
 

   

 
 
 
Tysvær kommune 
Postboks 94 
5575 Aksdal 
 
post@tysver.kommune.no 
 

 Kokstad, 15.08.2022 
 Vår ref.: 3199/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  Fagne AS  
 

Postadresse Haukelidvegen 25, 5529 Haugesund 
  
Anleggenes beliggenhet    Halleland/ Apeland i Tysvær kommune 

 
 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET 
Fagne AS er i gang med å fornye 22kV-nettet mellom Halleland og Apeland. Ledningen blir hovedsakelig 
ombygget i eksisterende trase, med en liten justering. En ombygging vil gi en sikrere strømforsyning i 
området.  
 
 
LUFTLEDNINGER  
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Halleland 1,92 24 22 3 x BLL 99 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Apeland 9,2 m 14 m Vedlegg 1 Vår 2023 
 
 
NYE NETTSTASJONER/TRANSFORMATORER 
Ref.nr. Navn Størrelse KVA Driftspenning prim./sek. KV/KV Type Aktes satt i drift  

- Halleland 100 22 22/0,23            Kiosk Eksist. 
 
 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 
De aller meste av luftledning som er planlagt vil ligge innenfor LNF-område i kommuneplanen. Fra 
Rønnevik til Apeland ligger ledningen innenfor hensynssone for landbruk KL7_H510. Det er tatt hensyn til 
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landbruket ved valg av BLL-liner og ved plassering av master. Trase mellom Rønnevik og Apeland er 
justert noe for å unngå master i dyrket mark. 

 

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 
Eksisterende ledning har nådd sin tekniske levetid og må fornyes.  
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.  
 
 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
Fagne AS har områdekonsesjon og allmenn forsyning i området.  
Fagne AS har tinglyste rettigheter til grunn i eksisterende ledningstrase og ønsker å benytte seg av disse ved 
en ombygging ledningen.     
Strekningen mellom Halleland og Apeland vil bli bygget med H-master, hengekjeder og BLL liner.  
Eksisterende rettighetsbelte varierer mellom 22 og 23m, alt etter om ledningen er bygget med E eller H-
master. Ved bygging av ny ledning med BLL-liner tillater Fagne AS at det kan reises bygninger i en avstand 
på 4m fra ledningens ytterfase og et totalt byggeforbudsbelte på 9.2m. Der ledningen bygges utenfor 
eksisterende rettighetsbelte vil Fagne AS søke å inngå avtaler om nye rettigheter. For nye rettigheter gjelder 
følgende rettighetsbelter: 

- H-master og BLL-liner. Byggeforbud 9.2m og skogryddingsbelte 14m. 

For å opprettholde strømforsyningen i byggeperioden blir det lagt ut en midlertidig hengekabel ved 
Halleland, som vist på vedlagt kartutsnitt. 

Som følge av tiltak blir eksisterende ledning revet.                                                                               
Eiendomsinngrep ny trase viser på vedlagt kart. 

MILJØ OG AREALBRUK 
 

Det aller meste av ombyggingen ligger innenfor allerede tinglyst rettighetsbelte der Fagne AS 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 Fagne AS at det kan reises bygninger i en avstand på 4m fra ledningens ytterfase ved BLL-
liner. 

Ved planlegging av trase har Fagne AS tatt hensyn til landbruksinteresser. Ledningen går hovedsakelig i 
utmark og beiteområder med varierende bonitet. Noen steder krysser ledningen dyrket mark. Det er tatt 
hensyn til dyrket mark ved plassering av master. I skogsområder bygges ledningen hovedsakelig 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:  

- Storspove er registrert i en avstand på ca. 250m fra ledningstrase. Storspove er sterkt truet. Ifølge 
Multiconsult sin veileder for anbefalte hensynssoner for sårbare arter anbefales en 
minimumsavstand på 250m til hekkende fugl. Hekketid april – juli. Anleggsarbeidet er tenkt 
utført høst 2022 og vinter 2023.  

- Granmeis (sårbar) 
- Tårnseiler (Nær truet) 
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Ved å benytte belagte BLL-liner med hengekjeder 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. 
Ledningen går igjennom leveområde for hjort. Vi vurderer anleggsarbeidet som lite problematisk i forhold 
til hjort. 

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. 

Arter som er svartelistet:  
- Plantanlønn. (Svært høy risiko for spredning). 
- Hagelupin. (Svært høy risiko for spredning). 

Disse artene ligger ved E39 og skal tas hensyn ved transport av maskiner inn i området. 
 

Ved søk i «askeladden» finner vi ingen automatisk fredet kulturminner ved ledningen.   

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 Adresse Postnr. og sted 
Tysvær kommune Postboks 94 5575 Aksdal 
post@tysver.kommune.no 
 
Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger 
firmapost@rogf.no 
Kultur, idrett og friluftsliv       
 
Statsforvalteren i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger 
sfropost@statsforvalteren.no  
            
Dersom noe er uklart eller dere har kommentarer til våre planer, vennligst ta kontakt med undertegnede: 

- Torbjørn Finne, E-post: torbjorn.finne@josok.no, Tlf.: 920 91 421.   
 
 
Arbeidet påtenkt igangsatt så snart som mulig med ferdigstilling høst 2023. 
 
 
 

 Kokstad, 15.08.2022 

 
Torbjørn Finne 

VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste uten navn 
4. Oversiktskart tegn.  
5. Trasékart 1-3 
6. Trasékart som viser omlegging av trase.  
7. Trasekart med transportruter. 1- 3 



R
e

ttig
h

e
tsbe

lte
 ve

d
 e

rverv av ny linjegru
nn.

V
ed

le
gg 



 
 
   

   

 
- 
 
 
 
 
 
 

 Kokstad, 15.08.22 
 Vår ref.: 3199/TF 
 Deres ref.: 
 
 
 
VEDR.: FAGNE AS  
22 KV – LEDNING HALLELAND - APELAND 
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
Fagne AS er i gang med å fornye 22kV-nettet mellom Halleland og Apeland i Tysvær Kommune.     
Ledningen blir hovedsakelig ombygget i eksisterende trase, med en liten justering mellom Rønnvik og 
Apeland. Eksisterende ledning har nådd sin tekniske levetid og må ombygges.  
Fagne AS har områdekonsesjon og allmenn forsyning i området.  
Ledningen vil bli bygget med H-master med hengekjeder og plastbelagte BLL liner.  
Ved bygging av ny ledning tillater Fagne AS at det kan reises bygninger i en avstand på 4 m fra ledning-
ens ytterfase ved BLL-liner.  

Der ledningen bygges utenfor eksisterende rettighetsbelte vil Fagne AS søke å inngå avtaler om nye ret-
tigheter. For nye rettigheter gjelder følgende rettighetsbelter: 

- H-master og BLL-liner. Byggeforbud 9.2m og skogryddingsbelte 14m. 

Det er i dag sendt melding om "Forelegging av tiltak" til bl.a. Tysvær kommune. 
Foreleggingen kan i sin helhet sees hos: 

- Haugaland Kraft Nett sitt kontor i Haugesund 
- www.josok.no 

 
I forleggingen er det lagt ved kart som viser masteplasseringer og transportruter for gravemaskin.. 
 
Eventuelle merknader må innen 3 uker sendes til Fagne AS ved: Kjell Anders Grov, e-post: 
kjell.anders.grov@fagne.no 
Dersom det er spørsmål til prosjektet, kontakt Fagne AS ved: 
Kjell Anders Grov, e-post: kjell.anders.grov@fagne.no , tlf. 975 56 139 
 

Med hilsen 
 

 
Torbjørn Finne 

 
  
Gjenpart sendes: Fagne AS ved: Kjell Anders Grov 

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



Gnr./Bnr. Navn Adresse Telefonnr.
6/1

6/2
6/3
6/7
6/9
6/30

GRUNNEIERE, 22 KV LINJE HALLELAND-APELAND
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