Elektrifiseringen av Bjønnåsen hytteområde – nyhetsbrev #11

Anleggsbidrag;
Elvia har nå fått på plass alle kostnader og fått etter beregnet anleggsbidraget på prosjektet på Bjønnåsen.
Anleggsbidraget kom på totalt kr 32.461.582, -. Det deles på 80% av hyttene på hytteområdet som etter Elviras
opplysninger er 422 hytter. Det totale anleggsbidraget per hytte blir på kr 77.160, -.
Hytteeiere som har bestilt strøm har allerede innbetalt kr 40.000, -. Restbeløpet på kr 37.160, - vil nå bli fakturert hver
enkelt hytteeier.
For nærmere detaljer se vedlagte brev fra Elvia til Bjønnåsen Vel og til hytteiere;
•
•

«Etterberegning av anleggsbidrag for prosjekt nettilknytning Bjønnåsen hytteområde»
«Anleggsbidrag elektrifisering Bjønnåsen Hytteområde».

Stikkgrøfter;
Det er hytteeiere som har etterlyst «linkene» fra Elvia ifm. gravningen av stikkgrøfter fram til egen hytte. Det finnes
ingen felles link. Linken for opplasting av bilder ble sendt ut i forbindelse med melding om installasjon (MOI). Elvia lager
en link per sak. Linkene er derfor knyttet opp mot hver enkelt tilknytning, slik at bildedokumentasjonen blir liggende på
målepunktet. Dersom det fortsatt er noen som ikke har linken mer, må de ta kontakt med kundesenteret hos Elvia eller
sin saksbehandler på MOI. Dersom det det lang tid fra grøft er gravd til det skal installeres strøm, må hytteeier ta var
på bildedokumentasjonen.
Det er fortsatt flere hytteeiere som ikke har gravd stikkgrøft for fremføring av strømkabelen i trekkerør frem til
hyttevegg. Det anmodes at de som har fått kabelkveil på hyttetomten gjennomfører dette så snart som mulig. Kabel som
blir liggende, vil kunne forringes
Nye installasjoner;
Hytteeiere som fra nå av ønsker strøm, må ta kontakt med en installatør som videre tar kontakt med Elvia.
Se linken:
https://www.elvia.no/mitt-elvia/tilknytning-til-stromnettet/
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Viktig beskjed;
Før all graving finner sted må gravemelding sendes inn av den som skal utføre gravingen. Det ligger nå mye kabler i
bakken som må i hensyns tas ved graving. Graving skal ikke skje før kabeltraser er påvist
Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com ,
eventuelt til følgende personer: Strømgruppa og e-post adresse vil fortsatt være operative ut 2022.
Strømgruppa benytter anledningen til å rose alle hytteeiere på Bjønnåsen for deres tålmodighet ifm.
anleggsvirksomheten i vårt hytteområde
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Bjønnåsen, 4. november 2022.
Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm
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