
 

   

 
 
 
Kinn kommune 
Postboks 294 
6701 Måløy 
 
post@kinn.kommune.no

 Kokstad, 28.02.2021 
 Vår ref.: 3161/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 / endring i 
forhold til de kommunale arealplaner og vi håper denne foreleggingen da kan regnes som en dispensasjons-
søknad. 
 
Fra konsesjonær  BKK Nett AS 
 

Postadresse Postboks 7050, 5020 Bergen 
  
Anleggenes beliggenhet   Kinn kommune 

 
 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
BKK Nett AS er i gang med å fornye 22kV-nettet mellom Ullaland i Sunnfjord kommune til Ramsdal i 
Kinn kommune.   
Ledningen blir ombygget i eksisterende trase. Ved normalt driftes ledningen som en radial, men kan i 
perioder benyttes som reserveforsyning. 
 
LUFTLEDNINGER 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Kommunegrense Sunnfjord 1,43 24 22 3 x Feral 35 sp. 12/7 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Ramsdal 16 m 16 m Vedlegg 1 2023 
 
 
NYE NETTSTASJONER/TRANSFORMATORER 
Ref.nr. Navn Størrelse KVA Driftspenning prim./sek. KV/KV Type Aktes satt i drift  

- Ramsdal 100 22 22/0,23            Mast Eksist. 
 
 
 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 
Luftledning som er planlagt vil ligge innenfor LNF-område i kommuneplanen. Ledningen vil gå igjennom 
kartlagt friluftsområde ved Ramsdalsnipa. 

Vi finner ingen reguleringsplaner som kommer i konflikt med det planlagte ledningsanlegget.  

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 
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Kinn kommune må allikevel kontrollere om noen av de planlagte anlegget kommer i konflikt med arealdel 
av kommuneplanen, regulerings- eller bebyggelsesplan for områdene. 
 

 

ALTERNATIV 
 
Det er vurdert ulike alternativ traseer og byggemetoder. 
Løsningen er valgt som den samfunnsøkonomiske beste basert på topografi, arealbruk, miljø og kostnad.  
 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
 
BKK Nett AS har områdekonsesjon og allmenn forsyning i området, og har rettigheter til å bygge og 
vedlikeholde 22 kV ledninger i sitt område.  
Selv om man bygger ny 22 kV-ledning i samme trasé som gammel ledning og innenfor eksisterende 
rettigheter, ønsker BKK Nett å inngå nye avtaler om rettigheter til grunn, og er i dialog med grunneierne om 
dette. BKK Nett vil forsøke å inngå minnelige avtaler med de berørte grunneiere. 

Som følge av tiltak blir eksisterende ledning revet.                                                                            

 
MILJØ OG AREALBRUK 
 

Ny luftledning vil trenge et rettighetsbelte på 16 m bredde. 

Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse 
omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbelte hvis BKK Nett finner de forskriftsmessige forhold i 
orden. Innenfor rettighetsbelte må BKK Nett også ha rett til å rydde skog i den utstrekning dette er 
nødvendig for å få forskriftsmessige/forsvarlig klaring til ledningsanlegget. Det blir ikke bygget 
anleggsveger som følge av tiltakene. 

Planlagt luftledning er tenkt bygget med hengekjeder, noe som reduserer faren for fugledød ved 
«elektrokusjon» i forhold til dagens 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. 

Ved søk i «askeladden» finner vi ingen automatisk fredede kulturminner ved planlagt ledningstrase.  

Ved planlegging av masteplasser er det tatt hensyn til kulturlandskapstrekk som steingjerder, veg/stier og 
lignende. 
Vestland Fylkeskommune må vurdere om ytterligere undersøkelse kreves. 
 
Ved oppslag i «Naturbase» og artsdatabanken finner vi ingen rødlistearter i eller ved ledningstrase. 
 
 
FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Kinn kommune                                   Postboks 294 6701 Måløy 
post@kinn.kommune.no 
 
Vestland Fylkeskommune                    Postboks 7900 5200 Bergen 
Kultur, idrett og inkludering      
firmapost@vlfk.no 
 
Statsforvalteren Vestland                      Postboks 7310 5020 Bergen 
sfvlpost@statsforvalteren.no 
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Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. NVE’s veileder for bygging 
av anlegg i medhold av områdekonsesjon. 
 
Arbeidet med luftledning er påtenkt igangsatt sommer 2022 og ferdigstilles vår 2023. 
 
 

 Kokstad, den 28. februar 2022 

 
Torbjørn Finne 

 
VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste  
4. Trasekart tegn. 3161-KA-0001 
5. Oversiktskart tegn. 3161-KA-0001 





 
 
   

   

«Gardsnr»/«Bruksnr_» 
«Eigar» 
«Adresse» 
«Postnr» 
 
 
 
 
 
 
 Kokstad, 28.02.2022 
 Vår ref.: 3161/TF 
 Deres ref.: 
 
 
 
 
VEDR.: BKK NETT AS. 22 KV LEDNING ULLALAND OG RAMSDAL 
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
Som dere er kjent med skal BKK Nett AS fornye 22 kV-ledningen mellom Ullaland og Ramsdal.  
Eksisterende 22 kV-ledning har nådd sin tekniske levetid. Ny ledning planlegges bygget som          
luftledning i eksiterende ledningstrase. Eksisterende ledning rives som følge av tiltak. 
 
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til bl.a. Sunnfjord og Kinn kommune. 
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos: 

- BKK Nett AS sitt kontor i Førde 
- www.josok-prosjekt.no 

 
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til BKK Nett AS ved:  

- Stian Holstad Tefre, e-post: Stian.Tefre@bkk.no> 
- I forbindelse med planleggingsarbeidet er det foretatt utstikking av ledning i terrenget, i 

henhold til ”Lov om eigedomsregistrering § 41 med tilhørende forskrift”. Mastepunkt er 
merket med peler med påskrift M (nr.). 

 
Dersom det er spørsmål til prosjektet, ta kontakt med BKK Nett AS ved: 

- Stian Holstad Tefre, e-post: Stian.Tefre@bkk.no, tlf. 95852715. 
 
 

Med hilsen 
 

 
  Torbjørn Finne 
 
  
 
 
Gjenpart sendes: BKK Nett AS ved Stian Holstad Tefre, Postboks 123, 6800 Førde på e-post: 
Stian.Tefre@bkk.no . 

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 



BKK NETT AS
22 kV-Ulland - Ramsland
Grunneierliste Kinn kommune

JØSOK PROSJEKT AS
3161-LI-0002

25.02.2022

Gnr/Bnr Navn Adresse Postnr_Sted Andel Merknad
65/1
65/4

65/2 Trolig fellesareal ved Trollstova
65/3 Trolig i fellesareal ved Trollstova
65/3 Trolig i fellesareal ved Trollstova












