
NETTILKNYTNING I NES ØSTMARK.     Januar 2021 

Informasjon fra arbeidsgruppen. 

Etter mange nysgjerrige spørsmål om strømsaken, har vi valgt å legge ut følgende melding 

fra gruppen som uavhengig av Sti-og løypelaget, har jobbet saken videre. 

Arbeidet har vært samkjørt felles for hele området mellom Syningset i Thoenmarka i sør og 

Buvasstølan i nord med undergrupper for ulike delområde. Gruppen har tatt utgangspunkt i 

utredningene som tidligere er utført av Buvasstølan sti- og løypelag (se årsmøtesak 2020). 

Arbeidsgruppen har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle hytteeiere og grunneiere i 

disse områdene som ligger slik til at nettilknytning vurderes som realistisk å få til. 

Undersøkelsen har gitt følgende resultat: 

- I vårt område (Buvasstølan) er 129 hytteiere/grunneiere forespurt. Av disse har 99 
svart. 76 er positive til å bidra til strøm til området, mens 23 er negative. 

- Totalt for Nes Østmark (Thoenmarka, Nes Østmark, Buvasstølan) har 140 hytteeiere 
meldt sin interesse. I tillegg har eierne av ca. 100 tomter som enten er godkjent eller 
under planlegging, sagt seg interessert i strøm.  Hallingdal Kraftnett mener dette øker 
robustheten i prosjektet (se under). 

 

P.g.a. manglende opplysninger kan noen ha uteblitt fra spørreundersøkelsen til tross for at 

det ble lagt ned et grundig arbeide i å fremskaffe kontaktinfo til alle oppsittere. Det betyr ikke 

at toget har gått for de som ikke er registrert eller som kan tenke å ombestemme seg.  

Alle registrerte svar med informasjon om Gnr/Bnr, navn, adresse og e-postadresse er 

overlevert Hallingdal Kraftnett. Det er også gjennomført et nettmøte med nettselskapet. 

Konklusjonen fra samtalene med HKN er: 

- Hallingdal kraftnett mener at interessen for deltakelse er såpass stor at de vil overta 
saken og gå videre med et prosjekt med sikte på å få strøm frem til området. Dvs. vi 
går over i det som i tidligere utredninger er omtalt som «Fase 3: Detaljutredning og 
inngåelse av utbyggingsavtaler». Dette innebærer: 

o HKN etablerer et prosjekt og styrer denne fasen. 
o HKN utarbeider en mer detaljert prosjektskisse, nettløsninger og 

kostnadsestimat. 
o HKN sender informasjon og forslag til utbyggingsavtale ut til alle 

hytteeiere/grunneiere i de aktuelle områdene (også de som ikke tidligere har 
meldt sin interesse). 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. 

o 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 områdene bli utelatt. 

o HKN vil så inngå avtaler med alle berørte grunneiere om fremføring av 
kabelanlegg og plassering av fordelingstransformatorer før selve utbyggingen 
kan starte.  Den enkelte hytteeier vil også få forelagt planer for fremføring av 
nettet til sin hytte og kan komme med innspill. 

 

Hallingdal Kraftnett har opplyst at de har en prosjektleder som, når han er ferdig med annet 

prosjekt i kommunen, vil ta opp arbeidet med vårt prosjekt. 

Arbeidsgruppen og HKN har foreløpig konkludert med at det bør tilrettelegges for fremføring 

av fiber i kabeltraséen da dette kan gjøres til en relativt liten kostnad (legge trekkerør). HKN 



opplyser at fremføring av selve fiberen vil medføre en betydelig økning av kostnader (uten å 

angi hvor mye). 

HKN har foreløpig gitt et tidsestimat på 2-3 år for prosjektet hvis alt går etter planen.  

 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsgruppen som har jobbet med saken for delområde Buvasstølan.  
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