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Dagsorden:Dagsorden:
1.1. Godkjenning av Godkjenning av innkalling innkalling og dagsorden.og dagsorden.
2.2. Valg av mValg av møøteleder, referent og 2 medlemmer til teleder, referent og 2 medlemmer til åå

underskrive protokollen.underskrive protokollen.
3.3. Informasjon om status fra styret.Informasjon om status fra styret.
4.4. Status grunneieravtaler.Status grunneieravtaler.
5.5. Forslag til kostnadsfordeling for hovedledninger, felles og Forslag til kostnadsfordeling for hovedledninger, felles og 

private stikkledninger.private stikkledninger.
6.6. Forslag til vedtekts endringer fra arbeidsgruppa.Forslag til vedtekts endringer fra arbeidsgruppa.
7.7. Valg av styre.Valg av styre.
8.8. Evt. innkomne saker.Evt. innkomne saker.
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Informasjon om status fra styret:Informasjon om status fra styret:
•• Vi er i dag 125 medlemmer (av totalt 149).Vi er i dag 125 medlemmer (av totalt 149).
•• Vi har fullfVi har fullføørt detalj prosjekteringen.rt detalj prosjekteringen.
•• Vi har sendt ut forespVi har sendt ut forespøørsel for bygging av anlegget: rsel for bygging av anlegget: 

Hovedledningen (inkl. sjHovedledningen (inkl. sjøøledning), med fellesledning), med felles-- og og 
private stikkledninger som opsjoner.private stikkledninger som opsjoner.

•• Vi har fVi har fåått inn 5 anbud fra 7 forespurte entreprentt inn 5 anbud fra 7 forespurte entreprenøører.rer.
•• Vi har evaluert anbudene. 1 ble forkastet pga for Vi har evaluert anbudene. 1 ble forkastet pga for 

mange avvik og hmange avvik og høøy pris.y pris.
•• Vi har hatt en avklaringsrunde med 4, og mottatt Vi har hatt en avklaringsrunde med 4, og mottatt 

lavere pris fra 2. Mer info kommer seinere.lavere pris fra 2. Mer info kommer seinere.
•• Vi har fVi har fåått bedre tt bedre grunneiergrunneier--avtaleavtale betingelser.betingelser.
•• Vi har sendt rammesVi har sendt rammesøøknad til Sarpsborg kommune, knad til Sarpsborg kommune, 

Fylkesmannen og Kystverket.Fylkesmannen og Kystverket.

Vi er nVi er nåå klare til avklare omfanget av arbeidet som skalklare til avklare omfanget av arbeidet som skal
innginngåå i kontrakten med entrepreni kontrakten med entreprenøør. Med det er vir. Med det er vi
avhengig av dere!!avhengig av dere!!
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GrunneieravtalerGrunneieravtaler oppsummeringoppsummering::
Vi Vi harhar fføølgendelgende avtaleavtale med med SarpsborgSarpsborg kommunekommune (SK) (SK) vedrvedr.:.:

•• FremfFremføøringring ogog ha ha liggendeliggende VA VA ledningerledninger ppåå SK sin SK sin grunngrunn
•• Vi Vi harhar sikretsikret ossoss ettett omrområådede somsom entreprenentreprenøørenren kankan ha ha 

somsom ‘‘riggrigg--plassplass’’..
•• SK SK øønskernsker mulighetenmuligheten for for èènn tilknytningtilknytning gratis.gratis.
•• EvtEvt. . DelingDeling avav fremtidigefremtidige utgifterutgifter vedved en en forandringforandring avav

trastrasèè erer ikkeikke avklartavklart..
•• Vi Vi harhar avklartavklart mulighetenmuligheten for for åå ‘‘utvideutvide’’ veienveien fremfrem tiltil

kryssetkrysset JJøørstadveienrstadveien..

StyretStyret anbefaleranbefaler at vi at vi signerersignerer
avtaleavtale med SK med SK ssåå snartsnart alt alt erer avklartavklart..
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GrunneieravtalerGrunneieravtaler oppsummeringoppsummering::
Vi Vi harhar avklartavklart fføølgendelgende forlsagforlsag tiltil avtaleavtale med med grunneierenegrunneierene

MoltebergMolteberg, Lund , Lund ogog BBø’ø’ss legatlegat, , sidensiden julijuli 2008:2008:
•• Kr.5.000,Kr.5.000,-- pr. pr. eiendomeiendom tiltil de de somsom mmåå kryssekrysse deresderes

grunngrunn for for fremffremføøringring avav VA (vi VA (vi vilvil leggelegge totalttotalt ca. ca. 
5.000m 5.000m ledningledning ppåå deresderes grunngrunn).).

•• ÈÈnn frifri tilknytningtilknytning (men (men ellersellers ppåå sammesamme
betingelserbetingelser somsom allealle andreandre))

•• HHøøysandysand VA VA mmåå dekkedekke evtevt. . kostnaderkostnader ifmifm. . 
fornminnerfornminner..

•• Min. Min. dybdedybde ppåå 1.6m over 1.6m over dyrketdyrket mark, mark, ogog min. min. 
0,3m 0,3m overdekningoverdekning ellersellers..

•• AlleAlle veierveier skalskal settessettes tilbaketilbake I I sammesamme stand stand somsom
fføørr arbeidetarbeidet startetstartet..

StyretStyret anbefaleranbefaler at vi at vi signerersignerer avtaleavtale med de 3 med de 3 grunneieregrunneiere. . 
HHøøysand VA sender ut innbetaling pysand VA sender ut innbetaling påå kr. 5.000 til de kr. 5.000 til de 
berberøørte og fordeler til rte og fordeler til grunneierenegrunneierene..
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Fornminner I HFornminner I Høøysand.ysand.
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ForespForespøørsel ble sendt til 7 entreprenrsel ble sendt til 7 entreprenøører i november. rer i november. 
5 sendte inn anbud. Av disse ble 5 sendte inn anbud. Av disse ble èènn forkastet tidlig forkastet tidlig 

pga. mange avvik/ hpga. mange avvik/ høøy pris.y pris.
ÈÈnn ekstra runde ble gjennomfekstra runde ble gjennomføørt med de 4 andre.rt med de 4 andre.
Anbudene ligger Anbudene ligger underunder budsjett med 1budsjett med 1--2.5mill.2.5mill.
PPåå neste side vises kost for komplette fellesledninger.neste side vises kost for komplette fellesledninger.
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Hovedledning & felles stikkledninger:Hovedledning & felles stikkledninger:
•• Siden sist: Siden sist: Nye Nye kravkrav fra Sarpsborg kommune om testing/ ferdigattest/ fra Sarpsborg kommune om testing/ ferdigattest/ 

klargjklargjøøring av ring av ””fellesledningerfellesledninger”” FFØØRR private stikkledninger kan kobles til. private stikkledninger kan kobles til. 
•• Dette medfDette medføører at hovedledning og rer at hovedledning og fellesfelles--stikkledningerstikkledninger inkl. inkl. 

pumpestasjoner PST 1/2/3 og trykkforsterker pumpestasjoner PST 1/2/3 og trykkforsterker MMÅÅ bygges ut 100%, inkl. bygges ut 100%, inkl. 
ogsogsåå nnøødvendig elektrisk forsterkning av anlegget. Dette kan vi ndvendig elektrisk forsterkning av anlegget. Dette kan vi nåå kalle kalle 
””fellesledningerfellesledninger””,, og dette gjelder frem til og med stoppekran/ og dette gjelder frem til og med stoppekran/ spylekumspylekum. . 
Alt dette er inkludert i kost som vist under!!!!Alt dette er inkludert i kost som vist under!!!!

•• Med denne lMed denne løøsningen slipper vi diskusjon om fordeling/ avtaler mellom sningen slipper vi diskusjon om fordeling/ avtaler mellom 
hytteeiere, tidspunkt for bygging av hytteeiere, tidspunkt for bygging av ’’felles stikkledningfelles stikkledning’’ unngunngååes.es.
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Oppdatert Oppdatert trastrasèè tegninger, 22/1tegninger, 22/1--20092009
Felt 1Felt 1--felt 7felt 7



Private stikkledninger og pumpestasjoner:Private stikkledninger og pumpestasjoner:
•• Utbygging av private stikkledninger fra stoppekran/Utbygging av private stikkledninger fra stoppekran/spylekumspylekum ppåå

fellesledning frem til hyttevegg anbefales fellesledning frem til hyttevegg anbefales åå gjgjøøres samtidig som resten res samtidig som resten 
av utbyggingen, for de som har mulighet til dette (fortsatt ikkeav utbyggingen, for de som har mulighet til dette (fortsatt ikke kravkrav!)!)

•• Dette gjelder ogsDette gjelder ogsåå installasjon av pumpestasjoner og igangsetting av installasjon av pumpestasjoner og igangsetting av 
systemet. Fordeler ogssystemet. Fordeler ogsåå mhpmhp. Garantier (5 . Garantier (5 åår, NS 8405, 2004)r, NS 8405, 2004)

•• NB: meterpris for komplett ledningsgrNB: meterpris for komplett ledningsgrøøft kr. 850ft kr. 850--1.200 u/mva.1.200 u/mva.
•• NB: meterpris for komplett ledning/ fjellboring kr. 1.500NB: meterpris for komplett ledning/ fjellboring kr. 1.500--2.200 u/mva.2.200 u/mva.

Kommentarer:Kommentarer:
•• SK har strenge krav til innsamling av utbyggings data for ALT soSK har strenge krav til innsamling av utbyggings data for ALT som legges m legges 

ned av vann og avlned av vann og avløøps ustyr. ps ustyr. ÅÅ samle dette vil bli en enklere oppgave fra samle dette vil bli en enklere oppgave fra 
ffåå entreprenentreprenøører, enn mange. Evt. srer, enn mange. Evt. såå mmåå dette pdette påålegges den enkelte.legges den enkelte.

•• Krav til godkjenning av entreprenKrav til godkjenning av entreprenøører og mulig konflikter mellom rer og mulig konflikter mellom 
forskjellige entreprenforskjellige entreprenøører forenkles med frer forenkles med fåå/ / èènn entreprenentreprenøør.r.

•• Ferdigattest for anlegget vanskeliggjFerdigattest for anlegget vanskeliggjøøres ved lang anleggsperiode.res ved lang anleggsperiode.
•• Store anleggs maskiner Store anleggs maskiner øødelegger terrenget og veier. Dette skal delegger terrenget og veier. Dette skal 

repareres. Hvem som er ansvarlig for skader kan da bli en diskusrepareres. Hvem som er ansvarlig for skader kan da bli en diskusjonssak. jonssak. 
For evt. hytteeiere som forFor evt. hytteeiere som foråårsaker dette kan reparasjoner bli dyrt.rsaker dette kan reparasjoner bli dyrt.

•• MuligMulig momsfritak ved utbygging av private stikkledninger nmomsfritak ved utbygging av private stikkledninger nåå. . 
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B.2.1 Vanskeligere for 
hytteeier på grunn av krav fra 
kommunen.
B.2.2 Økt anleggstrafikk og 
lenger anleggsperiode, 
ugunstig for hytteeier
B.2.3 Uklart ansvar for skader 
på veiene av 
anleggsmaskiner, ugunstig for 
hytteeier.

B.1.1 Vanskeligere for styret
B.1.2 Enkelte hytteeiere kan 
grave og anlegge ledning selv
B.1.3 Mulig å utsette 
kostnadene forbundet med 
egen stikkledning et par år
B.1.4 Utførelse av stikkledning 
kan velges selv (grave dypt, 
sprenge, varmekabel) etter 
antatt fremtidig bruk 

B. Bygging og 
drift av egne 
stikkledninger 
FRITT X

A.2.1 Ikke mulig å utsette 
kostnadene forbundet med 
egen stikkledning.
A.2.3 Redusert mulighet for 
egeninnsats.

A.1.1 Enklere for styret
A.1.2 Muligens mva refusjon = 
bra for alle (avhengig av 
vedtekter).
A.1.3 Klart ansvar for skader 
på veiene av anleggs-
maskiner, gunstig for hytteeier.
A1.4 Redusert anleggstrafikk 
og kortere anleggsperiode.

A. VA laget 
bygger
stikkledninger, 
basert på meter 
pris, med 
Entreprenør X og 
hytteeier drifter
selv.

V
A

 laget bygger ut felles ledninger m
ed E

ntreprenørX

Ulemper og for hvemFordeler og for hvem
Private 
stikkledninger
Alternativer

Felles
ledninger 
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•• Planen videre;Planen videre;
En plan vil etter hvert bli satt opp av leverandEn plan vil etter hvert bli satt opp av leverandøøren vi ren vi 

velger. Det vi har spurt om er velger. Det vi har spurt om er åå starte etter sommeren, starte etter sommeren, 
dvs. 15.aug til 1.sep. Alle leveranddvs. 15.aug til 1.sep. Alle leverandøørene antok ca. 40 rene antok ca. 40 
uker arbeid, avhengig av omfang. Dvs. vi huker arbeid, avhengig av omfang. Dvs. vi hååper vi vil per vi vil 
vvæære ferdig til sommeren 2010.re ferdig til sommeren 2010.

•• Dette avhenger selvsagt av usikkerheten rundt Dette avhenger selvsagt av usikkerheten rundt 
fornminner/ fredede omrfornminner/ fredede områåder, mulig flytting av traser, ny der, mulig flytting av traser, ny 
ssøøknadsrunde?knadsrunde?

•• Vi Vi øønsket ikke arbeid i perioden 15.juninsket ikke arbeid i perioden 15.juni--15.august.15.august.
•• Vi planlegger en gjennomgang med SK vedr. status vVi planlegger en gjennomgang med SK vedr. status våår r 

ssøøknad og gjennomgang av SK dokumenter.knad og gjennomgang av SK dokumenter.
•• Vi vil sende ut en kontrakt til hvert enkelt medlem Vi vil sende ut en kontrakt til hvert enkelt medlem 

vedrvedrøørende bestilling av hvem som rende bestilling av hvem som øønsker hva nsker hva 
(fellesledning + privat stikkledning). (fellesledning + privat stikkledning). 

•• Det vil bli utarbeidet en plan for andelsinnskudd nDet vil bli utarbeidet en plan for andelsinnskudd nåår r 
entreprenentreprenøør er avklart. Denne vil bli sendt ut.r er avklart. Denne vil bli sendt ut.

•• Regnskap for 2008 er klart. Dette legges frem for ordinRegnskap for 2008 er klart. Dette legges frem for ordinæært rt 
åårsmrsmøøte.te.
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Diverse, EkstraordinDiverse, Ekstraordinæært rt ÅÅrsmrsmøøte, 22/1te, 22/1--20092009
VedtekterVedtekter
•• VedtekteneVedtektene erer gjennomggjennomgååtttt avav arbeidsgruppaarbeidsgruppa. Men . Men arbeidetarbeidet

stoppetstoppet oppopp fordifordi noennoen avav forutsetningeneforutsetningene ((eieforholdeieforhold ogog
grensesnittgrensesnitt mot mot hytteierhytteier) ) bleble forandretforandret somsom fføølgelge avav nyenye
kravkrav frafra SarpsborgSarpsborg kommunekommune. . ArbeidetArbeidet vilvil forsetteforsette ogog
forslagetforslaget leggeslegges fremfrem for for ordinordinæærtrt åårsmrsmøøtete..

•• Det vil bli utarbeidet en avtale mellom HDet vil bli utarbeidet en avtale mellom Høøysand VA SA og ysand VA SA og 
den enkelte medlem, som tinglyses. Dette for den enkelte medlem, som tinglyses. Dette for åå sikre oss i sikre oss i 
fremtiden  ogsfremtiden  ogsåå. . 

•• Ved Ved åå bruke bruke ee--mailmail sparer vi mye tid. Husk ogssparer vi mye tid. Husk ogsåå åå
oppdatere oss ved ny oppdatere oss ved ny ee--mailmail adresse.adresse.

•• Ved salg av hytte sVed salg av hytte såå ligger skjema pligger skjema påå nettsidennettsiden

•• Utarbeidelse av bindene forhUtarbeidelse av bindene forhååndsuttalelse i forhold til ndsuttalelse i forhold til 
fradrag for inngfradrag for inngåående merverdiavgift vurderes fortsatt ende merverdiavgift vurderes fortsatt mhpmhp
valg av valg av øøkonomisk modell.konomisk modell.



Valg av styre, EkstraordinValg av styre, Ekstraordinæært rt ÅÅrsmrsmøøte, 22/1te, 22/1--20092009

Valget ble utsatt fra Årsmøtet 2008. Valget vil gjelde frem til ordinært årsmøte 2009.

Iht. vedtektene så skal det være ”mellom 3 og 8 medlemmer i styret”. 

Det er en fordel/ ønskelig med minst ett medlem fra hvert felt.

I dag mangler vi representanter fra felt 5 og 7.

Styret består i dag av følgende personer: 

Ketil Opstad, felt 2

Øivind Ahlsen, felt 6

Tom G. Simensen, felt 2

Ole Fundingsrud, felt 3

Johnny Skarpnord, felt 4

Odd Egil Jensen, felt 4 (stiller ikke til gjenvalg)

Tormod Askelien, felt 1

Erland Kristiansen, felt 1 (har stilt sin plass til disposisjon ved motkandidat)



SpSpøørsmrsmåål/ avklaringer, Ekstraordinl/ avklaringer, Ekstraordinæært rt ÅÅrsmrsmøøte, te, 
22/122/1--20092009

1.1. Ingen innkomne saker.Ingen innkomne saker.

2.2. SpSpøørsmrsmåål?l?

3.3. Stedsanalysen i HStedsanalysen i Høøysand? Toaletter, tegninger, ysand? Toaletter, tegninger, 
landskapsarkitekter, etc.landskapsarkitekter, etc.

4.4. Er det noe vi bEr det noe vi bøør utdype mer?r utdype mer?

5.5. Er det noe vi ikke har tatt med?Er det noe vi ikke har tatt med?

6.6. Andre tilbakemeldinger?Andre tilbakemeldinger?

7.7.Husk Husk www.hoysand.orgwww.hoysand.org. F. Føølg med!!lg med!!


