
 

Kan det bli aktuelt med straum til 
Bjørnevatn?

Straumsaka til Bjørnevatn er ikkje av ny dato. Selskapet Valle infrastruktur AS (VIAS), eigd av Valle  
kommune og Valle sparebank, vart oppretta for å prøve å realisere straumframføring til Bjørnevatn.
 I 2006/2007 vart det gjeve konkret tilbod til hytteeigarar om straumframføring. Det var om lag 160  
hytteeigarar som teikna seg på liste. Prosjektet synte seg uråd å få finansiert. 

Med beslutninga om å byggje ut Brokke Nord har ein fått vurdert ei alternativ framføring gjennom  
Bjørnarådalen.  Det har undervegs vore kontakt mot Agder Energi Nett (AEN). Ein har sikra seg at kabel 
fram til riggområdet har naudsynt tverrsnitt for å kunne føre straum vidare fram til Bjørnevatn. Likeeins 
har VIAS kosta trekkerøyr fram til riggområdet. Dette vart lagt i same grøft som straumkabelen.

VIAS er no eit kvilande selskap utan tilsette. Eit nytt straumprosjekt lyt vere i regi av AEN.  VIAS vil kun ha 
ein koordinerande rolle etter ynksje frå AEN.  

AEN har oppdatert dei gamle planane og justert for prisstigning og ny framføring via Bjørnarådalen.  Det 
er uråd å gje ein tilkoplingspris utan å kjenne til kor mange som er interesserte.  Vi ynskjer difor ei tilbake-
melding på om du er interessert i straumtilkopling til di hytte med utgangspunkt i fire ulike prisar. AEN har 
ikkje lov til å forskottere. Det er difor heilt avgjerande at dei som er interesserte i straum melder seg no.  
Det er berre hytter som melder seg no som er med i vurderinga til AEN. Tilbakemeldinga frå dykk vil gje  
AEN  eit beslutningsgrunnlag for om dei vil iverksetje eit straumprosjekt.  

Eit utfall kan bli at ein byggjer ut delar av området. I tilbakemeldinga lyt vi difor vite kor hytta ligg. Dette av 
omsyn til vurdering av delvis utbygging. I tillegg til påkoplingsavgift vil kvar hytteeigar vere ansvarleg for 
grøft frå eiga hytte til næraste straumfordelingsskåp.  Dersom AEN  finn det interessant utfrå interessa vil 
det kome krav om ei ny bindande påmelding til ein gitt pris.

Tilbakemelding vert å sende til frode.buen@valle.kommune.no innan 15. april

Beste helsing
Valle Infratruktur AS 
Frode Buen

Eg er interessert i straum til mi hytte ved ein tilkoplingspris på:   
( Du lyt setje eit x for kvar linje. Er du interesssert i straum til ein pris av kr 125.000 set du x i ja-kolonna alle linjer. 
Meiner du grensa går ved kr 110.000 set du x i ja-kolonna på  80.000, 95.000, og 110.000 i tillegg til x i nei-kolonna på 125.000)

JA NEI

Kr  80.000,- 
Kr  95.000,-
kr 110.000,-
kr 125.000,-

Navn
Gards og bruksnr. 
Hyttefelt


