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Informasjon om oppkobling av strøm
Lyse har startet arbeidet med å koble til strøm i hyttene i Hunnedalen. Vi arbeider så raskt som
mulig, men arbeidet blir mer krevende enn antatt fordi strømbokser er snødd ned. Lyse stiller med
tilgjengelige ressurser for å få koblet opp flest mulig denne uken.
På grunn av hensyn til sikkerhet kan Lyse ikke starte oppkoblingen før vi har mottatt ferdigmelding
fra elektroinstallatør på at arbeidet i hytte er gjennomført. Det er disse hyttene vi nå starter med å
koble opp. Hytteeiere som har planer om å tilbringe julehelgen på hytten blir prioritert.
Lyse har sendt ut faktura for anleggsbidrag på 36.905 kroner uten moms. I tillegg har hytteeiere
som ikke selv har gravd stikkabel inn til hytten, fått regning for dette arbeidet. Den delen av
regningen er inkludert moms, noe den ikke skulle vært. Lyse vil derfor sende ut ny faktura uten
moms til disse hytteeierne. Kunder som allerede har betalt faktura med moms på gravearbeid for
stikkabel vil få tilbakebetalt beløp tilsvarende merverdiavgiften for dette ekstraarbeidet.
Et administrasjonsgebyr på 1000 kroner kommer i tillegg for de aller fleste hytteeiere. Dette dekker
blant annet administrering av bestillingsskjema for graving til hyttevegg, bestilling og utlevering av
materiell og innrapportering til Lyse. Vi beklager at det ikke er blitt opplyst om denne kostnaden
tidligere.
Lyse sender ut faktura på anleggsbidrag til de siste kundene i disse dager.
Vennlig hilsen
Lyse Infra AS på vegne av Lyse Elnett AS
Henning Berge

Lyse Elnett AS
Postadresse
Postboks 8124
4069 Stavanger

Besøksadresse
Gamle Ålgårdsvei 80
4325 Sandnes

Telefon
51 90 80 00
Telefaks
51 90 80 01

Bankgiro
3201 20 99389
Foretaksregisteret
NO 980 038 408 MVA

E-post adresse
firmapost@lyse.no
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