3.1. A beslutter at foreningen ikke skal spille en aktiv rolle med å 

få strømnett til området. 
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Forslag til behandling på BSLLs årsmøte 2020 
 

Forslag til vedtak: I forbindelse med arbeidet med å utrede mulighetene for nettilknytning 
pålegges styret også å utrede kostnader og muligheter for tilsvarende anlegg for alternativ 
energi. I praksis solceller komplettert med aggregat, og å innhente tilbud fra leverandør. 
 
Miljøhensyn 
Det er mye fokus på strømsparing i samfunnet (Enova, LED-teknologi osv) og i en tid da strøm fra 
vannkraft av miljøhensyn skal løse stadig flere oppgaver, og det utvikles bedre og mere teknologi 
for å få utnytte ressursen optimalt er det unødvendig, og rett å slett gammeldags å installere 
nettstrøm. Nettopp denne utviklingen av teknologi gjør det også mulig å løse flere oppgaver 
bedre med alternative energikilder. I den siste tiden har det blitt stadig klarere at dette som vi er 
vant til å tenke på som en ren ressurs også har større uheldige påvirkninger på miljøet, bl.a. for 
fisk og liv i berørte vassdrag.  
 
Det stadig økende behovet for elektrisk kraft har også satt fart i utbygging av vindkraft og en stor 
diskusjon om både omfang og plassering av vindmøller. Vårt område er et av de som NVE fortsatt 
regner som aktuelle for formålet, og det ønsker jeg ikke å bidra til. Se lenke 
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2733197  Det hjelper lite 
å legge kabel bakken hvis prisen vi må betale på sikt er store vindmøller. 
 
Anleggsperioden vil i seg selv være forurensende og bruke mange ganger det brenselet vi i grenda 
evt. vil bruke på strøm fra aggregat for å komplettere et solcelleanlegg på den mørkeste tiden av 
året, i uoverskuelig fremtid. 
Det vil selvfølgelig også bli en periode med graving som det tar tid før blir pent igjen, men som 
ikke minst vil forstyrre både plante- og dyreliv i anleggsperioden på hele strekningen. 
 
Strøm gir mange fordeler, men til det trenger vi ikke kabel i bakken eller i luften.  
 
Drift 
Driftskostnadene vil sannsynligvis være lavere med eget anlegg. Dette er av de forholdene som 
må belyses i en evt. utredning. 
 
Det må utarbeides kostnadsanalyser og belyse fordeler og ulemper for hvert alternativ. 
 
Teledekning 
Det er varierende dekning på hyttene i grenda vår, og jeg er kjent med at det argumenteres for at 
strøm også vil kunne bidra til å få bedret dekningen i området. Hvis det er teledekning som er 
behovet synes jeg vi skal sette kreftene våre inn på å bedre den, fremfor strøm. 
 
Arbeidsgruppe 
For å ivareta interessene til alle BSLL´s medlemmer må en evt. arbeidsgruppe i styrets regi bestå 
av både representanter som ønsker strøm og representanter som ikke ønsker strøm til hyttevegg. 
 
Apell: la oss ikke gå baklengs inn i fremtiden, men ta ansvar og 
 • fortsette å høste av naturen på en bærekraftig måte der vi er 
 • ta i bruk ny teknologi  
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 • fortette og gå foran 
 • være annerledes grenda uten kabel i bakken 
 
31.03.20 
 
Vigdis Skovdahl 
 
 
Styrets vurdering: 
Styret viser til vurdering under sak 3.1. A. Styret mener at dette ligger utenfor foreningens formål 
og at foreningen ikke bør spille en aktiv rolle i å utrede alternative former for felles 
strømforsyning. Selv om Årsmøtet skulle beslutte at foreningen bør spille en aktiv rolle med 
nettilknytning, mener styret at en løsning som skissert av Vigdis Skovdahl ikke kan anbefales 
utredet av BSLL.  Dette er en løsning som krever konsesjon/myndighetstillatelser og en helt ny 
privat organisasjon for å kunne planlegges, gjennomføres og driftes. Dette i motsetning til 
tilknytning til dagens nett som vil forestås av dagens områdekonsesjonær (Hallingdal Kraftnett 
AS).  
 

3.2 Sikteskive på Vardefjell 
 

Se bilde og budsjett i vedlegg 3. Et av foreningens medlemmer (Kari Olsen) fremmet i 2019 

forslag om å sette opp en retningsskive/sikteskive på Vardefjell som gir informasjon om retning 

og avstand til andre fjell, fjellområder og steder. Styret synes dette er en god idé, men dette må 

godkjennes av foreningens årsmøte.  Styret har sammen med initiativtaker imidlertid gjort noen 

forberedelser ved å innhente tillatelse fra kommunen som grunneier og 

planmyndighet/bygningsmyndighet, innhentet råd og kostnadsestimat fra mulige leverandører av 

sikteskive og datagrunnlag.  Vi har også søkt om støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen 

Hallingdal/Valdres. Sikteskiven er planlagt i solid utførelse (metall) for å stå mot vær og vind (se 

bilde i vedlegg). Styret mener at en slik sikteskive vil være nyttig og interessant både for våre 

medlemmer og for besøkende.  Dette passer også bra sammen med den nye DNT hytta ved 

Røggin og prosjektet med å knytte Vassfarstien til Nesbyen. Budsjettet for retningsskiven er kr 

72 000 + mva. Vi regner med at utgiftene i sin helhet dekkes gjennom tilskudd, mens foreningen 

bidrar med dugnadsinnsats (planlegging, klargjøring og fundamentering, transport og montasje). 

Dersom tilskuddet blir mindre enn antatt, mener vi at prosjektet likevel bør gjennomføres dersom 

foreningens utgifter holdes innenfor kr 20 000,- 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir sin tilslutning til oppsetting av retningsskive på Vardefjell i tråd med saksfremlegget.  
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4. Fastsette kontingent for 2021 
Styret foreslår å opprettholde kr. 1000,- som kontingent for 2021. 

    

Foreningen har tilbakelagt store investeringer, har ikke gjeld og drives med et solid årlig 

overskudd tilpasset fremtidig investering i ny løypemaskin. Styret finner det derfor forsvarlig å 

fortsette med kontingent på dette nivå også i 2021. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet fastsatte kontingenten til kr. 1000 for 2021 i samsvar med styrets forslag. 

Kontingenten betales innen 15. mars 2021. 
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5. Foreningens budsjett for 2020 
 

Styret i BSLL forslår følgende budsjett for 2020: 

 

 
 

Styret vurderer budsjettet som realistisk. Det må gjennomføres omfattende reparasjoner på 

løypemaskinen etter skade i vinter.  Dette er imidlertid meldt inn og godkjent som forsikringssak. 

Foreningens egenandel blir kr 7000.  Skissert overskudd på kr 52 000,- er innenfor tidligere 

anbefalt intervall for årlig overskudd som settes av til ny løypemaskin.  

 

Styret anbefaler også at det investeres i en retningsskive på Vardefjell (se årsmøtesak 3.2) under 

forutsetning av eksternt tilskudd.  Ellers planlegges det å bygge kombinert sole- og danseplatting 

på Buvatn Brygge. Her er grus/masse kjøpt inn i 2019 

INNTEKTER: Inntekter Utgifter Beholdning

Beholdning 1.januar 334 391      

Medlemskontintent 102 000      

Sponsorinntekter 25 000        

Hugarhaugrennet -              

Arrangement Buvatn Brygge -              

Grasrotmidler 10 000        

Turkart Nes Øsmark - salg av 1 000          

Renteinntekter 1 500          

Tilskudd:

Tilskudd til retningsskive Vardefjell 90 000        

Nes kommune - Eventyrløypa 100 000      

NØSL - Tilskudd løypekjøring 17 000        

Sparebankstiftelsen Hallingdal - løypekjøring 7 000          

UTGIFTER:

Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc. 1 000          

Arrangement Buvatn Brygge -              

Serviceanlegget 8 000          

Buvatn Brygge 5 000          

Drift av løyper (inkl. diesel) 80 000        

Retningsskive Vardefjell 90 000        

Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold 30 000        

EDB, telekostnader og WEB kamaeraer 20 000        

Markedsføring, inkl. skisporet.no 10 000        

Skilt, inkl. historiske Buvasstølan 4 000          

Porto 1 000          

Forsikring 12 000        

Gebyrer 500             

Diverse utgifter 20 000        

SUM inntekter/utgifter 343 500      291 500      

Overskudd 52 000        

Beholdning pr. 31.12 386 391      
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Pga. koronapandemien ble alle arrangement i påsken 2020 avlyst.  Det er derfor ikke satt av 

utgifter og inntekter fra Hugarahaugrennet med unntak noe påløpte utgifter i forbindelse med 

avbestilling av premier.  Det er heller ikke budsjettert med sommerfest for 2020 pga. usikkerhet 

mht. smittesituasjonen.  

 

Det er ikke satt av midler verken til prosjektet for tilknytting av Vassfarstien til Nesbyen eller til 

sykkellink Valdreslie-Bekkjeset.  Men det kan være aktuelt å søke om midler til skilting og 

klopper/materialer. Det blir uansett ikke de store utgiftene i 2020. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner foreningens budsjett med utgifter på ca. kr 290 000,-, inntekter på  

ca. kr 340 000,- og et overskudd på ca. kr. 50 000,-. 

Overskuddet settes av til fremtidig utskifting av løypemaskin. 

 

6. Valg 
Valgkomitéens forslag: 

 

 
 Styremedlemmer som ikke er på valg: 

 Bjørnar Gilberg (nestleder) 

 Tage Lundberg (kasserer) 

 

 

For Valgkomitéen 

 

Geir Sandanbråten 

Leder 

 

Forslag til vedtak: 

Valgkomitéen innstilling vedtas  
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Vedlegg 1 

Ad sak 2: REGNSKAP 2019 
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Vedlegg 2 

Ad sak 3.1: NETTILKNYTNING 

 
Dette vedlegget er identisk med informasjon og spørreundersøkelse som ble sendt alle medlemmer i 

BSLL sammen med innkallingen til planlagt årsmøte i påsken 2020. Svarfristen var 20. mars, men 

siden utsatt til 1. mai grunnet utsettelse av årsmøtet.  Spørreundersøkelsen skal derfor ikke besvares 

nå. 

 

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 

mailto:post@buvatn.no
http://www.buvatn.no/
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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. 

- 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) 
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- 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). 

- 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 kommneplanen). 

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. 
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- 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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Vedlegg 3 

Ad sak 3.2:  RETNINGSSKIVE VARDEFJELL 
 

Bildet viser retningsskive som ble satt opp på Olashovda (1246 moh) i Vågå i desember 2019. Denne har 

en god og solid design tilpasset et værhardt klima. Budsjettallene vi har innhentet gjelder en tilsvarende 

skive.  Det finnes mange eksempler på retningsskiver (se facebookside «Retningsskiver i Norge»).  Men 

mange har en type utførelse som etter vår vurdering ikke er solid nok for naturkreftene på Vardefjell. 

 

 
 

  

Retningsskive Vardefjell (1182 moh). Budsjett (kroner)

Innhenting og klargjøring av datagrunnlag (siktedata) 3000

Design av skive og klargjøring for gravering 17000

Gravert skive med siktespiss og feste for fundament 37000

Fundament 15000

Sum eksl. mva 72000

mva 18000

Total inkl. mva 90000

Dugnadsinnsats Timer
Planlegging, avklaringer med grunneiere, kommune etc 80

Klargjøring av design og datagrunnlag 20

Klagjøring av monteringssted, støping av såle, forankring i fjell. 30

Transport og montering av materiell/sikteskive 20

SUM timer dugnad 150
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Vedlegg 4 

(Mål for plakat: H:45,0 cm  B:21,0 cm) 

(Topplogo BSLL. Sunne fjellopplevelser) 

Årskalender for 

 Buvasstølan sti- og løypelag  

2020 / 2021  

 

Alle år 

Skjærtorsdag: 

Kl. 11:30 – 13:00: Årsmøte I BSLL og Veglaget på Engene Fjellstue 

Kl. 13:00 – 15:30: Kafé på Engene fjellstue med salg av kaffe og kaker. Påmelding 

til Hugarhaugrennet. Loddsalg. Spillkonkurranse. Gaver til lotteriet mottas med 

takk. 

Kl.  15.00: Akekonkurranse ved Engene Fjellstue 

Påskeaften: 

Kl. 11.00 – 14.00: Hugarhaugrennet. Vi tenner bål og griller. Premieutdeling ved 

Engene Fjellstue etter rennet.  

 

Særskilte markeringer og mer detaljert informasjon om arrangementene 

kunngjøres med egne oppslag på Facebook og www.buvatn.no 

 

2020 

Lørdag 3. Oktober 2020 - Dugnad 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 

Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

 

2021 

Lørdag 5. juni  2021 -  Dugnad 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 

Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

Lørdag 17. juli 2021  - Sommerfest Buvatn Brygge 

Kl. 16.00 - : Grillfest med leiker og moro. Ta gjerne med noe å sitte på. 
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Kl. 19.00 - : Vi byr opp til dans i kveldingen.  

Lørdag 9. Oktober 2021 – Dugnad (eller 2. oktober, første helg i høstferien Viken) 

Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget 

Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker 

 

 

Følg oss – støtt oss – kontakt oss: 
 
www.buvatn.no  
post@buvatn.no 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buvatn.no/
mailto:post@buvatn.no

