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Voss Kommune 
 
Postboks 145 
5701 Voss 
  
 Kokstad, 7. Desember 2011 
  Vår ref.:2152/tf 
 Deres ref.:  
 
 

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 (navn) 

   VOSS ENERGI AS 
Postadresse 

 Pb. 205, 5702 VOSS 
Anleggenes beliggenhet (kommune) 

 VOSS KOMMUNE  
 
 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
22 kV linjen Hodnaberg - Narheim - Nestås er bygget i 1952 og nærmer seg sin tekniske levealder, og for å 
sikre allmenn forsyning i området vil Voss Energi AS foreta en ombygging/ fornying av linjen. Strekningen 
Hodnaberg til Narheim ble ombygget i år (2011). Voss Energi AS ønsker å bygge om seksjon Narheim – 
Nestås i 2012. 
22 kV kraftledning er tenkt ombygget i eksisterende linjetrase med BLX-liner og kreosotimpregnerte 
trestolper. 
Anleggsarbeidene er planlagt utført i 2012 
 
Denne foreleggingen av tiltak gjelder følgende anlegg: 
 
LUFTLEDNING 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Narheim 2.7 km 22 kV 22 kV BLX 157 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Nestås 9 m 7 m vedlegg 1 2012 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 
 
All ombygging som omfattes av denne forelegging er ombygging av eksisterende anlegg. Linjen er planlagt 
bygget om i eksisterende trase. 
Voss 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. 
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SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 
 
Linjen må fornyes da den har nådd sin tekniske levealder og må ombygges for å sikre allmenn forsyning i 
området. De nye linetverrsnittene er planlagt som samfunnsmessig økonomisk tverrsnitt ut fra kapitaliserte 
energitap og investeringskostnader.  
 
ALTERNATIV. 
 
Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemløsningen. Grunnforhold og topografi tilsier 
at linjene må bygges med luftledning. 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
 
Voss Energi AS har tinglyste rettigheter for linjetraseen.  
Eksisterende linje har i dag 15 m byggeforbudsbelte og et skogryddingsbelte på 9m. Ved ombygging til 
BLX-liner vil Voss Energi AS redusere byggeforbudsbelte til 9m og skogryddingsbelte til 7m. 
 
Voss Energi har kontaktet alle berørte grunneiere. 
 
 
MILJØ OG AREALBRUK 
22 kV-linje mellom Narheim og Nestås går hovedsakelig i utmark, men ved Skjeldal krysser ledningen over 
noe innmark. 
Mastene blir forsøkt plassert til minst mulig ulempe for jordbruket. 
Ved valg av BLX-linjer reduserer en rettighetsbelte fra 15m til 9m. 
Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse 
omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbelte hvis Voss Energi AS finner det forskriftsmessige 
forhold i orden. 
Innenfor et belte på 7 m må Voss Energi 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 linje bli revet.  
Det blir ikke bygget anleggsveger som følge av tiltakene. 
 
Vi har undersøkt i ”Askeladden” og kan ikke finne kulturminner i linjetraseen. Ved plassering av master 
prøver vi å ta hensyn til synlige kulturminner som steingjerder, stier og lignende. 
Vi finner ingen treff i ”Naturbase” som vil berøre linjetraseen. 
En søker å ta rimelige hensyn til miljø, estiske forhold.  
 
FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Voss kommune Postboks 145 5701 Voss 
Fylkesmannen i Hordaland 
Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 Bergen 
Hordaland Fylkeskommune, 
Kulturseksjonen. Postboks 7900 5020 Bergen 
 
 
Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. rundskriv fra NVE av 
17/11-92. 
 
Arbeidet påtenkt/igangsatt dato: 2012. 
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 Kokstad, den 07.12.11 
 
 
 
 

Roger Jøsok  
 ............................................... 
 
 
 

                                                                                                Torbjørn Finne 
VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Trasekart: B-16443 – B-16444 
5. Oversiktskart: A-11231 
 





     

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Kokstad, 07.12.2011 
 Vår ref, 2152/TF 
 Deres ref, 
 
VEDR.: VOSS ENERGI AS 
22 KV-LINJE HODNABERG – NARHEIM - NESTÅS 
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE    
 
 
 
Vårt firma har fått i oppdrag av Voss Energi AS å utarbeide planer for ombygging/ fornying av  
22 kV-linje fra Narheim – Nestås.  
 
Vedr. linjetrase viser vi til brev fra Voss Energi, sendt alle berørte grunneiere oktober 2011. 
Oppmålingsarbeider er utført og peler merket med M + nr. viser plassering av nye master. 
 
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Voss Kommune, samt sendt  melding / 
orientering til andre berørte instanser.  
 
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til: 
Voss Energi AS, Postboks 205, 5702 Voss.  
 
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos: 
- Voss Energi AS sitt kontor. 
- www.josok-prosjekt.no 
 
Dersom det er spørsmål til prosjektet, ta kontakt med prosjektansvarlig i Voss Energi AS  

Tor Ivar Døssland på  tlf. 56 52 83 53. 

 

 

 

 

Med hilsen 
 

 
Roger Jøsok 

   
 

Gjenpart sendes: Voss Energi AS, Postboks 205, 5702 Voss 







 
 
 
VOSS ENERGI AS                                                                                          sak.2152 
22 KV-LINJE NARHEIM - NESTÅS.  
GRUNNEIERLISTE                                                                                       Dat. 17.11.2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gnr./Bnr. Grunneier Adresse Postnr./sted. 

 Olav Ruud Nestås Neståsvegen 42 5700 VOSS 
 Magne Skjeldal Dalavegen 559 5700 VOSS 
 Bjørg Katrine Skjeldal Dalavegen 555 5700 VOSS 
 Solveig Walberg Bjørnstad  3870 FYRESDAL 
 Hermann Skjeldal Dalavegen 579 5700 VOSS 
 Gro Narheim Øvsthus Lundarvegen 19 5700 VOSS 
 Bjørg Astrid Norheim Postboks 155 5700 VOSS 

 








