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HHøøysand Vann & Avlysand Vann & Avløøpp
Privat Privat VAVA--anlegganlegg

11/711/7--20082008
kl.18kl.18--2121



Dagsorden:Dagsorden:
1.1. ÅÅpning av mpning av møøtet tet 
2.2. Godkjenning av Godkjenning av innkallinginnkalling og dagsorden.og dagsorden.
3.3. Valg av mValg av møøteleder, referent og 2 medlemmer til teleder, referent og 2 medlemmer til åå

underskrive protokollen.underskrive protokollen.
4.4. Informasjon om status fra styret.Informasjon om status fra styret.
5.5. Hva er gjennomfHva er gjennomføørt pr.1/7, og arbeidsplan for rt pr.1/7, og arbeidsplan for 

2008/2009.2008/2009.
6.6. Gjennomgang av vedtekterGjennomgang av vedtekter
7.7. Regnskap og budsjett.Regnskap og budsjett.
8.8. Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert Valg av styre, inkludert styreleder. (Annet hvert åår)r)
9.9. Andre innkomne sakerAndre innkomne saker
10.10.EkstraordinEkstraordinæært rt åårsmrsmøøtete
11.11.Avklare evt. spAvklare evt. spøørsmrsmååll

ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008

Informasjon om status fra styret:Informasjon om status fra styret:
hva har skjedd siden fellesmhva har skjedd siden fellesmøøte i januarte i januar
nye oppdaterte traseer for nye oppdaterte traseer for hovedhoved VA VA 
nettet, felles og private stikkledningernettet, felles og private stikkledninger
status grunneieravtalerstatus grunneieravtaler
status momsspstatus momsspøørsmrsmååll
budsjettkostnad basert pbudsjettkostnad basert påå antall antall 
medlemmer pr. 1/7medlemmer pr. 1/7--2008.2008.



•• HvaHva harhar skjeddskjedd sidensiden
mmøøtettet I I januarjanuar??
–– Vi Vi fikkfikk tillittillit tiltil åå

fortsettefortsette somsom
‘‘InterimstyreInterimstyre’’ tiltil fføørsterste
ordinordinæærere åårsmrsmøøtete..

–– VedtekterVedtekter ogog
organisasjonsformorganisasjonsform
skulleskulle avklaresavklares ppåå
åårsmrsmøøtete..

–– Vi Vi fikkfikk fullmaktfullmakt somsom
fføølgerlger::

DetDet somsom harhar skjeddskjedd erer……

ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



•• Vi Vi harhar engasjertengasjert adv. adv. HenrikHenrik T. Dahl, T. Dahl, sammesamme
adv. adv. somsom ‘‘ArendalArendal & & EngsethEngseth vannlagvannlag BABA’’..

•• Vi Vi harhar engasjertengasjert SkjebergSkjeberg regnskapsbyrregnskapsbyråå, , 
sammesamme somsom ‘‘ArendalArendal & & EngsethEngseth vannlagvannlag BABA’’. . 

•• Vi Vi skulleskulle ggåå viderevidere med med ‘‘ssøøknadknad omom
momsrefusjonmomsrefusjon’’, men , men dettedette krevdekrevde at vi at vi haddehadde
firmaattestfirmaattest ogog avklartavklart organisasjonsformorganisasjonsform..

•• MomsregistreringMomsregistrering krevdekrevde firmaattestfirmaattest..
•• Vi Vi øønsketnsket åå kommekomme igangigang ssåå snartsnart somsom muligmulig, , 

ssåå…………....

ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008

•• DetDet bleble innkaltinnkalt tiltil stiftelsemstiftelsemøøtete I I interimstyretinterimstyret
26/326/3

•• VVåårtrt mandatmandat frafra januarmjanuarmøøtettet bleble diskutertdiskutert..
•• VedtekterVedtekter, , somsom vi vi haddehadde ffååtttt assistanseassistanse med med frafra

advokatadvokat bleble vedtattvedtatt, med , med noennoen kommentarerkommentarer..
•• HHøøysandysand VannVann-- ogog avlavløøpslagpslag SA SA bleble stiftetstiftet

(org.nr:992 506 032)(org.nr:992 506 032)
–– HvorforHvorfor organisasjonsformorganisasjonsform ‘‘SASA’’ ((SamvirkeforetakSamvirkeforetak)?)?

•• IkkeIkke revisorpliktrevisorplikt
•• IkkeIkke nnøødvendigdvendig med med aksjonaksjonæærr registerregister
•• EnklereEnklere vedved overdragelseoverdragelse avav hyttehytte/ / eiendomeiendom ((fføølgerlger hyttehytte

Gnr/Bnr/festeGnr/Bnr/feste))
•• EnklereEnklere hhååndteringndtering vedved flereflere eiereeiere ppåå èènn hyttehytte

MEN VI HMEN VI HÅÅPER AT VI FORTSATT HAR TILLITT!!!PER AT VI FORTSATT HAR TILLITT!!!



Tegninger fra detaljprosjektering, Tegninger fra detaljprosjektering, ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



Tegning av kum i Tegning av kum i SildevikaSildevika, , ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



Bilder av lign. kum fra Hvaler, Bilder av lign. kum fra Hvaler, ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



Andre bilder fra Hvaler, Andre bilder fra Hvaler, ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



TrasTraséévalgvalg

Helst selvfall. Pumping der det er nHelst selvfall. Pumping der det er nøødvendig.dvendig.

Hovedledninger pHovedledninger påå frostfri dybdefrostfri dybde

Minst mulig sprengning.Minst mulig sprengning.

Grunne, preisolerte ledninger der stikkledningene ikke kan Grunne, preisolerte ledninger der stikkledningene ikke kan 
legges frostfritt. Graves noe ned, eller legges i sprekker ellerlegges frostfritt. Graves noe ned, eller legges i sprekker eller
klover og tildekkes.klover og tildekkes.

Detaljprosjektering Detaljprosjektering trastrasèèvalgvalg, , ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008



TrasTrasèè tegninger, tegninger, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Felt 1Felt 1--felt 6felt 6



TrasTrasèè tegninger, tegninger, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Felt 1: 24/30Felt 1: 24/30

ForklaringForklaring ppåå ledningslednings--typertyper::

1.1. HovedledningHovedledning (A(A--BB--C, etc)C, etc)

2.2. FellesstikkledningFellesstikkledning ((ekseks CC--C1C1--C3)C3)

3.3. PrivatPrivat stikkledningstikkledning ((frafra C3 C3 tiltil
hyttevegghyttevegg))

I I budsjettkostbudsjettkost somsom tidligeretidligere erer

presentertpresentert erer KUN KUN hovedledninghovedledning

inkludertinkludert..



TrasTrasèè tegninger, tegninger, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Felt 2: 20/22, Felt 3: 16/23Felt 2: 20/22, Felt 3: 16/23



TrasTrasèè tegninger, tegninger, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--2008 2008 
Felt 4: 12/18 + Felt 7: 1/6 Felt 4: 12/18 + Felt 7: 1/6 



TrasTrasèè tegninger, tegninger, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Felt 5: 18/19 + Felt 8: 3/7 Felt 5: 18/19 + Felt 8: 3/7 



TrasTrasèè tegninger, tegninger, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Felt 6: 17/17 Felt 6: 17/17 



Status Grunneierkontrakter, Status Grunneierkontrakter, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Høysand VA sendte over forslag til avtale med de 4 grunneierne i mars:

1. Èn returnerte signert (men påvirker kun 3-4 hytter)

2. De 3 andre gikk sammen (Molteberg, Lund and Bø’s Legat), og har nå kommet med 
ett ’motkrav’ (12.06.2008).

Ekstrakt fra vårt forslag var følgende (gjennomgått av vår adv.):

1. VA ledninger legges ned på 1.6m over dyrket mark, og kummer unngåes for å ikke 
skape problemer mhp dyrking av mark.

2. Alle ledninger skal tildekkes, og evt. mellomlagringsplasser skal avtales.

3. Rett til å hogge trær (som skal leveres grunneier), rett til å etablere anleggsvei 
(hvis behov), benytte ’liten’ maskinpark (minst mulig skade på terreng, etc.). 

4. 2 stk gratis tilknytninger til nærmeste punkt på Hoved VA nett som også kan selges 
med nye eiendommer (inkluderer ikke fremtidig vedlikehold/ service-avgift, etc.).

Ekstrakt  fra grunneiernes ’motkrav’:

• Høysand VA skal dekke grunneiernes faglige/ juridiske utgifter ifm. denne avtale.

• Krav til kommunal standard.

• 2 stk gratis tilknytninger frem til stoppekran hos grunneier, alternativt vederlag NOK 
10.000 pr. tomt.



Status Status mvamva--spspøørsmrsmååll, , ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Høysand VA engasjerte adv. Henrik Dahl, og ’la’ følgende plan:

1. Opprettelse av selskap; er gjennomført og firmaattest er mottatt.

2. Søknad om forhåndsregistrering i merverdiavgiftsmantallet; ok

3. Utarbeidelse av bindene forhåndsuttalelse i forhold til fradrag for inngående 
merverdiavgift.

Ved at andre vann- og avløpslag nå har fått medhold i mva fradragsaker, så
har vi valgt å ikke gå videre med pkt. 3, fordi;

1. Vi benytter oss av samme modell /selskapsform som de andre vannlag har fatt 
bindende forhåndsuttalelser for.

2. Andre vann og avløpslag som har fått fradrag har fulgt andre modeller, som er mer 
uklare mhp. fradragsrett.

3. Det er en forutsetning av vi får en omsetning over NOK 50.000 årlig, vi driver 
næring, og med overskudd (evt. underskudd mhp. avskrivninger betyr ikke noe i 
denne sammenheng)



Budsjettkostnadsoversikt, Budsjettkostnadsoversikt, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008
Budsjettkostnad i 2007-kroner (fra forprosjekt) basert på medlemmer pr. 1/7

Budsjettkostnad kun for Hoved VA inkl. 20% ’usikkerhet’ + mva.

Budsjettkostnad viser også kosten hvis flere fra samme felt blir med

Budsjettkostnad inkl. IKKE evt. grunneiere utgifter

kr 0

kr 20 000

kr 40 000

kr 60 000

kr 80 000

kr 100 000

kr 120 000

Felt 1,
24/30
hytter

Felt 2,
20/22
hytter

Felt 3,
16/23
hytter

Felt 4,
13/23
hytter

Felt 5,
21/26
hytter

Felt 6,
17/17
hytter

100 %
Pr. 1/7-2008



Status pr. Status pr. ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008

Det som er gjennomført er:

1. Forprosjektet er gjennomført

2. Opprettet hjemmside (www.hoysand.org). Takk til Sverre J. Dahl som er webmaster.

3. Detaljprosjektering er 75% ferdig

4. Adv. Henrik Tore Dahl er engasjert som lagets advokat.

5. Skjeberg Regnskapskontor er engasjert som lagets regnskapsbyrs regnskapsbyråå..

6. Høysand Vann- og avløps lag SA er stiftet/ registrert

7. Høysand Vann- og avløps lag SA er forhåndsregistrert i avgiftsmantallet (mva)

8. Kontakt med grunneiere (egen sak)

9. Kontakt og møte med andre VA lag i Skjebergkilen (i alt 12 stk). Her kan vi dele 
erfaringer og kanskje mer…

10.Interimstyret har hatt 15 styremøter, 4 møter med Cowi (Envinor), 2 møter med 
advokat, og 2 møter med Skjeberg regnskapskontor.



Videre planer for 2008/2009, Videre planer for 2008/2009, ÅÅrsmrsmøøte te -- 11/711/7--20082008

Det som er planen videre er:

1. Gjøre ferdig detaljprosjekteringen

2. Sende ’søknad om tiltak’ til Sarpsborg kommune slik at det formelle er klart mot 
Sarpsborg kommune mhp oppstart av anlegget (nabovarsel ordnes i sommer)

3. Forespørsel til potensielle entreprenører sendes etter sommeren, men 
sluttforhandlinger gjennomføres ikke FØR grunneieravtaler er undertegnet.

4. Kontakt med Sarpborg kommune vedr. sjøledning

5. Sluttføre avtale med grunneiere

6. Vurdere/ avklare evt. rammeavtale direkte med pumpeleverandør, evt. andre 
avtaler med andre VA-lag.



ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008

•• NabovarselNabovarsel
•• VedtekterVedtekter

–– VedlagteVedlagte vedtektervedtekter erer basertbasert ppåå ‘‘ArendalArendal ogog EngsethEngseth VA VA 
laglag’’ vedtektervedtekter, , tilpassettilpasset vvåårere forholdforhold ogog gjennomggjennomgååtttt avav
vvåårr advokatadvokat..

•• RegnskapRegnskap
–– SelvomSelvom vi vi ikkeikke erer pliktigpliktig åå leggelegge framfram regnskapregnskap fføørsterste

driftsdriftsåårr, , ssåå øønskernsker vi vi åå vise vise hvahva vi har hatt av utgifter vi har hatt av utgifter 
(og(og inntekter) tilinntekter) til nnåå..

•• ValgValg avav styrestyre
•• EkstraordinEkstraordinæært rt åårsmrsmøøte med fte med føølgende saker:lgende saker:

–– Endre egenkapital og andre endringer i vedtekteneEndre egenkapital og andre endringer i vedtektene
–– Gjennomgang av kostnadsnivGjennomgang av kostnadsnivåå fra anbud.fra anbud.
–– Generell info og status om grunneieravtaler.Generell info og status om grunneieravtaler.



Generelt, Generelt, ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008

•Det vil bli utarbeidet en plan for andelsinnskudd når 
entreprenør er avklart (ekstraordinært årsmøte)

•Første innskudd (kr 5000,-) som er innbetalt vil  er en 
bekreftelse på akseptert bindende innmelding i vannlaget. 

•Vedr. formidling av informasjon så oppfordrer vi alle som har 
en e-mail adresse (som er i bruk) og meddele om denne, da 
dette sparer oss for mye arbeid ved utsendelse av informasjon. 

•Hyppigere oppdatering av hjemmeside ettersom aktiviteten vil 
øke. Vedtekter blir lagt ut, www.hoysand.org. Følg med!! 

•nabovarsel og undertegning av møtende hytte eiere



SpSpøørsmrsmåål/ avklaringer, AOB, l/ avklaringer, AOB, ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008

Spørsmål?

Er det noe vi bør utdype mer?

Er det noe vi ikke har tatt med?

Andre tilbakemeldinger?

++

++



Siste slide, Siste slide, ÅÅrsmrsmøøte, 11/7te, 11/7--20082008

HA EN 
FORTSATT GOD 

SOMMER!!!


