
Referat fra medlems-/årsmøte i Lyseren Samarbeidsutvalg 2014 
Svenneby Gård  17.03.2014 

 

Tilstede:  25, hvorav 25 stemmeberettigede. 

 

Inviterte fra Spydeberg Kommune: 

Leder Teknisk forvaltning Jon G. Weng, Prosjektleder Odd Strand 

 

Inviterte fra Veidekke: 

Prosjekteringsleder Trond Karlsøen 

 

Inviterte fra Breiband.no :  

Daglig leder Jan –Tore Dannemark 

 

Innkalling 

Enstemmig godkjent 

Valg av møteleder 

Arild Hansen – enstemmig valgt 

Valg av referent 

Olav Burås  – enstemmig valgt 

Valg av medlemmer til å undertegne protokoll  

Hallvard Brevig – enstemmig valgt 

Bernt Holli – enstemmig valgt 

Dagsorden 

 Ingen endring i oppsatt dagsorden. 

Årsberetning 2013 

Gjennomgang ved Arild Hansen. Ingen spørsmål eller bemerkninger til årsberetningen. 

Vedtatt som lagt fram. 

Regnskap 2013 

Gjennomgang ved John Mæland. Ingen kommentarer. 

Godkjent 

Revisjonens beretning for regnskap 2013 

Gjennomgang ved John Mæland. Ingen bemerkninger. 

Tatt til etterretning 

Budsjett 2014 

Gjennomgang ved John Mæland.   

Budsjettet  godkjent. 



Valg 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Hallvard Brevig . Innstillingen sendes ut sammen med 

referatet. 

Styret og tillitsverv for 2014 ble enstemmig valgt som vist nedenfor: 

 

Verv  Valgt Forening 

Leder : På valg Arild Hansen Hemnes Vel – Lyseren 

Nestleder: Ikke på valg Bjørn Hoff Grunneierforeningen 

Sekretær: Ikke på valg Erik Lerbæk Nosa Skog Vel 

Kasserer: På valg John Mæland Kula Velforening 

Styremedlem På valg Terje Holli Hemnes Vel – Lyseren 

Styremedlem På valg Svein Garden Svines Vel 

Varamedlem Ikke på valg Knut Jørgen Foss Vatn Vel Syd 

Varamedlem: Ikke på valg Anne Karin Nysæther Svines Vel 

Revisor Ikke på valg Thorleif Wennevold Grunneierforeningen 

Revisor Ikke på valg Truls Lindemann Hemnes Vel – Lyseren 

Valgkomite På valg Halvor  Brevig Grunneierforeningen 

Valgkomite  På valg Joachim Graff Merkantilbygg 

Valgkomite Vara På valg   

 
 
 

Innmeldte saker 

Grunneierforeningens plan for Lyseren 

Tiltaksplan 2013. Hallvard Brevig gikk igjennom resultatet av denne. Presentasjonen er vedlagt 

referatet. 

Det ble kommentert fra Thor Hesleskaug at gjennomføring av mudringen rundt utløpet fra Lyseren 

hadde vært utfordrende, blant annet på grunn av lite tele. Noe mudring står derfor igjen før endelig 

plassering av brygger, fremkommelighet for båt etc. er på plass. Det vil bli tatt kontakt med 

Veidekke med tanke på lån av lekter for å utføre arbeidet.  

 

Tiltaksplan 2014.   Hallvard Brevig presenterte planen. Presentasjonen sendes ut sammen med 

referatet. 

Vedr. pkt. 2 ble det opplyst at nye Svines bru er ferdig. Mudring gjenstår, hvis mulig pga. 

fjell/sprengning. 

Vedr.pkt .3 ’Opprenskning  av Vøyentangenkanalen’ ble det kommentert at det også her vil 

sjekkes opp muligheten for å låne lekter fra Veidekke til mudring. 

Vedr. pkt 4, ’Aksjon mink’ ble det besluttet å informere om dette på www.lysereninfo.no og på 

oppslagstavler rundt i de respektive vel-foreninger. 

 

Det ble ellers kommentert at betalingsinformasjonen ’Fiskekort i Lyseren 2014’ muligens er noe 

misvisende og heller burde vært vridd mer mot ’tiltak for Lyseren’ for å få opp antall hytter som 

betaler. I 2013 var dette 263 stk., noe som virker lavt ifht antall hytter. 

Informasjon fra Breiband.no 



Daglig leder Jan-Tore Dannemark var invitert for å informere om deres løsning for trådløs 

bredbåndstilknyning  i Lyseren-området. Presentasjonen følger med referatet. Han opplyste at 

firmaet idag har ca 35 kunder i området. Hvis fremlagt plan følges vil trådløst bredbånd kunne 

leveres før sommeren iår. Informasjon om løsningen med påmelding etc. vil bli sendt den enkelte 

hytteeier.  

 

 

Informasjon om VA-prosjektet. 

Spydeberg Kommune og Veidekke var invitert for å informere om prosjektet. 

 

Prosjektleder Odd Strand, Spydeberg Kommune orienterte først om status . Pr. dato er det ca 480 

påmeldte på avløp. For drikkevann er det ca 100 færre påmeldte. Det er fortsatt åpent for å melde 

seg på, men det må skje raskt. Prisen er den samme. Spydeberg Kommune skal eie anlegget i 10 år 

fra overtakelsesdagen, inkl. pumpene for å unngå merverdiavgift. De som melder seg på etter 

endelig frist må også opprette egen serviceavtale for vedlikehold av pumpe etc. og får selv 

merverdiavgiftproblematikken. I følge EU’s vanndirektiv skal alle i Norge være med innen 2021. 

Det ble opplyst at det var lagt til rette for å koble Lyseren –Hov Vannforsyning inn på VA-

prosjektet. Det ble uttrykt bekymring for sommervannledningen som gjelder Kula-området og inn 

på Hemnestangen. Denne lekker og vedlikeholdet er dårlig. Kan få kommunalt vann nå !  

Det ble stillt spørsmål om driftskostnader for VA-systemet for den enkelte hytteeier uten at det 

kom til klarhet i hva dette ville bli endelig. Leder Teknisk forvaltning i Spydeberg Kommune , Jon 

Gunnar Weng, opplyste at dette var under behandling i kommunen , men at det ikke var avklart. 

Modellen vil mest trolig være oppdelt i en fast del som vil være lik for bolig og hytter og en 

variabel del som vil være forskjellig.  

Odd Strand kunne også informere om at Fylkeskonservatoren var inne i bildet i forbindelse 

med ’fornminner’ og at representanter derfra ville arbeide i området for å avklare dette. Han kunne 

også opplyse om at det aldri hadde vært undersøkt om ’fornminner’ i selve Lyseren og at dette 

skulle foretas nå før påske. 

  

Informasjon fra Veidekke, ved prosjekteringsleder Tron Karlsøen. Hans presentasjon er vedlagt 

referatet. Det kom opp endel diskusjon angående økt behov for elektrisitet i de forskjellige 

hytteområdene når VA-prosjektet var i drift. Det ble beroliget fra Veidekke sin side at dette 

normalt ikke er noe problem. Fortum har ’leveranseplikt’. Det ble allikevel anmodet fra årsmøtet 

om at prosjektet er aktive overfor Fortum og er i løpende dialog med de slik at dette ikke blir et 

problem.                              

 

 

  

 

Møte hevet ca kl. 21.45 

 

Signering av protokoll: 

 

 

Dato:_________________________      Dato:_____________________________ 

 

 

_____________________________     __________________________________ 

Hallvard Brevik    Bernt Holli 


