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Postadresse:
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Kokstad, 18.10.2021
Vår ref.: 3123/POJ/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 fra
kommunale arealplaner og vi håper denne foreleggingen i tilfelle kan regnes som en dispensasjonssøknad.
Fra konsesjonær (navn)

Tindra Nett AS
Postadresse

Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda
Anleggenes beliggenhet (kommune)

Stranda Kommune

BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Tindra Nett AS må fornye 22 kV-hengekabel mellom Gravaneset og Ansok. Eksisterende 22 kVhengekabel har nådd sin tekniske levetid og må fornyes for å sikre allmenn forsyning til abonnentene i
området i tillegg til Liabygda Ferjekai. Ny ledning planlegges bygget som hengekabel.
Ombygging som omfattes av denne foreleggingen gjelder ombygging av eksisterende anlegg. Eksisterende
22 kV-hengekabel på samme strekning vil bli revet som følge av dette tiltaket.

Hengekabel
Fra

Gravaneset
Til

Ansok

Stolperekke - km

Nom.spenning - kV

0.891 km

24

Byggeforbudsbelte

6

Hogstgate - m

6

Driftspenning - kV

22

Type og tverrsnitt - mm²

Hengekabel 95mm2

Mastebilde.

Aktes satt i drift - dato

Vedlegg 1

2022

6258

Side 2

FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER
Ifølge gjeldende kommuneplan for Stranda kommune vil ledningen gå i LNF-område og innenfor
eksisterende faresone for høyspenningsanlegg. Vi finner ingen reguleringsplaner som kommer i konflikt
med det planlagte ledningsanlegget.
Stranda kommune må likevel kontrollere om noe av den planlagte traseen kommer i konflikt med andre
kommunale planer.

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE
Hengekabelen har nådd sin tekniske levealder og må fornyes. Vurderinger viser at ledningen bør fornyes
med overføringskapasitet tilsvarende hengekabel på 95mm2.

ALTERNATIV.
Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte den presenterte løsningen. Skal en opprettholde en
forsvarlig drift av strømforsyningen i området linjen går gjennom må anlegget fornyes. De topografiske
forhold, og grunnforholdene forøvrig, tilsier at linjen må bygges som hengekabel/luftledning.
Det har blitt vurdert flere alternative traséer og byggemetoder, og vi mener at det nå forelagte anlegget er
samfunnsøkonomisk riktig.

GRUNNEIERINTERESSER
Tindra Nett AS har allmenn forsyning i området i dag og har rettigheter til å bygge og vedlikeholde
eksisterende ledning. Ved fornying av ledningen vil allikevel søke å inngå nye minnelige avtaler med
berørte grunneiere.

MILJØ OG AREALBRUK
Tindra Nett AS har et rettighetsbelte på ca. 6 m bredde, 3 m til hver side for senter kabel. Det har vært
vanlig praksis å oppfatte dette som avtaler uten tidsbegrensning, slik at Tindra Nett AS har rettigheter til å
bygge og drifte ledning innenfor dette rettighetsbelte. Ved fornying av hengekabel vil en opprettholde ett
rettighetsbelte med 6 m bredde.
Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under
visse omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbeltet hvis Tindra Nett AS finner de
forskriftsmessige forhold i orden.
Det vil ikke bli anlagt anleggsveier som følge av tiltaket. Bruk av private veier vil søkes løst gjennom
minnelige avtale med grunneiere.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Tindra Nett AS tillatelse til
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg.
Tindra Nett AS rett til å fjerne trær i et skogryddingsbelte på 6 meter, målt 3 meter horisontalt til hver side
for senter ledning. Trær utenfor beltet kan fjernes dersom terrenget er slik at de representerer en fare for
ledningen. Tindra Nett AS kan også fjerne trær utenfor beltet hvor dette er nødvendig for adkomst og
transport til ledningen.
Ved kryssing og nærføring av vassdrag skal man forsøke å opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte for å
motvirke avrenning og erosjon. Som et minimum skal den lave kantvegetasjonen bevares langs vassdrag.

Side 3

Ved søk i Riksantikvarens base er det ikke funnet automatisk fredet kulturminner nær den planlagte
hengekabelen. I området finnes det flere registreringer av sefrak-bygg. Kulturetaten i Møre og Romsdal
Fylkeskommune må vurdere om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser.
Det er to registreringer i ”Naturbase” som blir direkte berørt av ledningen: Slåttemark ID:BN00079376.
Dette området er gjengitt i kommuneplanen for Stranda kommune som hensynssone. Kalkskog. ID
BN00070145. Verdi: Svært viktig. Ferdig anlegg vil ikke påvirke disse lokalitetene, men anleggsperioden
kan ha en liten negativ innvirkning.
I området er det flere registrerte rødlistearter i Artsdatabanken. Fagervokssopp og Furufiltkjuke er begge
sterkt truet og registrert ca. 100m fra traseen. Ellers er det registrert flere arter som er sårbare/nær truet. I
anleggsperioden vil det bli gjort tiltak for å minimere skaden på rødlistede arter, vi kan derfor ikke se at
dette anlegget skal direkte påvirke nevnte arter ved ferdig anlegg. Ny ledning vil ha minimal negativ
innvirkning da den går i eksisterende trase og vil derfor ikke medføre større ryddebelte enn i dag,
Ved Ansok er det registrert Fiskemåke, som er av særlig stor forvaltningsinteresse. Ny ledning blir bygget
med hengekabel hvor det ikke er faren for fugledød ved elektrokusjon.
Av fremmedarter er det registrert Hagelupin, Kjempetåresopp og Vårpengeurt. Ferdig anlegg vil ikke
påvirke fremmedarter i området og i anleggsperioden vil det bli gjort tiltak for å hindre spredning av disse.

FORESPURTE ETATER
Navn
Stranda Kommune

Adresse
Øyna 13

Postnr. og sted
6200 Stranda

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Seksjon for Kulturarv

Fylkeshuset Postboks 2500

6404 Molde

Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Miljøvernavdelinga

Postboks 2520

6404 Molde

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 vår 2022.

Kokstad, 18.10.2021

Per Ole Jøsok

VEDLEGG
1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart. 3123-KA-0001
5. Trasèkart, 3123-KA-0002

Besøksadresse:
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad
Postadresse:
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen
Telefon: 55 11 60 40
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no
Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: 5251.05.10097
Foretaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad 18.10.2021
Vår ref, 3123/POJ
Deres ref,

VEDR.: TINDRA NETT AS, 22 KV-LEDNING GRAVANESET - ANSOK
ORIENTERING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE

Eksisterende 22 kV-ledning mellom Gravaneset og Ansok i Stranda kommune nærmer seg
teknisk levetid og må fornyes. Det er planlagt at den nye ledningen blir bygget i samme trasé
som den gamle.
Det er i dag sendt ”Forelegging av tiltak” til blant annet Stranda kommune. Planene kan i
sin helhet ses hos:
- Tindra Nett AS, Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda
- www.josok-prosjekt.no
Dersom du har spørsmål, eller merknader til planene må de innen 3 uker sendes til:
- Jøsok Prosjekt AS, Postboks 169, 5863 Bergen ved Per Ole Jøsok,
tlf. 901 65 868, E-post: perole.josok@josok-prosjekt.no
I forbindelse med planleggingsarbeidet vil det bli foretatt utstikking av ledning i terrenget.
Stolpepunkt blir merket med rødmalte peler med påskrift M (nr.).
Med hilsen
Per Ole Jøsok

VEDLEGG:
Kart tegn. 3123-KA-0002
Skisse med mastebilde og eiendomsinngrep
Gjenpart med vedlegg sendes: Tindra Nett AS, Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda.

Tindra Nett AS
22 kV-ledning Gravaneset - Ansok
Grunneierliste
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