INFO FRA STRØMKOMITEEN 10.02.2009 –DIV E-POSTER FRA LYSE ELNETT
Hei
Første del av utbyggingen, som er legging av høyspentkabel fra Gilja til Byrkjedalstunet, vil bli
ferdigstilt i løpet av året. Her er vi med i fellesgrøft med Statens Vegvesen i første del av traséen, fra
eksisterende nettstasjon i Gilja gjennom ny tunell og eksisterende tunell. Videre vil vi grave egen grøft
fram til Byrkjedalstunet, slik at kabelanlegget blir ferdigstilt frem hit.Planleggings- og
prosjekteringsarbeidet for den videre utbyggingen vil pågå i løpet av dette året som planlagt. Imidlertid
ser vi at ferdigstillelsen av utbyggingen nok ikke blir før i løpet av 2010, der grave- og anleggsarbeider
i selve hyttefeltet troligvis kan utføres sommeren 2010. Grunnen til dette er omfanget av arbeidet,
begrensninger i våre prosjekterings- og montasjeressurser, samt utførelse/ferdigstillelse av allerede
pågående prosjekter. Størstedelen av våre pågående prosjekt er eksternt styrte prosjekt, der
framdriften må følge utbyggernes framdriftsplaner. Dette innebærer at vi har liten mulighet til å påvirke
framdriften i disse prosjektene.
Håper at dere har forståelse for at gjennomføringen av denne utbyggingen kommer til å ta litt lenger
tid enn først antatt. Vi vil gjøre det som er mulig for å få gjennomført utbyggingen på kortest mulig tid.
Med vennlig hilsen
Leif Tore Einarsen
Lyse Elnett AS
Hei
Systemspenningen vil bli TN-CS 400 V. I hyttene vil det som vanlig være 230 V i stikkontakter o.a. Alt
nytt lavspent forsyningsnett i Lyse sitt forsyningsområde, blir bygget med denne systemspenningen.
Det blir vurdert om eksterne firma skal bygge anlegget for Lyse Elnett. Dette blir avgjort innen
desember, og jeg gir ny tilbakemelding så snart dette er avklart.
Med vennlig hilsen
Leif Tore Einarsen
Hei
Hytteeierene kan benytte hvilken som helst godkjent installatør til å forstå arbeidet i hyttene. Bestilling
på tilknytning sendes inn av installatør på standard skjema "melding om installasjonsarbeid".
Ser ikke noen behov for å sette noen frist for når bestillingene må være sendt.
Leif Tore Einarsen
Hei
Viser til møte 12.06.2008, vedrørende strømforsyning til Hunnedalen hyttefelt.
Som følge av at Lyse Elnett har endret vilkårene for bunnfradrag ved beregning av anleggsbidrag, gis
det nå et bunnfradrag på kr.30.000,- pr. hytte. I tillegg forskutterer Lyse Elnett for hyttene som ikke
velger å koble seg til nå. Dette innebærer at det gis et samlet bunnfradrag på kr. 10.650.000,- (355
hytter á kr.30.000,-).
Totalkostnadene for utbyggingen er beregnet til kr.29.755.000,-. Lyse Elnett dekker kr.8.055.000,-,
etter samme fordelingsnøkkel som i opprinnelig tilbud.
Det resterende beløp minus samlet bunnfradrag, må betales som anleggsbidrag for utbyggingen.
Anleggsbidraget framkommer da som kr.21.700.000,- minus 10.650.000,- = kr.11.050.000,-. Pr. hytte
blir dette kr.31.127,-.
Kostnadene inkluderer ikke graving og legging av kabel stikkledning fra sentralt plasserte kabelskap til
hver hytte. Dette utføres og bekostes av den enkelte hytteeier.
Lyse Elnett kan levere stikkledning til hyttene for ca. kr. 50,- pr.m. (kun kabelkostnad).
Vedrørende framdrift for utbyggingen, er denne bl.a. avhengig av kapasitet hos Lyse Infra, og
utførende graveentreprenør. Lyse Infra er utførende selskap i Lyse konsernet, og er ansvarlig for selve
gjennomføringen av prosjektet. I tillegg er noe av framdriften avhengig av Statens Vegvesen sin
utbygging i Giljajuvet. Vi ser for oss at prosjektet tidligst kan være utført innen utgangen av 2009.
Med vennlig hilsen
Leif Tore Einarsen

