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Ekstra Ordinært Årsmøte
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Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å
3.
4.
5.
6.
7.
8.

underskrive protokollen.
Informasjon om status fra styret.
Status grunneieravtaler.
Forslag til kostnadsfordeling for hovedledninger, felles og
private stikkledninger.
Forslag til vedtekts endringer fra arbeidsgruppa.
Valg av styre.
Evt. innkomne saker.
MoM fra 11/72008 årsmøtet

Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009
Informasjon om status fra styret:
• Vi er i dag 125 medlemmer (av totalt 149).
• Vi har fullført detalj prosjekteringen.
• Vi har sendt ut forespørsel for bygging av anlegget:
Hovedledningen (inkl. sjøledning), med felles- og
private stikkledninger som opsjoner.
• Vi har fått inn 5 anbud fra 7 forespurte entreprenører.
• Vi har evaluert anbudene. 1 ble forkastet pga for
mange avvik og høy pris.
• Vi har hatt en avklaringsrunde med 4, og mottatt
lavere pris fra 2. Mer info kommer seinere.
• Vi har fått bedre grunneier-avtale betingelser.
• Vi har sendt rammesøknad til Sarpsborg kommune,
Fylkesmannen og Kystverket.
Vi er nå klare til avklare omfanget av arbeidet som skal
inngå i kontrakten med entreprenør. Med det er vi
avhengig av dere!!

Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009

Grunneieravtaler oppsummering:
Vi har følgende avtale med Sarpsborg kommune (SK) vedr.:
• Fremføring og ha liggende VA ledninger på SK sin grunn
• Vi har sikret oss ett område som entreprenøren kan ha
som ‘rigg-plass’.
• SK ønsker muligheten for èn tilknytning gratis.
• Evt. Deling av fremtidige utgifter ved en forandring av
trasè er ikke avklart.
• Vi har avklart muligheten for å ‘utvide’ veien frem til
krysset Jørstadveien.
Styret anbefaler at vi signerer
avtale med SK så snart alt er avklart.

Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009

Grunneieravtaler oppsummering:
Vi har avklart følgende forlsag til avtale med grunneierene
Molteberg, Lund og Bø’s legat, siden juli 2008:
• Kr.5.000,- pr. eiendom til de som må krysse deres
grunn for fremføring av VA (vi vil legge totalt ca.
5.000m ledning på deres grunn).
• Èn fri tilknytning (men ellers på samme
betingelser som alle andre)
• Høysand VA må dekke evt. kostnader ifm.
fornminner.
• Min. dybde på 1.6m over dyrket mark, og min.
0,3m overdekning ellers.
• Alle veier skal settes tilbake I samme stand som
før arbeidet startet.

Styret anbefaler at vi signerer avtale med de 3 grunneiere.
Høysand VA sender ut innbetaling på kr. 5.000 til de
berørte og fordeler til grunneierene.

Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009
Fornminner I Høysand.

Kostnadsoversikt, Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009
Forespørsel ble sendt til 7 entreprenører i november.
5 sendte inn anbud. Av disse ble èn forkastet tidlig
pga. mange avvik/ høy pris.
Èn ekstra runde ble gjennomført med de 4 andre.
Anbudene ligger under budsjett med 1-2.5mill.
På neste side vises kost for komplette fellesledninger.
Totalt 125
medlemmer
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Kostnadsoversikt, Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009
Hovedledning & felles stikkledninger:
• Siden sist: Nye krav fra Sarpsborg kommune om testing/ ferdigattest/
•

•

klargjøring av ”fellesledninger” FØR private stikkledninger kan kobles til.
Dette medfører at hovedledning og felles-stikkledninger inkl.
pumpestasjoner PST 1/2/3 og trykkforsterker MÅ bygges ut 100%, inkl.
også nødvendig elektrisk forsterkning av anlegget. Dette kan vi nå kalle
”fellesledninger”, og dette gjelder frem til og med stoppekran/ spylekum.
Alt dette er inkludert i kost som vist under!!!!
Med denne løsningen slipper vi diskusjon om fordeling/ avtaler mellom
hytteeiere, tidspunkt for bygging av ’felles stikkledning’ unngåes.
Høysand Vann- og avløps lag total kost (Felles utbyggingskostnader)
Minimum og Maksimum kost fordelt pr.felt
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Oppdatert trasè tegninger, 22/1-2009
Felt 1-felt 7

Kostnadsoversikt, Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009

Private stikkledninger og pumpestasjoner:
• Utbygging av private stikkledninger fra stoppekran/spylekum på
fellesledning frem til hyttevegg anbefales å gjøres samtidig som resten
av utbyggingen, for de som har mulighet til dette (fortsatt ikke krav!)
• Dette gjelder også installasjon av pumpestasjoner og igangsetting av
systemet. Fordeler også mhp. Garantier (5 år, NS 8405, 2004)
• NB: meterpris for komplett ledningsgrøft kr. 850-1.200 u/mva.
• NB: meterpris for komplett ledning/ fjellboring kr. 1.500-2.200 u/mva.

Kommentarer:
• SK har strenge krav til innsamling av utbyggings data for ALT som legges
ned av vann og avløps ustyr. Å samle dette vil bli en enklere oppgave fra
få entreprenører, enn mange. Evt. så må dette pålegges den enkelte.
• Krav til godkjenning av entreprenører og mulig konflikter mellom
forskjellige entreprenører forenkles med få/ èn entreprenør.
• Ferdigattest for anlegget vanskeliggjøres ved lang anleggsperiode.
• Store anleggs maskiner ødelegger terrenget og veier. Dette skal
repareres. Hvem som er ansvarlig for skader kan da bli en diskusjonssak.
For evt. hytteeiere som forårsaker dette kan reparasjoner bli dyrt.
• Mulig momsfritak ved utbygging av private stikkledninger nå.

Private stikk. , Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009
Felles
ledninger

Private
stikkledninger
Alternativer

VA laget bygger ut felles ledninger med Entreprenør X

Fordeler og for hvem

Ulemper og for hvem

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

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 anleggsmaskiner, gunstig for hytteeier.
A1.4 Redusert anleggstrafikk
og kortere anleggsperiode.

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

B. Bygging og
drift av egne
stikkledninger
FRITT X

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.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.

Diverse , Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009

• Planen videre;

•
•
•
•
•
•

En plan vil etter hvert bli satt opp av leverandøren vi
velger. Det vi har spurt om er å starte etter sommeren,
dvs. 15.aug til 1.sep. Alle leverandørene antok ca. 40
uker arbeid, avhengig av omfang. Dvs. vi håper vi vil
være ferdig til sommeren 2010.
Dette avhenger selvsagt av usikkerheten rundt
fornminner/ fredede områder, mulig flytting av traser, ny
søknadsrunde?
Vi ønsket ikke arbeid i perioden 15.juni-15.august.
Vi planlegger en gjennomgang med SK vedr. status vår
søknad og gjennomgang av SK dokumenter.
Vi vil sende ut en kontrakt til hvert enkelt medlem
vedrørende bestilling av hvem som ønsker hva
(fellesledning + privat stikkledning).
Det vil bli utarbeidet en plan for andelsinnskudd når
entreprenør er avklart. Denne vil bli sendt ut.
Regnskap for 2008 er klart. Dette legges frem for ordinært
årsmøte.

Diverse, Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009

Vedtekter
• Vedtektene er gjennomgått av arbeidsgruppa. Men arbeidet
stoppet opp fordi noen av forutsetningene (eieforhold og
grensesnitt mot hytteier) ble forandret som følge av nye
krav fra Sarpsborg kommune. Arbeidet vil forsette og
forslaget legges frem for ordinært årsmøte.

•

Det vil bli utarbeidet en avtale mellom Høysand VA SA og
den enkelte medlem, som tinglyses. Dette for å sikre oss i
fremtiden også.

•

Ved å bruke e-mail sparer vi mye tid. Husk også å
oppdatere oss ved ny e-mail adresse.

•

Ved salg av hytte så ligger skjema på nettsiden

•

Utarbeidelse av bindene forhåndsuttalelse i forhold til
fradrag for inngående merverdiavgift vurderes fortsatt mhp
valg av økonomisk modell.

Valg av styre, Ekstraordinært Årsmøte, 22/1-2009
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

Tormod Askelien,

felt 1

Erland Kristiansen,

felt 1

(stiller ikke til gjenvalg)
(har stilt sin plass til disposisjon ved motkandidat)

Spørsmål/ avklaringer, Ekstraordinært Årsmøte,
22/1-2009
1. Ingen innkomne saker.
2. Spørsmål?
3. Stedsanalysen i Høysand? Toaletter, tegninger,
landskapsarkitekter, etc.
4. Er det noe vi bør utdype mer?
5. Er det noe vi ikke har tatt med?
6. Andre tilbakemeldinger?
7. Husk www.hoysand.org. Følg med!!

