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DISPENSASJONSSØKNAD.
Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og søknaden sendes i henhold til vilkårene i
konsesjonen. Vi søker med dette dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen, og byggeforbudet i
strandsonen, pb. §1-8, jf. plan- og bygningslova § 19-2.

Fra konsesjonær

BKK NETT AS
Postadresse

Postboks 7050, 5020 Bergen
Anleggenes beliggenhet

Gulen Kommune

BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Eksisterende 22 kV-fjordspenn over Brandangersundet har nådd sin tekniske levealder og er ikke dimensjonert
for dagens behov til kraftoverføring. Fjordspennet er tenkt ombygget i eksisterende trase.
Ved bygging av ny 132/22 kV transformator på Sandøy må man øke kapasiteten på 22 kV-ledning
Sandøy - Fivelstad - Orkneset for å kunne bruke den som reserveforsyning ved bl.a. vedlikehold andre
steder på nettet. Resten av strekningen er ombygd tidligere og spennet over Brandangersundet samt
spennet Orkneset - Glenja er dermed siste gjenværende flaskehals. Dette fjordspennet må derfor bygges
for å sikre nødvendig strømforsyningen mellom Sandøy og Orkneset, men også som reserveforsyning for
resten av Gulen samt Masfjorden. I tillegg gir det mulighet til å overføre mer småkraft til Sandøy
trafostasjon.
Fjordspennet er tenkt ombygget i eksisterende trase med unntak av nettstasjonen som rives og bygges ny
nærmere veien ved Nyhop. Nye master reises på samme punkt som eksisterende master, slik at det blir ingen
nye masteplasseringer, i tillegg rives det 3 mastepunkter.
LUFTLEDNINGER
Fra

Fivelsdal
Til

Nyhop

Lengde - m

950
Byggeforbudsbelte

16-22

Nom.spenning - kV

24
Hogstgate - m

16-22

Driftspenning - kV

22

Type og tverrsnitt - mm²

Feral 150 26/7

Mastebilde.

Aktes satt i drift - dato

Vedlegg 3

2022

Side 2

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER
Ifølge gjeldende kommuneplan for Gulen kommune vil traseen gå gjennom LNF-område. Vi kan ikke se
at traseen vil komme i konflikt med kommune- eller arealplaner. Gulen Kommune må vurdere om ny
ledning kommer i konflikt med andre kommunale planer.

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE
Tiltaket må gjennomføres for å sikre allmenn forsyning i område. Etter bygging av den nye 132/22 kV
transformatorstasjonen på Sandøy må man øke kapasiteten på 22 kV-ledning Sandøy – Fivelstad –
Orkneset for å kunne bruke den som reserveforsyning til resten av Gulen, samt mulighet til å overføre mer
småkraft til Sandøy trafostasjon. Resten av ledningen mellom Sandøy og Okneset er tidligere ombygget
med feral 95 og det er nå kun 2 fjordspenn som begrenser overføringskapasiteten på denne strekningen.
Det nye linetverrsnittene er planlagt ut fra mekanisk dimensjonering av fjordspenn.

ALTERNATIV
Selve systemløsningen har man ingen gode alternativer til. Skal en sikre fremtidig forsyning i området må
dette fjordspennet ombygges. Det har vært vurdert flere mulige alternativ, mellom annet sjøkabel, men man
har vurdert en slik løsning som vanskelig, grunnet bratt og ulendt terreng, og utfordrende å finne gode
landtak.

GRUNNEIERINTERESSER
BKK Nett AS har i dag allmenn forsyning i området og har rettigheter til å bygge og vedlikeholde
eksisterende nett. BKK Nett er i dialog med grunneierne om nye grunnavtaler, man vil forsøke å inngå
minnelige avtaler med de berørte grunneierne angående bygging og drift av ledningen.

MILJØ OG AREALBRUK
Ny 22 kV-ledning vil trenge et byggeforbudsbelte med bredde på 16-22 m, da faseavstanden øker fra 2m til
5m ved fjorspennet.
Artsdatabanken:
Følgende er registrert i området rundt fjordspennet.
- Stær. Nær truet.
- Svartskorpe. Livskraftig
- Spettmeis. Livskraftig
- Mokråkefot. Livskraftig
- Varsler. Livskraftig.
Naturbase:
Følgende er registrert i området rundt fjordspennet.
- Gråspett. Spesielt hensynskrevende arter. ID: 5.015492_60.884689_4591.
- Sivspurv. Nær trua. ID:5.049331_60.892097_4208
- Gjøk. Nær trua. ID:5.049331_60.892097_4040
- Fiskemåke. Nær trua. ID:5.049331_60.892097_3681
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Ledningen er tenkt bygget med hengekjeder, noe som reduserer faren for fugledød ved strømgjennomgang.
Fuglene registrert i Naturbase/Artsdatabanken er flyvedyktige mindre fugler, kollisjon med fjordspennet er
derfor lite sannsynlig.
Kulturminner:
-

Vi har undersøkt i Riksantikvarens database «Askeladden» uten funn av automatisk fredete
kulturminner nær den planlagte traséen. Vestland Fylkeskommune må vurdere om det er nødvendig
med ytterligere undersøkelser.

FORESPURTE ETATER
Navn
Gulen kommune

Adresse
Eivindvikvegen 1119

Postnr. og sted
5966 Eivindvik

Fylkesmannen i Vestland
Miljø og klima

Postboks 7310

5020 Bergen

Vestland Fylkeskommune
Kultur, idrett og inkludering

Postboks 7900

5020 Bergen

Det er i tillegg sendt søknad til Kystverket om senking av fri seilingshøyde. Dette for å unngå unødvendig
høye master i et åpent terreng.
Dersom noe er uklart eller dere har kommentarer til våre planer, vennligst ta kontakt med:
- Per Ole Jøsok, E-post: perole.josok@josok-prosjekt.no, Tlf.: 901 65 868
- Alf Kristian Karlsen, E-post: alf.karlsen@bkk.no, Tlf.: 908 27 289
Arbeidet påtenkt igangsatt så snart som mulig med ferdigstilling sommer/høst 2022.

Kokstad, den 21. februar 2022

Per Ole Jøsok
VEDLEGG:
1. Brev til grunneiere
2. Grunneierliste
3. Mastebilde, Rettighetsbelte
4. Detaljkart, 2685-KA-0001
5. Oversiktskart, 2685-KA-0002

Besøksadresse:
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad
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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

Kokstad, 21.02.2022
Vår ref.: 2686/POJ
Deres ref.:

VEDR.: BKK NETT AS, OMBYGGING 22 KV FJORDSPENN BRANDANGERSUNDET
MELDING TIL BERØRTE GRUNNEIERE
Jøsok Prosjekt AS har fått i oppdrag av BKK Nett AS å utarbeide planer for ombygging av 22kVfjordspenn over Brandangersundet. Eksisterende 22kV- fjordspenn har nådd sin tekniske levealder og er
ikke dimensjonert for dagens behov til kraftoverføring. Dette fjordspennet må derfor bygges for å sikre
nødvendig strømforsyningen mellom Sandøy og Orkneset, men også som reserveforsyning for resten av
Gulen samt deler av Masfjorden.
Fjordspennet er tenkt ombygget i eksisterende trase med unntak av nettstasjonen som rives og bygges ny
nærmere veien ved Nyhop. Nye master reises på samme punkt som eksisterende master, slik at det blir
ingen nye masteplasseringer, i tillegg rives det 3 mastepunkter.
Det er i dag sendt Søknad til Gulen Kommune.
Søknaden kan i sin helhet sees hos www.josok-prosjekt.no
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til:
- Alf Kristian Karlsen, e-post: alf.karlsen@bkk.no, tlf.: 90 82 72 89
I forbindelese med planleggingsarbeidet vil vi måle opp traséen i terrenget. Nye mastepunkt vil bli
merket med rødmalte trepeler påført mastenummer.
Vi gjør oppmerksom på at oppmålingsarbeid blir utført i henhold til; Lov om eigedomsregistrering §
41 med tilhørende forskrift.

Med hilsen

Per Ole Jøsok

VEDLEGG:
Gjenpart med vedlegg sendes: BKK Nett AS ved Alf Kristian Karlsen
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JØSOK PROSJEKT AS
2685-LI-0001
21.02.2022

BKK NETT AS
22 kV Brandangersundet
Grunneierliste

Gnr/Bnr
80/5
78/1
80/1
80/2
80/3
80/4

Navn

Adresse

Postnr_Sted

Andel Merknad

Sak 2685

Samlemast

spennmaster

spennmaster

Samlemast

Tegn.nr.:

Dato:

Sign.:

Kontr.:

Godkj.:

Målestokk:

Rev.dato:

Rev.nr.:

Sign.:

Godkj.:

Rev.dato:

Rev.nr.:

Sign.:

Godkj.:

2685-KA-0001

1:5 000

BKK Nett AS

22kV Brandangersundet
Trasekart

22.12.21
--.--.--

-

--.--.-0

FS
-

50

100

TF
---

200

POJ
---

300
m

Byggeforbudsbelte
Eks master rives

Nye 22kV master

Eks 22kV master beholdes
Ny 22kV-linje

Eks 22kV-linje beholdes
Nettstasjon

±

Tegn.nr.:

Dato:

Sign.:

Kontr.:

Godkj.:

Målestokk:

Rev.dato:

Rev.nr.:

Sign.:

Godkj.:

Rev.dato:

Rev.nr.:

Sign.:

Godkj.:

2685-KA-0002

1:50 000

BKK Nett AS

22kV Brandangersundet
Oversiktskart

22.11.21
--.--.--

-

--.--.-0

FS
-

500

1 000

POJ
---

2 000

----

3 000
m

Ny 22kV-linje

Eks 22kV-linje beholdes

±

