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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

Gulen Kommune

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

Tiltaket må gjennomføres for å sikre allmenn forsyning mellom Ånneland og Orkneset og en reserve
forsyning til resten av Gulen.
Eksisterende 22 kV- fjordspenn mellom Orkneset og Glenja har nådd sin tekniske levealder og er
ikke dimensjonert for dagens behov til kraftoverføring.
Fjordspennet er tenkt ombygget i eksisterende trase, men for å overholde gjeldende regelverk må
faseavstanden utvides med 1 m på begge sider av midtfasen.
LUFTLEDNINGER
Fra

Orkneset
Til

Glenja

Stolperekke - km

0,8
Byggeforbudsbelte

26

Nom.spenning - kV

24
Hogstgate - m

26

Driftspenning - kV

22

Type og tverrsnitt - mm²

3 x Feral 240 30/9

Mastebilde.

Aktes satt i drift - dato

Vedlegg 1

2020

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER

I følge gjeldende kommuneplan for Gulen kommune vil luftledningen ligge i sin helhet i LNFområde. Ledningen vil ligge i samme trasé som eksisterende ledning og vil kun ha en begrenset
utvidelse av nødvendig byggeforbudsbelte.

Side 2

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

Tiltaket må gjennomføres for å sikre allmenn forsyning i område.
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 til resten av Gulen,
samt mulighet til å overføre mer småkraft til Sandøy trafostasjon. Resten av ledningen 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 ledning. Før bygging av den nye ledningen vil BKK Nett gå i dialog med grunneierne
om nye grunnavtaler. Man vil forsøke å inngå minnelige avtaler med de berørte grunneiere
angående bygging og drift av ledningen.
Ny luftledning vil ha ett rettighetsbelte på 26 meter som er en utvidelse på 2 meter i forhold til
eksisterende rettighetsbelte. Innenfor dette rettighetsbelte kan det ikke oppføres viktige bygninger
som f.eks. Bolig eller fritidsbolig. Mindre viktige bygninger kan under visse omstendigheter
oppføres innenfor rettighetsbelte hvis kraftlaget finner de forskriftsmessige avstandene i orden.
Innenfor rettighetsbelte må kraftlaget også ha rett til å rydde skog i den utstrekning dette er
nødvendig for å få forsvarlig klaring til strømførende liner.
MILJØ OG AREALBRUK

Ledningen ombygges i eksisterende trase, med en liten utvidelse.
Skogen blir i liten grad berørt av tiltaket. Ved sjøen på begge sider vil ledningen få klaring til
skogen og det er kun nødvendig med begrenset skogrydding i forbindelse med strekking av nye
liner.
Vi finner ingen registreringer hverken i naturbase eller i kulturminnesøk i nærheten av
ledningstraseen.
FORESPURTE ETATER
Navn
Gulen kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Miljøvernavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kulturavdelinga

Adresse
Eivindvikvegen 1119

Postnr. og sted
5966 EIVINDVIK

Njøsavegen 2

6863 Leikanger

Postboks 173

6801 Førde

Side 3

Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. vilkårene i
områdekonsesjonen fastsatt av NVE.
Arbeidet påtenkt igangsatt 2020 med ferdigstillelse høst 2020.

Kokstad, den 20. mars 2019

Per Ole Jøsok

VEDLEGG
1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart, B-2686-B22038
5. Trasekart, 2686-B-22037

Sak 2686

Samlemast

spennmaster

spennmaster

Samlemast

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

Kokstad, 22.03.2019
Vår ref.: 2686/POJ
Deres ref.:

VEDR.: BKK NETT AS, OMBYGGING 22 KV FJORDSPENN ORKNESET - GLENJA
MELDING TIL BERØRTE GRUNNEIERE
Jøsok Prosjekt AS har fått i oppdrag av BKK Nett AS å utarbeide planer for ombygging av 22kVfjordspenn mellom Orkneset og Glenja. Eksisterende 22kV- fjordspenn har nådd sin tekniske levealder
og er ikke dimensjonert for dagens behov til kraftoverføring.
Fjordspennet er tenkt ombygget i eksisterende trase, men for å overholde gjeldende regelverk må
faseavstanden utvides med 1 m på begge. Rettighetsbelte må derfor utvides fra 24 m til 26 m bredde. For
denne utvidelsen av vil BKK Nett AS betale vederlag, etter gjeldene regler for utbetaling av vederlag for
linjegrunn.
Eksiterende betongmaster blir erstattet av A-master av kreosotimpregnert tre.
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til Gulen Kommune.
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:
- www.josok-prosjekt.no
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til:
- Per Ole Jøsok, e-post: perole.josok@josok-prosjekt.no, tlf.: 901 65 868
I forbindelse med planleggingsarbeidet vil vi utføre utstikking av ledningen i terrenget. Mastepunkt vil
merkes med peler med påskrift M (nr.).
Vi gjør oppmerksom på at oppmålingsarbeidet gjøres i henhold til:”Lov om eigedomsregistrering § 41
med tilhørende forskrift”.

Med hilsen
Per Ole Jøsok

VEDLEGG:
Gjenpart med vedlegg sendes: BKK Nett AS ved Erik Andreas Tvedt

2686

BKK Nett AS
22 kV-ledning Orkneset - Glenja
Grunneierliste
Gnr./Bnr.
58/1
58/4
64/4
64/16

Navn
Helge Birger Fivelsdal
Statens Vegvesen
John Arvid Høyvik
Statens Vegvesen

JØSOK PROSJEKT AS
Sak 2686

Adresse
Fensfjordvegen 1533
Askedalen 4
Gulafjordvegen 723
Askedalen 4

Postnr.-Sted
5960 Dalsøyra
6863 Leikanger
5960 Dalsøyra
6863 Leikanger
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Godkj.:

2686-B-22038
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BKK NETT AS

22kV-fjordspenn Orkneset - Glenja
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BKK NETT AS

22kV-fjordspenn Orkneset - Glenja
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