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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 og vi håper denne foreleggingen da kan regnes som en dispensasjonssøknad.
Fra konsesjonær

Haugaland Kraft Nett AS

Postadresse

Haukelidvegen 25, 5529 Haugesund

Anleggenes beliggenhet

Skarstad/ Halseid i Haugesund kommune

BESKRIVELSE AV ANLEGGET
Haugaland Kraft Nett AS er i gang med å fornye 22kV-nettet mellom Søre Våge, Haugesund
vannrenseanlegg og Halseid. Ledningen blir hovedsakelig ombygget i eksisterende trase, med noen små
justeringer. Ledningen er en del av en ringforbindelse som forsyner Haugesund vannverk. En ombygging
vil gi en sikrere strømforsyning i området.
LUFTLEDNINGER
Fra

Stolperekke - km

Søre Våge (kommunegrense)

4,36

Haugesund vannrenseanlegg

22-23m

Til

Fra

Skarstad
Til

Byggeforbudsbelte

Byggeforbudsbelte

Trafo Skarstad
HENGEKABEL
Fra

Trafo Skarstad
Til

Halseid

22-23m

kabellengde -km

1.53

Byggeforbudsbelte

22-23m

24

Mastebilde.

Nom.spenning - kV

24

Hogstgate - m

22-23m

Nom.spenning - kV

24

Hogstgate - m

22-23m

Driftspenning - kV

22

Hogstgate - m

22-23m

Stolperekke - km

0.83

Nom.spenning - kV

Type og tverrsnitt - mm²

3 x BLL 99

Aktes satt i drift - dato

Vedlegg 1

2022

Driftspenning - kV

Type og tverrsnitt - mm²

22

Mastebilde.

Vedlegg 1

Driftspenning - kV

22

Mastebilde.

Vedlegg 2

3 x BLL 99

Aktes satt i drift - dato

2022

Type og tverrsnitt - mm²

Axcess 95

Aktes satt i drift - dato

2022
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NYE NETTSTASJONER/TRANSFORMATORER
Ref.nr.

Navn

-

Skarstad

Størrelse KVA

100

Driftspenning

prim./sek. KV/KV

22

22/0,23

Type

Kiosk

Aktes satt i drift

2022

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER
De aller meste av luftledning som er planlagt vil ligge i LNF-område i kommuneplanen. Haugesund
Vannverk henter vatn fra Stakkestadvatnet og ledningen ligger innenfor nedslagsfeltet fra Kalland til
Halseid. Her er det lagt ned restriksjoner på bading, arrangering av stevner, camping, utslepp av avløpsvatn,
bygging av veier, fiske, etablering av ny virksomhet, beiting, spredning av gjødsel og plantevern midler.
Eksisterende ledning er bygget med kreosotstolper.
Ved fornying av ledningen vil Haugaland Kraft Nett gjennomføre følgende risikoreduserende tiltak:
-

Innenfor nedslagsfeltet blir det benyttet Wopas stolper, som ikke inneholder miljøfarlig gift.
Riggområder for mellomlagring av kreosotimpregnert materiell vil ligge utenfor nedslagsfeltet
for drikkevatnet.
Kreosotstolper som rives skal ved mellomlagring fraktes til riggområdet. Stolper skal ikke
kappes innenfor nedslagsfeltet for drikkevann.
Alt avfall etter byggearbeid skal kildesortere og leveres til godkjent mottak. Brenning og
nedgraving i anleggsområdet er ikke tillatt.
Rutiner for påfylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift etc. skal utarbeides. Det er et krav
om forsvarlig lagring og håndtering av kjemikalier som oljeprodukter og drivstoff, blant annet
plassering av tanker, tankenes tilstand og bruk.
Alle tanker over 20 liter skal være doble. Tanker skal oppbevares på egnet sted slik at de står
støtt, fare for påkjørsel minimeres, og hvor eventuelle lekkasjer og søl kan samles opp.
Det skal være nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense
virkningene av eventuelle akutte utslipp.
Søl og lekkasjer av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart. Absorberende materiale skal
brukes for å begrense utslipp. Brukte absorberende materialer og oppgravde masser skal
leveres til godkjent mottak.
Kjørespor etter transport i terreng skal utbedres fortløpende for å unngå erosjon og avrenning
til Stakkestadvatnet.
Vannverket varsles ved utkobling av ledningen i byggeperioden. Trolig blir det kun
kortvarige utkoblinger da vassverket kan forsyne via en ringforbindelse.

Ledningen ligger innenfor en hensynsområde for sprengstofflager ved Skarstad. Her skal en i byggeperioden
følge plan for behandling av brannfarlige væsker som gjelder for nedslagsfeltet for drikkevatn.
SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE
Eksisterende ledning har nådd sin tekniske levetid og må fornyes. Ledningen er en viktig del av en
ringforsyning til Haugesund vannverk.
De nye linetverrsnittet er planlagt som samfunnsmessig økonomisk tverrsnitt ut fra spenningskvalitet,
kapitaliserte energitap og investeringskostnader. Tiltakene vil også medføre bedre og sikrere strømforsyning
for abonnentene langs ledningen.
ALTERNATIV
Det er vurdert ulike alternativ traseer og byggemetoder.
Løsningen er valgt som den samfunnsøkonomiske beste basert på topografi, arealbruk, miljø og kostnad.
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GRUNNEIERINTERESSER
Haugaland Kraft Nett AS har områdekonsesjon og allmenn forsyning i området.
Haugaland Kraft Nett AS har tinglyste rettigheter til grunn i eksisterende ledningstrase og ønsker å benytte
seg av disse ved en ombygging ledningen.
Strekningen mellom Søre Våge til Skarstad og til Haugesund Vannverk vil bli bygget med H-master og
hengekjeder og BLL liner. Avgreining til Halseid blir bygget med enkle master og hengekabel.
Eksisterende rettighetsbelte varierer mellom 22 og 23m, alt etter om ledningen er bygget med E eller Hmaster. Ved bygging av ny ledning tillater Haugaland Kraft Nett AS at det kan reises bygninger i en avstand
på 4m fra ledningens ytterfase ved BLL-liner og 3m fra hengekabel. Der ledningen bygges utenfor
eksisterende rettighetsbelte vil Haugaland kraft Nett søke å inngå avtaler om nye rettigheter. For nye
rettigheter gjelder følgende rettighetsbelter:
-

H-master og BLL-liner. Byggeforbud 9.2m og skogryddingsbelte 14m.
E-master og hengekabel. Byggeforbud 6m og skogryddingsbelte 12m.

Avgreining til Halseid bygges med hengekabel. Der ledningen følger eksisterende trase vil ny ledning
bygges 4m parallelt med eksisterende ledning for å opprettholde strømforsyningen i byggeperioden.
Som følge av tiltak blir eksisterende ledning revet.
Eiendomsinngrep viser på vedlagte kart.
MILJØ OG AREALBRUK
Det aller meste av ombyggingen ligger innenfor allerede tinglyst rettighetsbelte der Haugaland Kraft har lov
til å rydde skog i den utstrekning dette er nødvendig for en sikker drift av ledningen. Eksisterende
rettighetsbelte varierer mellom 22 og 23m, alt etter om ledningen er bygget med E eller H-master. Ved
bygging av ny ledning tillater Haugaland Kraft Nett AS at det kan reises bygninger i en avstand på 4m fra
ledningens ytterfase ved BLL-liner og 3m fra hengekabel.
Ved planlegging av trase har Haugaland Kraft Nett AS tatt hensyn til landbruksinteresser. Ledningen går
hovedsakelig i utmark og beiteområder med varierende bonitet. Noen få steder krysser ledningen dyrket
mark. Dette er søkt tatt hensyn til ved plassering av master. I skogsområder bygges ledningen innenfor
eksiterende rettighetsbelte og vil ikke medføre ekstra ulemper for skogsdriften
Ved oppslag i «Naturbase» finner vi flere registreringer i området ved planlagt tiltak.
Arter som er rødlistet som nær truet:
- Det er registrert oter ved Kvernavatnet. Den norske oterbestanden er svært betydningsfull og utgjør
mellom 5 og 25 prosent av den europeiske populasjonen. Derfor har Norge et spesielt
forvaltningsansvar for oteren, som både omfattes av Bernkonvensjonen
og CITES (Washingtonkonvensjonen). I og med at Oteren kan føde unger hele året, er det
vanskelig å treffe tiltak utenom å vise aktsomhet under anleggsarbeidet.
- Vipe ved Manneberg og Skarstad. Vipe (sterkt truet) er sårbar i hekkeperioden mars, april. Før
maskiner kjøres inn i området skal en visuelt vurdere om det er hekkende Vipe i området.
Arter som er nær truet: Områdene Mannabergtjørn og vannverket er det registert sivspurv. Hønsehauk
(kvernavatnet), Sandsvale (Mannabergstjørna), gjøk, Gulspurv
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse som finnes i området ved ledningstrase: Dvergspett, fiskemåke,
gråspett, Hvitryggspett og liten gaffelgjelledøgnflue.
Kvernavatnet er i kommuneplanen omtalt som fuglelokalitet.
Ved å benytte belagte BLL-liner med hengekjeder og hengekabler er det liten risiko for fugledød ved
elektrokusjon.
Fugler som er registrert i området er små og det er lite sannsynlig at det vil oppstå kollisjon med ledning.
Av hensyn til naturmangfoldet skal det ved kryssing av bekker og vassdrag stå igjen kantvegetasjon i den
grad dette ikke går ut over driftssikkerheten til ledningen.
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Ved søk i «askeladden» finner vi et automatisk fredet kulturminner (id. 53660 rydningsrøys) ved ledningen
til Haugesund vannrenseanlegg. Det er 2 planlagte mastepunkt som ligger like utenfor sikringssone.
Fylkeskommunen bør vurdere om kulturminnet må merkes.
Ved planlegging av masteplasser er det tatt hensyn til kulturlandskapstrekk som steingjerder, veg/stier og
lignende. Rogaland Fylkeskommune må vurdere om ytterligere undersøkelse kreves.
Transportruter for gravemaskin er merket på vedlagte kartutsnitt.

FORESPURTE ETATER
Navn
Haugesund kommune

Adresse
Postboks 2160

Postnr. og sted
5528 Haugesund

Rogaland Fylkeskommune

Postboks 130 sentrum

4001 Stavanger

Statsforvalteren i Rogaland

Postboks 59

4001 Stavanger

Mattilsynet Avdeling Haugaland

Eikeskogvegen 77

5570 Aksdal

post@etne.kommune.no
firmapost@rogf.no

Kultur, idrett og friluftsliv
sfropost@statsforvalteren.no
postmottak@mattilsynet.no

Dersom noe er uklart eller dere har kommentarer til våre planer, vennligst ta kontakt med undertegnede:
- Torbjørn Finne, E-post: torbjorn.finne@josok-prosjekt.no, Tlf.: 920 91 421.
Arbeidet påtenkt igangsatt så snart som mulig med ferdigstilling høst 2022.

Kokstad, 17.11.2021

VEDLEGG
1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste uten navn
4. Oversiktskart tegn.
5. Trasékart med rettighetsbelte 2- 10
6. Trasekart med transportruter. 2- 8

Torbjørn Finne

-
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VEDR.: HAUGALAND KRAFT NETT AS.
22 KV – LEDNING SØRE VÅGE – SKARSTAD - HALSEID
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE

Vår ref.: 3141/TF
Deres ref.:

Haugaland Kraft Nett AS er i gang med å fornye 22kV-nettet mellom Søre Våge, Haugesund vannrenseanlegg
og Halseid. Ledningen blir hovedsakelig ombygget i eksisterende trase, med noen små justeringer. Ledningen er
en del av en ringforbindelse som forsyner Haugesund vannverk. En ombygging vil gi en sikrere strømforsyning i
området.
Haugaland Kraft Nett AS har områdekonsesjon og allmenn forsyning i området.
Haugaland Kraft Nett AS har tinglyste rettigheter til grunn i eksisterende ledningstrase og ønsker å benytte seg av
disse ved en ombygging ledningen.
Strekningen mellom Søre Våge, Skarstad og til Haugesund Vannverk vil bli bygget med H-master og hengekjeder.
Det blir benyttet plastbelagte BLL liner. Avgreining til Halseid blir bygget med enkle master og hengekabel.
Eksisterende rettighetsbelte varierer mellom 22 og 23m, alt etter om ledningen er bygget med E eller H-master. Ved
bygging av ny ledning tillater Haugaland Kraft Nett AS at det kan reises bygninger i en avstand på 4m fra
ledningens ytterfase ved BLL-liner og 3m fra hengekabel. Der ledningen bygges utenfor eksisterende rettighetsbelte
vil Haugaland kraft Nett søke å inngå avtaler om nye rettigheter. For nye rettigheter gjelder følgende rettighetsbelter:
-

H-master og BLL-liner. Byggeforbud 9.2m og skogryddingsbelte 14m.
E-master og hengekabel. Byggeforbud 6m og skogryddingsbelte 12m.

Avgreining til Halseid bygges med hengekabel. Der ledningen følger eksisterende trase vil ny ledning bygges 4m
parallelt med eksisterende ledning for å opprettholde strømforsyningen i byggeperioden. Som følge av tiltak blir
eksisterende ledning revet.
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til bl.a. Haugesund og Sveio kommune.
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos:
- Haugaland Kraft Nett sitt kontor i Haugesund
- www.josok-prosjekt.no
I forleggingen er det lagt ved kart som viser masteplasseringer, transportruter og rettighetsbelter.
Eventuelle merknader må innen 4 uker sendes til Haugaland Kraft Nett AS ved: Kjell Anders Grov, e-post:
kjell.anders.grov@hkraft.no
Dersom det er spørsmål til prosjektet, kontakt Haugaland Kraft Nett AS ved:
Kjell Anders Grov, e-post: kjell.anders.grov@hkraft.no , tlf. 975 56 139
Med hilsen

Torbjørn Finne
Gjenpart sendes: Haugaland Kraft Nett AS ved: Kjell Anders Grov
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Haugaland Kraft Nett AS
22kV-ledning Søre Våge - Skarstad - Halseid
Oversiktskart

11.11.2021 TF
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

