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FORELEGGING AV TILTAK.
Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til vilkårene
i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i
forhold til de kommunale arealplaner.

Fra konsesjonær

BKK NETT AS
Postadresse

Postboks 7050, 5020 BERGEN
Anleggenes beliggenhet

OS KOMMUNE, Postboks 84, 5202 OS

BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Eksisterende 22kV-ledning Hetleflåten – Sjøbø – Asphaug kommer i konflikt med bygging av ny E39
mellom Os og Bergen og må ombygges mellom mast 6 og mast 12 i Endelausmark.
Ledningen er tenkt som en midlertidig ombygging. Os kommune har planer for industriområde i
Endelausmarka og nytt fordelingsnett etableres i samband med denne utbyggingen.
Midlertidig vil det monteres en trafo i eksisterende mast 7, for anleggskraft under vegbygging.
Eksisterende ledning mellom mast 7 og mast 12 rives som følge av omleggingen.
LUFTLEDNINGER
Fra

Stolperekke - km

M 6 (Endelausmarka)
Til

Nom.spenning - kV

0.86

24

Byggeforbudsbelte

M 12

Driftspenning - kV

22

Hogstgate - m

16

16

Type og tverrsnitt - mm²

Feral 70 6/1

Mastebilde.

Aktes satt i drift - dato

Vedlegg 1

2013

TRANSFORMATORER
Ref.nr.

Sted

Endelausmarka

Størrelse KVA

Driftspenning

prim./sek. KV/KV

Type

22

22/0,23

Kiosk

Aktes satt i drift

2013

Forelegg .Docx
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FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER
22 kV-ledning må omlegges da den kommer i konflikt med bygging av ny E39 mellom Os og Bergen.
Eksisterende ledninger rives som følge av tiltak.
Os kommune må kontrollere om noen av de planlagte anlegg kommer i konflikt med arealdelen av
kommuneplanen og om de finnes regulerings eller bebyggelse plan for områdene.
SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE
Ledningen må midlertidig omlegges da den kommer i konflikt etablering av ny E39 mellom Os og Bergen.
ALTERNATIV.
Vi kan ikke se noen alternativ til systemløsningen. De topografiske forhold og grunnforholdene forøvrig,
tilsier at linjen hovedsakelig må bygges som luftledning. Utførelse med jordkabel på nåværende tidspunkt
ville dessuten skape store problemer for annen byggeaktivitet i området.
GRUNNEIERINTERESSER
BKK Nett AS har alminnelig forsyning til områdene via en 22 kV-ledning med blanke liner og med et
normalt rettighetsbelte på 16 m. 22 kV-kraftledning ombygges med H-master av kreosotimpregnert furu og
hengekjeder på ståltraverser. Ny ledning krever et rettighetsbelte og skogryddingsbelte på 16m.
BKK Nett AS har kontakt med berørte grunneiere, og man vil forsøke å inngå minnelige avtaler.
MILJØ OG AREALBRUK
22 kV-kraftledning vil gå gjennom varierende skogsboniteter og myrområder i Endelausmarka.
Kraftledningen vil kreve et rettighetsbelte 16m, der det ikke kan oppføres viktige bygninger. Mindre viktige
bygninger kan under visse omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbelte hvis BKK Nett AS finner
det forskriftsmessige forhold i orden.
Innenfor rettighetsbelte må BKK Nett AS ha rett til å rydde skog i den utstrekning dette er nødvendig for å
få forskriftsmessig / forsvarlig klaring til strømførende liner.
Ved ombygging vil eksisterende ledninger mellom M6 og M12 rives.
Det blir ikke bygget anleggsveger som følge av tiltakene.
Søk i ”Naturbase” viser at deler av ny ledning komme innenfor et område med biologisk mangfold
(BN00039715) Ospelitjørna.
Vi har ingen registrerte kulturminner ved linjetrase.
Ved plassering av master prøver vi å ta hensyn til synlige kulturminner som steingjerder, stier og lignende.

FORESPURTE ETATER
Navn
Os Kommune
Fylkesmannen i Hordaland
Miljøvernavdelingen
Hordaland Fylkeskommune
Kulturetaten

Adresse
Postboks 84

Postnr. og sted
5202 Os

Postboks 7310

5020 Bergen

Postboks 7900

5020 Bergen

Har De kommentarer til våre planer ber vi om tilbakemelding, jf. vilkårene i områdekonsesjonen, som setter
frist på 3 uker for å komme med uttalelse.

Side 3

Arbeidet påtenkt/igangsatt høsten 2013.

Kokstad, den 25. Januar 2013

Roger Jøsok

...............................................

Torbjørn Finne
VEDLEGG
1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart, tegn. A-11924
5. Tracekart, tegn. B-18072

Kokstad, 27.01.2013
Vår ref, 2187/TF
Deres ref,

VEDR.: BKK NETT AS
22 KV-LINJE MIDLERTIDIG OMLEGGING AV 22 KV-LINJE I ENDELAUSMARKA
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE
Vårt firma har fått i oppdrag av BKK Nett AS å utarbeide planer for en midlertidig ombygging av
22 kV- linje Hetelflåten – Sjøbø – Asphaug mellom mast 6 og mast 12 i Endelausmarka.
Eksisterende 22kV-ledning Hetleflåten – Sjøbø – Asphaug kommer i konflikt med bygging av ny E39
mellom Os og Bergen og må ombygges mellom mast 6 og mast 12 i Endelausmark.
Ledningen er tenkt midlertidig ombygget.
Os kommune har planer for industriområde i Endelausmarka og nytt fordelingsnett etableres i samband
med denne utbyggingen.
Midlertidig vil det monteres en trafo i eksisterende mast 7, for anleggskraft under vegbygging.
Eksisterende ledning mellom mast 7 og mast 12 rives som følge av omleggingen.
Vedrørende trase viser vi til kontakt mellom BKK Nett AS og berørte grunneiere.
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Os Kommune, samt sendt
melding / orientering til andre berørte instanser
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til:
BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN.
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:
- BKK Nett AS sitt kontor på Kokstad ved prosjektansvarlig Robert Dale.
- www.josok-prosjekt.no
I forbindelse med prosjekteringsarbeidet skal vi foreta utstikking av linjen i terrenget. Mastepunkt blir
merket med peler med påskrift M (nr.). Stikningsarbeidet vil starte opp i vinter 2013. Vi gjør oppmerksom på at stikningsarbeidet skjer i henhold til: Lov om eigedomsregistrering §41 med tilhørende
forskrift”.
Dersom det er spørsmål til prosjektet, ta kontakt med prosjektansvarlig i BKK Nett AS
Robert Dale på tlf 91740369, eller e-post Robert.Dale@bkk.no.
Med hilsen

Roger Jøsok
Vedlegg: Trasekart B-18072
Gjenpart sendes: BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN v/ Robert Dale

BKK NETT AS
22 KV-LINJE Hetleflåten – Sjøbø – Asphaug
Grunneiere Endelausmarka i Os Kommune

Sak. 2187

Knut Engevik, Lyseklostervegen 161, 5215 Lysekloster.
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Os Kommune, Postboks 84, 5202 OS
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Statskog SF, Søren Thornæs vei 10, 7000 Namsos
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Hans Skogen, Byvegen 366, 5210 OS
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