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Stryn Kommune 
Tonningsgata 4 
 
6783 Stryn 
 
 

 Kokstad, 21.04.2016 
  Vår ref.: 2493/tf/POJ 
 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) 

   STRYN ENERGI AS 
Postadresse 

 TINGGATA 3, 6783 STRYN 
 
Anleggenes beliggenhet (kommune)                                             

 Stryn Kommune 
 
 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
Hopland Kraftverk er planlagt ferdigstilt høsten 2016 og beregninger viser at det må bygges om minst  
2 km av eksisterende ledning mellom Teigen og Gald til BLX 157 for å få tilfredsstillende spenningsforhold 
i området Hopland – Robjørgane når kraftverket starter produksjonen. I 2016 ønsker Stryn Energi AS å 
bygge om strekningen fra Roset til Bergset.  
 
 
LUFTLEDNINGER 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Roset (Mosemyrbakkane)1.93 km 24 22 BLX 157 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Bergset 9,2 9,2 Vedlegg 1 Høst 2016 

 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER 
 
Den nye 22 kV ledningen er planlagt i samme trasè som eksisterende 22 kV-ledning som blir revet.  
I følge gjeldende kommuneplan for Stryn kommune vil ledningen i hovedsak gå i LNF-område.  
I kommuneplan finner vi følgende: 

- Område registrert som hyttefelt ved Mosemyrbakkane. Ledningen ombygges i eksisterende trase. 
- Spesialområde for kulturminner. Langs elven fra Demmene mot Ulvedal er det plassert flere 

Kvernhus. Ledningen krysser område på samme sted som tidligere, med god høyde over elv og 
vil trolig virke lite forstyrrende i Kvernhusmiljøet. 
Avstand på 30m til nærmeste Kvernhus. 

Besøksadresse:  
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad  
 

Postadresse: 
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no 
 

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097 

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA 
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- Nedslagsfelt for drikkevann ved Demmene/Ulvedalen. Ledningen ombygges i eksisterende trase 
med master plassert i god avstand til vassdrag. 
Ledningstrase ligger ca. 70m på nedsiden av vannet. 

 
 
Ledningen går hovedsakelig i skogsmark med varierende bonitet og beitemark. Ved Mosemyrbakkane 
krysser ledningen et områder med dyrket mark.  
Stryn kommune må kontrollere om noen av de planlagte anlegg kommer i konflikt med arealdelen av 
kommuneplanen og om det finnes regulerings eller bebyggelse plan for områdene. 
 
SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 
 
Hopland Kraftverk er planlagt ferdigstilt høsten 2016, og beregninger viser at det må bygges om minst  
2 km av eksisterende ledning til BLX 157 for å få tilfredsstillende spenningsforhold.  
I den forbindelse ønsker Stryn Energi å bygge om strekningen Roset –Bergset i 2016. 
 
 
ALTERNATIV. 
 
Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemløsningen. Skal en opprettholde en forsvarlig 
drift av strømforsyningen i områdene linjen går gjennom må anlegget fornyes. De topografiske forhold, og 
grunnforholdene forøvrig, tilsier at linjen hovedsakelig må bygges som luftledning. 
 
Det har blitt vurdert flere alternative trasèer og byggemetoder, og vi mener at det nå forelagte anlegget er 
samfunnsøkonomisk riktig.  
 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
 
Stryn Energi AS har allmenn forsyning i området i dag og har rettigheter til å bygge og vedlikeholde 
eksisterende ledning. Ved fornying av ledningen vil man benytte seg av de eksisterende rettigheter. Som følge 
av tiltaket vil eksisterende ledning saneres. 
 
 
MILJØ OG AREALBRUK 
 
Stryn Energi AS har et rettighetsbelte på ca 15 m bredde, 7,5 m til hver side for senter ledning. Det har 
vært vanlig praksis å oppfatte dette som avtaler uten tidsbegrensning, slik at Stryn Energi AS har 
rettigheter til å bygge og drifte ledning innenfor dette rettighetsbelte. 
 
Ved å bygge med BLX- liner vil en redusere rettighetsbelte på 9,2 m bredde.  
 
Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under 
visse omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbeltet hvis Stryn Energi AS finner de 
forskriftsmessige forhold i orden. Grunneier gir Stryn Energi AS rett til å fjerne trær i et 
skogryddingsbelte på 9,2 meter, målt 4,6 meter horisontalt til hver side for senter ledning. Trær utenfor 
beltet kan fjernes dersom terrenget er slik at trærne ellers kan falle over ledningen. Stryn Energi AS kan 
også fjerne trær utenfor beltet hvor dette er nødvendig for adkomst og transport til ledningen. 
 
Ved søk i Riksantikvarens base er det ikke funnet automatisk fredet kulturminner nær den planlagte 
ledningen. I området finnes det flere registreringer som indikerer at det er potensial for ytterligere funn. 
Kulturetaten i Sogn- og Fjordane Fylkeskommune vil vurdere om det er nødvendig med ytterligere 
undersøkelser ved en forelegging av tiltaket. 
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Ved Ulvedalen er det flere kvernhus som ligger som spesialområde for kulturminner i kommuneplanen. 
 
Det er ingen registrering i ”Naturbase” som blir direkte berørt av ledningen. 
Ved at ledningen bygges med BLX- liner og hengekjeder vil en redusere faren for ”elektrokusjon” så langt 
som mulig.  
 
 
 
 
 
 
 
FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn 
Sogn- og Fjordane Fylkeskommune Postboks 173 6801 Førde 
Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane.  Njøsavegen 2 6863 Leikanger 
 
 
Har De kommentarer til våre planer ber vi om tilbakemelding, jf. Vilkårene i områdekonsesjonen som setter  
tilbakemeldingsfrist på 3 uker for å komme med uttalelse  
  
Arbeidet påtenkt igangsatt sommer 2016 
 
 
 

Kokstad, 21.04.2016 
 
 
 

Per Ole Jøsok 
 ……………………………. 
 
 
 Torbjørn Finne 

 
VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Oversiktskart, A-13199. 
5. Trasèkart, B-19858, B-19859. 





   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Kokstad, 21.04.2016 
 Vår ref, 2493/POJ/tf  
 Deres ref,  
 
  
VEDR.: STRYN ENERGI AS 
OMBYGGING AV 22KV-LEDNING ROSET - BERGSET  
ORIENTERING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
Som De er kjent med, er Stryn Energi AS i gang med å utarbeide planer for ombygging/  
fornying av en 22kV-ledning mellom Teigen og Gald i Stryn kommune. 
For å få tilfredsstillende spenningsforhold for abonnentene langs linjen, må man fornye deler 
av strekningen før Hopland Kraftverk blir satt i drift.  
I 2016 ønsker Stryn Energi AS å bygge om strekningen fra Roset til Bergset. Ledningen blir 
ombygget i eksisterende trase med BLX-liner som vil kreve et rettighetsbelte på 9.2m.  
Rettighetsbelte for eksisterende blanke-liner som rives er ca.15m. 
 
 
Det er i dag sendt ”Forelegging av tiltak” til blant annet Stryn kommune. Planene kan i sin 
helhet ses hos: 

- Stryn Energi AS, Tinggata 3, 6783 Stryn 
- Jøsok Prosjekt AS, Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad 
- www.josok-prosjekt.no 

 
 
Eventuelle merknader til planene må innen 3 uker sendes til: 

- Stryn Energi AS, Tinggata 3, 6783 Stryn ved Anbjørn Sølvberg,  
tlf. 489 59 259, E-post: anbjorn.solvberg@stryn-energi.no  

eller 
- Jøsok Prosjekt AS, Postboks 169, 5863 Bergen ved Per Ole Jøsok, 

tlf. 55 11 60 45, E-post: perole.josok@josok-prosjekt.no 
 
I forbindelse med prosjekteringsarbeidet har vi foretatt utstikking av strekningen Roset til 
Bergset i terrenget.  
Mastepunkt er merket med peler med påskrift M (nr.).  
 
 
 Med hilsen 
 
 
 Per Ole Jøsok  
 …………………………… 
 
 
 Torbjørn Finne 
 
 
 
Gjenpart sendes: Stryn Energi AS, Tinggatas 3, 6783 Stryn. 

Besøksadresse:  
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad  
 

Postadresse: 
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 

Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no 
 

Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097 

Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA 



Navn eier Adresse eier Postadresse eier GNR BNR FNR SNR Kommune

TEIGEN  TORBJØRN NYKVIA 6795 BLAKSÆTER 131 21 0 0 STRYN

Grunneigarliste 22kV‐ledning Roset ‐ Bergset

0NYBERG OLAV ODDVIN SØLVBERG 6795 BLAKSÆTER STRYN176 2 0

0BERGSET LARS 6795 BLAKSÆTER STRYN176 3 0

0BERGSET IVAR 6795 BLAKSÆTER STRYN176 5 0

0TEIGEN PER MAGNUS TEIGEN 6795 BLAKSÆTER STRYN131 13 0

0FJELL AUDUN 6795 BLAKSÆTER STRYN176 8 0

0ULVEDAL KNUT‐GUNNAR ULVEDAL 6795 BLAKSÆTER STRYN131 1 0

0SØLVBERG TOVE‐KRISTIN NYKVIA 6795 BLAKSÆTER STRYN131 21 0

0ROSET AKSEL 6795 BLAKSÆTER STRYN132 3 0

0ROSET RUNE JON ROSET 6795 BLAKSÆTER STRYN132 1 0
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