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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 i forhold til de kommunale arealplaner og vi håper at denne foreleggingen da kan 
behandles som en dispensasjonssøknad. 

Fra konsesjonær  

 BKK AS 
Postadresse 

 Postboks 7050, 5020 Bergen 
Anleggenes beliggenhet 

 Alver Kommune  

 

BESKRIVELSE AV ANLEGGET 

 

Vestland Fylkeskommune bygger ny FV 565 mellom Marås og Soltveit i Alver kommune. BKK AS vil legge 
ny 22 kV-jordkabel langs den nye vegen som erstatning for eksisterende 22 kV-luftledning på samme 
strekning. For å opprettholde strømforsyningen til abonnentene på må det i tillegg etableres noe nytt 22 
kV anlegg. Dagens 22 kV-luftledning, på totalt ca. 9 km, blir revet som følge av dette tiltaket. 

I denne foreleggingen har vi kun tatt med det 22 kV-anlegget som ligger utenfor reguleringsplan for FV 
565. Anlegg innenfor reguleringsplan til fylkesvegen er etter avtale med Vestland Fylkeskommune og i 
henhold til deres planer. 

På kartskissene er nytt anlegg tegnet med rød farge, anlegg som skal rives er tegnet med grønn 
farge, mens anlegg som skal beholdes er tegnet med svart farge. Luftledning er tegnet med 
heltrukken strek og jordkabel med stiplet strek. 

 
Fig. 1 Tegnforklaring til kartskisser  
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  Side 2 

 
 

STEKNINGER 

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

Marås 0,38 24 22 Hengekabel 3x95 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Halland 6 6 Vedlegg 1  Våren 2023 

 
 

22 kV-ledning Marås - Halland er planlagt bygget som 
hengekabel på enkeltstolper ved siden av eksisterende 22 
kV-ledning som vil bli revet. 

Ledningen vil berøre reguleringsplan for ny FV 565, noe 
som må hensyntas under anleggsarbeid med vegen. 

Se trasékart side 1 

 

 
 

Sted Grøftelengde - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Marås 0,08 24 22 jordkabel 2x3x400 mm² 
 Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

 3 3 Vedlegg 2 Høst 2024 

 
På Marås er det en liten strekning hvor det må legges 22 
kV-jordkabel for å koble sammen jordkabel langs veg til 
eksisterende 22 kV-luftledning. 

Se trasékart side 1 

 
 
 
 

 

Sted Grøftelengde - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Avgr. Mot Haugstad 0,04 24 22 jordkabel 3x95 mm² 
 Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

 3 3 Vedlegg 2 Høst 2024 

 
Det må etableres en 22 kV jordkabel for å koble til 22 kV 
avgreining til Haugstad.  

Se trasékart side 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  Side 3 

 
 

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

Haukåsen 1,20 24 22 Hengekabel 3x95 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Sletta 6 6 Vedlegg 1 Høst 2024 

22 kV-ledning Haukåsen til Sletta er planlagt bygget som 
hengekabel på enkeltstolper. Delvis vil det bli 2 stk. 
hengekabler på samme stolperekke. 

Ledningen vil berøre Reguleringsplan for Eggene 
bustadfelt og Vestnorsk utvandringssenter.  

For å koble til nettstasjonen Sletta sør vil ledningen bli 
lagt som jordkabel forbi Samfunnshuset Skogen. 

Se trasékart side 3 

 

 

 

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

Sletta 1,15 24 22 Hengekabel 3x95 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Pletten 6 6 Vedlegg 1 Høst 2024 

22 kV-lendning mellom Sletta og Pletten via nettstasjon 
på Instebø er planlagt bygget som hengekabel på 
enkeltstolper. Delvis vil det bli 2 stk. hengekabler på 
samme stolperekke.  
For å koble til nettstasjonen Instebø vil ledningen bli lagt 
som jordkabel den siste strekningen på ca. 120 m. 

Se trasékart side 3 

 
 
 
 

 

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

Årsetmyrane  0,68 24 22 Hengekabel 3x95 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Gjerde 6 6 Vedlegg 1 Høst 2024 

22 kV-ledning mellom Årsetmyrane og Gjerde planlagt 
bygget som hengekabel på enkeltstolper. På Gjerdet vil 
det bli lagt en 22 kV-jordkabel på ca. 180 m for å skjøte 
på eksisterende jordkabel til Austbygd Skule. Det blir 
etablert ny nettstasjon i en kiosk på Gjerde. 

Se trasékart side 4 
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Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Austbygd Skule 0,35 24 22 Hengekabel 3x95 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Ystebø 6 6 Vedlegg 1 Høst 2024 

 
22 kV-ledning Austbygd Skule og Ystebø er planlagt 
bygget som hengekabel på enkeltstolper ved siden av 
eksisterende 22 kV-ledning som vil bli revet. 

Etter avtale med grunneiere er ledningen lagt nærmere 
Vestevatnet for å skjule ledningen mest mulig. 

Se trasékart side 4 

 

 
 

Sted Grøftelengde - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Soltveit 0,20 24 22 jordkabel 3x400 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Skisse Aktes satt i drift - dato 

Eks. luftledn. 3 3 Vedlegg 2 Høst 2024 

 
På Soltveit er det en liten strekning hvor det må legges 
22 kV-jordkabel for å koble sammen jordkabel langs veg 
til eksisterende 22 kV-luftledning. 

Se trasékart side 5 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    

NETTSTASJONER 

Ref.nr.: Navn Størrelse KVA Driftsspenning – kV prim/sek kV/kV Type Aktes satt i drift 

24013 Kjeset Nord 200 22 22/0,23 SiNet 315 U Høst 2024 

24006 Gjerde 200 22 22/0,23 Oslo Høst 2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca. plassering av nettstasjonene på hhv. Gjerde og Kjeset nord. 
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FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 

 

Ifølge gjeldende kommuneplan for Alver kommune er mesteparten av anlegget i LNFR-område med 
spredt boligbygging tillatt. Anlegget vil dog berøre noen reguleringsplaner: 

- Nettstasjon 24013 Kjeset Nord vil ligge innenfor Reguleringsplanforslag Plan ID. 4631-2020007 
Snekkevika, i et område avsatt til grøntareal. 

- Deler av luftledning Haukåsen – Sletta vil berøre Vedtatt reguleringsplan for Eggene bustadfelt. 
Ledningen er plassert i område avsatt til Jordbruk/skogbruk/gartneri og vil ikke direkte berøre 
boligtomtene. Ved etablering av dette boligfeltet vil BKK planlegge nødvendig omlegging i 
samarbeid med utbygger. 

- Deler av luftledningen Haukåsen Sletta vil ligge innenfor vedtatt reguleringsplan for vestnorsk 
utvandringssenter. Ledningen vil ligge innenfor Fareområde for høyspenningsledning, da ny trasé 
følger omtrent samme trasé som gammel ledning. 

Alver kommune må vurdere om nye luftledninger, kabler og nettstasjoner kommer i konflikt med andre 
kommunale planer eller infrastruktur.  
 

       

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 

 

22 kV-ledningen mellom Marås og Soltveit nærmer seg sin tekniske levetid og bør fornyes. Dagens 
ledning har allmenn forsyning i området den går gjennom, og kan i tillegg benyttes som en 
reserveforsyning til Austrheim og nordre deler av Radøy ved feil eller vedlikehold i andre deler av nettet. 
For å opprettholde en sikker strømforsyning til abonnentene må ledningen fornyes.  
 

 

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, men vi har kommet frem 
til dette alternativet som det foretrukne. 
 

 

GRUNNEIERINTERESSER 

 

BKK 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 BKK 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. 

Siden det ikke er inngått avtale med grunneiere enda, kan det bli mindre endringer på planene. Vi vil i 
tilfelle holde dere informert om dette. 

 

MILJØ OG AREALBRUK 

 

Ny 22 kV-luftledning med hengekabel vil trenge et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på normalt 6 m 
bredde. Jordkabel vil trenge et byggeforbudsbelte på 3 m bredde. Eksisterende 22 kV-luftledning, som blir 
revet som følge av tiltaket, har et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på 16-17 m bredde.  
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- 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 BKK 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 berøre aktive jordbruksområder og noe drivverdig skog. Man vil prøve å unngå at 
stolpepunkt blir plassert i dyrket mark. Transport og graving i dyrket mark vil foregå utenfor 
vekstsesongen 

Hengekabelen er en berøringssikker kabel og vil derfor ikke representere noe fare for 3. person 
ved gylling o.l. 

 

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

 

- Friluftslivsområder:  
Det er flere registrerte og viktige friluftslivsområder nær planlagt anlegg, FK00008982, FK0000906, 
FK00008994 og FK00008926. Den nye fylkesvegen krysser gjennom disse områdene og vil nok 
redusere verdien av disse områdene noe.  

Luftledningen Årsetmyrane og Gjerde vil krysse gjennom Friluftslivsområdet Sætre – Lommetjørna 
– Sletta, FK00008994. 

 

- Naturtyper etter DN-håndbok 13: 
Ved Haukåsen er det registrert Oseanisk nedbørsmyr, BN00001036. Den er vurdert som svært viktig 
– A, siden myren er stor og ganske intakt. Anlegget vil ikke direkte påvirke denne lokaliteten da 
ledningen er planlagt med et luftspenn over myren. Av hensyn til naturmangfoldet skal det ved 
kryssing og/eller nærføring av bekker og vassdrag stå igjen kantvegetasjon i den grad dette ikke går 
ut over driftssikkerheten for ledningen. 
 

 

- Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 
Det er registrert en god del fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse nær traséene. Av arter av 
særlig stor forvaltningsinteresse finner vi: 

• Hettemåke (truet art), Brushane (truet art), Musvåk (andre spesielt hensynskrevende art), 
Knekkand (truet art), Bergand (truet art), Fiskemåke (truet art), Gråmåke (truet art), 
Sandsvale (truet art) 

Av arter av stor forvaltningsinteresse finner vi: 

• Stær (nær truet art), Gjøk (nær truet art), Hettemåke (truet art), Brushane (truet art), 
Fiskemåke (truet art), Gråspurv (nær truet art), Gresshoppersanger (nær truet art) 

Av ansvarsarter finner vi: 

• Gråtrost, Gråsisik, Heipipelerke 

Ferdig bygget vil ikke dette anlegge representere stor risiko for fuglelivet. I anleggsperioden kan 
støyende anleggsarbeid. Ledningen blir bygget delvis med hengekabel og delvis som jordkabel. 
Siden dette er berøringssikre kabler, er det ingen risiko for fugledød ved elektrokusjon. Det vil 
alltid være en risiko for at fugl kolliderer med luftspenn. På de strekningene hvor det er naturlig 
fugletrekk vil vi prøve å legge luftledningen så lavt som mulig for å redusere risiko for kollisjon. 

 
  



 
 

  Side 7 

 
 

- Fremmede arter 
Det er kun funnet et sted det er registrert fremmede arter i og nær anleggsområdet. På Sletta er 
det registrert Parkslirekne, som er en storvokst flerårig staude. For å hindre spredning av denne 
arten vil det bli gitt krav om tiltak i anleggsperioden. Tiltak vil inkludere rengjøring av maskiner og 
utstyr, samt forhåndsregler ved transport av beskjæringsavfall og jordmasser. 

 
 

Kulturminner: 
- Vi finner ingen automatisk fredet kulturminner nær traséen. Kulturseksjonen i Vestland 

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

Navn Adresse Postnr. og sted 

Alver Kommune Postboks 4 5906 Frekhaug 
post@alver.kommune.no 

 
Statsforvaltaren i Vestland 
Miljø og Klima Postboks 7310 5020 Bergen 
sfvlpost@statsforvalteren.no 
 
Vestland Fylkeskommune 
Kultur, idrett og inkludering Postboks 2500 6404 Molde 
post@vlfk.no 
 

Det vil bli sendt egen dispensasjonssøknad til Vestland Fylkeskommune for plassering av nettstasjoner 
innenfor byggegrense for veg. Det vil også bli sendt egen gravemelding til Vestland Fylkeskommune for 
graving i og langs fylkesveger. 
 
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 2024 
 
 

 Kokstad, den 28. november2022 

 
Per Ole Jøsok 

 

 
VEDLEGG: 
 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper luftledning 
2. Eiendomsinngrep jordkabel 
3. Skisse nettstasjoner 
4. Brev til grunneiere 
5. Grunneierliste 
6. Oversiktskart, 3079-KA-0001 
7. Trasekart, 3079-KA-0002  
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mailto:sfvlpost@statsforvalteren.no
mailto:post@vlfk.no


BKK Nett AS 
22 kV-ledning Marås – Soltveit 
Rettighetsbelte 22 kV-jordkabel  Sak 3079 
Vedlegg 1 til Forelegging av tiltak  25.11.2022 
   

 

 

 

  

 

 



BKK Nett AS 
22 kV-ledning Marås – Soltveit 
Rettighetsbelte 22 kV-jordkabel  Sak 3079 
Vedlegg 2 til Forelegging av tiltak  25.11.2022 
   

 

 

 

  

 

Rettighetsbelte totalt ca. 3,5 m bredde, 1,5 m til hver side av 

kant kabelgrøft. 



BKK Nett AS 
22 kV-ledning Marås – Soltveit 
Rettighetsbelte 22 kV-jordkabel  Sak 3079 
Vedlegg 3 til Forelegging av tiltak  25.11.2022 
 

 

  

Nettstasjon Siemens SiNett 315U 

LxBxH = 2600x1600x2050 

 

 

 

 

 

 

  Nettstasjon Siemens 1250 Oslo 

  LxBxH = 3300x2230x2550 

 

 

 

 

Byggeforbudssone 5 m fra yttervegg nettstasjon.  



 
 

  Brev Grunneiere Forelegging 

 

 

 
 

 
 

 
Navn 

Adresse  

 

Postnr. Og Sted  

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad 

Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 

 
T +47 55 11 60 40 

firmapost@josok.no 

www.josok.no 

 
Den Norske Bank: 5251.05.10097 
NO 977 032 873 MVA 
 

Kokstad 25.11.2022 
Vår ref.: 3079/POJ 
Deres ref.: 

 

 
 

 
VEDR.: BKK AS – 22 KV-LEDNING MARÅS - SOLTVEIT 

Vi viser til tidligere informasjonsbrev og grunneiermøte om dette prosjektet. 

Eksisterende 22 kV-ledning mellom Marås og Soltveit er gammel og må fornyes. I 
forbindelse med bygging av ny fylkesveg legger BKK ny 22 kV-jordkabel på hele strekningen. 
Det må allikevel bygges noen nye 22 kV-ledning for å opprettholde strømforsyningen til 
abonnentene på denne strekningen. 

Det er i dag sendt «Forelegging av tiltak» til bl.a. Alver Kommune 
Foreleggingen kan i sin helhet sees på våre nettsider https://josok.no/grunneier-
informasjon/. 

I denne foreleggingen er det lagt ved kart som viser planene, samt skisser over mastebilde, 
byggeforbud og nødvendig skogryddingsbelte. 

Dersom du har merknader til planene, må de innen 3 uker sendes til Jøsok Prosjekt AS ved: 

- Per Ole Jøsok, e-post perole.josok@josok.no 

I forbindelse med planleggingsarbeidet blir det foretatt utstikking av traséer og utsetting av 
peler for stolpeplasseringer. Arbeidet blir utført i henhold til «Lov om eigedomsregistrering § 
41 med tilhørende forskrift». Stolpepunkt blir merket med peler med påskrift M (nr.). 

Dersom noe er uklart eller du trenger ytterligere informasjon ta kontakt med: 

- BKK AS ved Jørgen Vabø, tlf. 906 93 348, e-post: jorgen.vabo@bkk.no 
- Jøsok Prosjekt AS ved Per Ole Jøsok, tlf. 901 65 868, e-post perole.josok@josok.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Ole Jøsok 
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BKK Nett AS

22 kV-ledning Marås – Soltveit

Grunneierliste ifb. forelegging

Sak 3079

Datert 25.11.22

Gnr/Bnr

415/10

415/10

415/7

415/20

415/20

415/5

415/13

415/14, 19

415/21

415/21

415/21

414/34, 35

414/12

414/26, 56

414/1

414/1

414/23

414/80, 170

414/57

414/9

414/9

414/31

414/24, 30

414/19, 500/3, 11

500/4

500/22, 12, 9, 8, 5

500/14, 18

500/18

500/6, 11, 19

500/6, 11, 19

500/1, 10, 23, 24

499/6

499/6

499/156

499/8

499/8

499/3, 4, 9

499/3, 4, 9

499/86

499/7

499/1

499/5

498/5

498/7, 56

498/8

498/84



BKK Nett AS

22 kV-ledning Marås – Soltveit

Grunneierliste ifb. forelegging

Sak 3079

Datert 25.11.22

Gnr/Bnr

498/11

498/1

498/17

498/4, 6

498/87

498/87

498/70

497/7

497/20

497/8

497/8

497/8

497/5

497/6

497/6

497/3, 4

497/1

497/2

497/22

496/3

496/1, 27

496/11

496/2

495/2

495/4

459/1, 23

459/2, 3, 4

464/1

464/1

464/2

464/7

464/7

460/2

463/1














