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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 at denne foreleggingen da kan 
behandles som en dispensasjonssøknad. 
 

Fra konsesjonær  

 Straumen Nett AS 
Postadresse 

 Haugsetvegen 33, 6230 Sykkylven 
Anleggenes beliggenhet 

 Sykkylven Kommune  

 
 

BESKRIVELSE AV ANLEGGET 

 

Eksisterende 22 kV-ledning mellom Løset og Røneset og Sandvika nærmer seg sin tekniske levetid og bør 
fornyes i nær fremtid. Straumen Nett AS ønsker å bygge ny ledning hovedsaklig i ny trasé for å redusere 
behov for utkoblinger i anleggsperioden, samt enklere tilgang for drift og vedlikehold. 
Den nye ledningen er planlagt bygget som en kombinasjon av belagte liner og hengekabel. Dette vil  
kreve mindre klausulert bredde enn tradisjonell luftledning og det vil gi bedre drftssikkerhet.  
Eksisterende 22 kV-ledning på samme strekning rives som følge av tiltaket. 
 
 

LUFTLEDNINGER 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Løset 2,32 24 22 3 x BLL 99 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Bjørnavika 10 10 Vedlegg 1  Høst 2023 

Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Bjørnavika 2,58 24 22 Hengekabel 3x50 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Rønes 6 6 Vedlegg 1 Høst 2023 

JØSOK PROSJEKT AS 
Besøksadresse: 

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad 
Postadresse: 

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 
Telefon: 55 11 60 40 

E-post: firmapost@josok.no 
 NO 977 032 873 MVA 

 
Kokstad, 25.08.2022  

Vår ref.: 3197/POJ  
Deres ref.:  
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Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Bjørnavika 2,58 24 22 Hengekabel 3x50 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Sandvika 6 6 Vedlegg 1 Høst 2023 
 

 
 

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 

 

I følge gjeldende kommuneplan for Sykkylven kommune er mesteparten av ledningen i LNFR-område. 
- Mellom Bjørnavika og Sandvik vil ledningen berøre reguleringsplan; 1528 15282014008 - Endring av 

Reguleringsplan for Bjørnevika/Oppsal. Ny ledning blir flyttet til «baksiden» av planlagt bebyggelse 
og vil ikke direkte berøre areal avsatt til bebyggelse.  

Sykkylven kommune må vurdere om ny luftledning og kabler kommer i konflikt med andre kommunale 
planer. Før arbeidet starter vil Straumen Nett AS ta kontakt med kommunen for å sikre at anlegget ikke 
kommer i konflikt med annen offentlig infrastruktur. 
 

       

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 

 

22 kV-ledningen mellom Løset og Røneset og Sandvika nærmer seg sin tekniske levetid og bør fornyes. 
Dagens ledning er en radial og har allmenn forsyning i området den går gjennom.  Bebyggelsen i dag 
består av fritidsboliger med relativt lavt forbruk, og dermed lave ILE-kostnader.  
Det er under etablering et nytt oppdrettsanlegg på Røneset som har behov for 1 MW, med mulighet for 
enda 1 MW ved Bjørnavikbukta på et senere tidspunkt. Dagens ledning har ikke kapasitet til å overføre 
dette forbruket. 
 

 

ALTERNATIV 

 

Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemløsningen. Skal en opprettholde en 
forsvarlig drift av strømforsyningen i området, samt levere tilstrekkelig energi må dette anlegget bygges. 
Det har vært vurdert flere mulige alternativ, både med luftledning og jordkabel, og etter en samlet 
vurdering har Straumen Nett AS kommet frem til dette traséalternativet som det foretrukne.  
 

 

GRUNNEIERINTERESSER 

 

Straumen Nett AS har i dag allmenn forsyning i området og har rettigheter til å vedlikeholde og fornye 
ledning i eksisterende trasé. For ny ledning i ny trasé må Straumen Nett AS erverve rettigheter til grunn, 
og er i dialog med grunneierne om dette.  
Det har vært gjennomført grunneiermøter hvor grunneiere har hatt mulighet til å fremme sine 
synspunkt og komme med forslag til traséløsninger. Man vil forsøke å inngå minnelige avtaler med 
berørte grunneiere angående bygging og drift av ledningen. 
 
 

MILJØ OG AREALBRUK 

 

Ny 22 kV-luftledning med BLL-liner vil trenge et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på normalt 10 m, noe 
som er mindre enn dagens luftledning som er ca. 15 m. Ny 22 kV-hengekabel vil trenge et byggeforbudsbelte 
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på 6 m. Eksisterende luftledning vil bli revet som følge av tiltaket. Straumen Nett vil vurdere om det er 
nødvendig å utvide skogryddingen på enkelte strekninger for å sikre ledningen mot trefall. 
 
Transport og adkomst: 

- Det vil ikke bli anlagt anleggsveger som følge av tiltaket. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
§ 4 første ledd bokstav e, gir Straumen Nett AS tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
bygging, drift og sanering av ledningsanlegg. 

 

Ved oppslag i åpne kilder finner vi følgende å bemerke: 
 
Skog- og jordbruk: 

- Ledningen vil ikke berøre noen aktive jordbruksområder eller drivverdige plantefelt. Skogen i 
området blir kun benyttet til ved. Ved å flytte traséen lengre fra sjøen, og delvis på oversiden av 
vegen, legger man nok litt større begrensinger for å ta ut skog ved bruk av vinsj eller løpestreng. 

 

Naturvernområde: 
- Det er ingen registrerte eller planlagte naturvernområder nær anlegget. 

 

Friluftsområder:  
- Det er ingen registrerte eller statlig sikrede friluftspområder langs ledningen. Området blir 

imidlertid brukt, både av hytteeiere og lokalbefolkningen. Spesielt tursti Løset – Sandvikshornet, 
samt stølsområdene på begge sider av Løsetvatnet blir hyppig benyttet. Ny ledning vil i all 
hovedsak følge samme trasé som eksisterende og vil ikke redusere verdien av disse områdene 
ytterligere. 

 

Naturtyper etter DN-håndbok 13: 
- På Løset rett øst for ledningen er det registrert Slåttemark, BN00099314. Artsrik lokalitet med flere 

sårbare og nær truet karblomster. Anlegget vil ikke direkte påvirke denne lokaliteten. 
- BN00062489 Bekkekløft og bergvegg, verdi viktig. Bekkekløfta har verdi B som naturtypelokalitet 

grunnet et i hovedsak intakt miljø med relativt høyt innslag av gammel skog som samlet sett utgjør 
en liten del av et større område med gammel kystbjørkeskog og gammel ospeskog. Det er potensiale 
for forekomster av lav helst knyttet til fattig bark, hvorav flere er rødlistede.  
Dagens ledning går gjennom denne lokaliteten, men vi foreslår å legge ny ledning i all hovedsak 
utenfor dette området. Inngrepet i denne lokaliteten vil dermed bli mindre enn dagens inngrep. 
 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 
- I bekkekløften nevn over er det registrert Gubbeskjegg som er en Nær truet art i Norge. 

Gubbeskjegg vokser på eldre barskog og bergvegger. Ved å justere traséen utenom bekkekløften 
reduseres risikoenm for denne arten. 

- Ved Bjørnavika er det registrert Lutvokssopp som er Nær truet art i Norge. Lutvokssopp 
forekommer fortrinnsvis i naturbeitemark og andre åpne gressmarker, men er også funnet i 
skogsbeite og lavalpine grasmarker. Ferdig anlegg vil ikke ha noen negativ påvirkning på denne 
arten, men man må være oppmerksom på dette i forbindelse med anleggsarbeidet. 

 

Ledningen blir bygget delvis med belagte liner på hengekjeder og delvis med hengekabel. Disse 
byggemetodene vil redusere risiko for fugledød ved elektrokusjon til et minimum. 
 
Av hensyn til natrurmangfoldet skal det ved kryssing eller nærføring av bekker og vassdrag stå igjen 
kantvegetasjon i den grad dette ikke går ut over driftssikkerheten for ledningen. 
 

Kulturminner: 
- Vi finner ingen automatisk fredet kulturminner nær traséen. Seksjon for Kulturarv i Møre og 

Romsdal Fylkeskommune må vurdere om det er nødvendig med  ytterligere undersøkelser. 
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FORESPURTE ETATER 

Navn Adresse Postnr. og sted 

Sykkylven Kommune Rådhuset 6230 Sykkylven 
postmottak@sykkylven.kommune.no 
 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
Miljøvernavdelinga Postboks 2520 6404 Molde 
sfmrpost@statsforvalteren.no 
 
Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Seksjon for Kulturarv Postboks 2500 6404 Molde 
post@mrfylke.no 
 

 

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 vinter/vår 2023 og ferdigstilles høsten 2023 
 
 
 

 Kokstad, den 25. august 2022 

 
Per Ole Jøsok 

 

 
 

VEDLEGG: 
 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Trasekart, 3197-KA-0002, 3197-KA-0003  
5. Oversiktskart , 3197-KA-0001
 

mailto:sfmrpost@statsforvalteren.no
mailto:post@mrfylke.no
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  3197 brev grunneiere forelegging 

 

 
 
«Person_navn» 
«Person_adr» 
 
«Postnr» «Poststed»  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
VEDR.: STRAUMEN NETT AS – 22 KV-LEDNING LØSET – RØNES – SANDVIKA 
ORIENTERING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSAVERE 
 
Som dere er kjent med planlegger Straumen Nett AS fornye 22 kV-ledningen Løset – Rønes – 
Sandvika.  Eksisterende ledning nærmer seg sin tekniske levetid og har heller ikke kapasitet til å 
forsyne planlagt oppdrettsanlegg på Rønes.  
 
Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til bl.a. Sykkylven kommune. 
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos: 

- Straumen Nett AS sitt kontor i Sykkylven 

- https://josok.no/grunneier-informasjon/ 

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

- Halvard Hjorthol, e-post: halvard@straumen-nett.no 
 

I forbindelse med planleggingsarbeidet blir det foretatt utstikking av masteplasser. Arbeidet blir 
utført i henhold til ”Lov om eigedomsregistrering § 41 med tilhørende forskrift”. Mastepunkt blir 
merket med peler med påskrift M (nr.).  Oppmålingsarbeid blir utført av Jøsok Prosjekt AS i 
september måned då. 
 
Dersom noe er uklart eller dere trenger ytterligere informasjon ta kontakt med Halvard Hjorthol på e-

post: halvard@straumen-nett.no eller tlf. 934 97 458. 
 
 

Med hilsen 
 

 
 

Per Ole Jøsok 
 
 
 

JØSOK PROSJEKT AS 
Besøksadresse: 

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad 
Postadresse: 

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 
Telefon: 55 11 60 40 

E-post: firmapost@josok.no 
 NO 977 032 873 MVA 

 
Kokstad, 25.08.2022  

Vår ref.: 3197/POJ  
Deres ref.:  

 

https://josok.no/grunneier-informasjon/
mailto:halvard@straumen-nett.no
mailto:halvard@straumen-nett.no


STRAUMEN NETT AS

22 kV-ledning Løset - Rønes - Sandvika
Datert: 25.08.2022

Kommunenavn Gårdsnr Bruksnr

SYKKYLVEN 69 1

SYKKYLVEN 69 2

SYKKYLVEN 69 2

SYKKYLVEN 70 1

SYKKYLVEN 73 1

SYKKYLVEN 74 1

SYKKYLVEN 74 1

SYKKYLVEN 74 1

SYKKYLVEN 74 1

SYKKYLVEN 74 1

SYKKYLVEN 74 1

SYKKYLVEN 74 2

SYKKYLVEN 74 2

SYKKYLVEN 74 2

SYKKYLVEN 74 3

SYKKYLVEN 74 3

SYKKYLVEN 75 1

SYKKYLVEN 75 1

SYKKYLVEN 75 1

SYKKYLVEN 75 1

SYKKYLVEN 76 9

SYKKYLVEN 75 8

SYKKYLVEN 76 1

SYKKYLVEN 76 6

SYKKYLVEN 76 6

SYKKYLVEN 75 6

SYKKYLVEN 75 6

SYKKYLVEN 76 1

SYKKYLVEN 77 3

SYKKYLVEN 77 2

SYKKYLVEN 76 5

SYKKYLVEN 76 2

SYKKYLVEN 75 7

SYKKYLVEN 75 7

SYKKYLVEN 76 1

SYKKYLVEN 75 8

SYKKYLVEN 76 1

SYKKYLVEN 76 7

SYKKYLVEN 76 7

SYKKYLVEN 76 4

SYKKYLVEN 76 3

SYKKYLVEN 76 8

A V G R E I N I NG  -  R Ø N E S

A V G R E I N I N G  -  S A N D V I K
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