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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  

 Norgesnett AS 
Postadresse 

 Storebotn 90, 5309 Kleppestø 
Anleggenes beliggenhet 

 Askøy Kommune  

 

BESKRIVELSE AV ANLEGGET 

 

Eksisterende 22 kV-ledning mellom Horsøynipa og Follesefjellet er gammel og må fornyes. Ny 
ledning er planlagt bygget i samme trasé som eksisterende ledning. På grunn av den generelle økning 
i forbruk, må den nye ledningen bygges med større overføringskapasitet enn i dag. 

Ledningen forsyner abonnenter på Kråkås og Kråkåsvågen, og er en viktig reserveforsyning for 
Hetlevik- og Follese-området. 

 
LUFTLEDNING 

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

Horsøynipa 1,94 24 22 3 x Feral 120 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Follesefjellet 16 16 Vedlegg 1  Høst 2023 

                                                                                                                                                                                                                    

NETTSTASJONER 

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

041 Krokåsvåg 200 22 22/0,23 Mastefotkiosk Høst 2024 
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FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 

 

Ifølge gjeldende kommuneplan for Askøy kommune er mesteparten av anlegget i LNFR-område;  
- Ved Kråkåsvåg krysser ledningen gjennom område registrert som Funksjonell strandsone. 

Avstand fra ledning til strandlinje er på det nærmeste ca. 100 m. 
- Mellom Kråkås og Follese ligger ledningen innenfor hensynssone friluftsliv.  
- På Follese ved Hovestølen vil berører ledningen område avsatt til fremtidig boligbebyggelse og 

fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. 
22 kV-ledningen er planlagt i samme trasé som den gamle ledningen og vil ikke medføre noe større 
ulempe enn i dag. 

Anlegget berører en reguleringsplan: 
- Ledning vil krysse over ny FV 5246 Slettebrekko – Hetlevik. Nye master vil bli plassert utenfor 

anleggsarbeidet for den nye vegen. Norgesnett vil ha en løpende dialog med Vestland 
Fylkeskommune vedr. gjennomføring av anleggsarbeidet til ny veg, inkl. nødvendig forsyning til 
veganlegget.  

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

       

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 

 

22 kV-ledningen mellom Horsøynipa og Follesefjellet er gammel og må fornyes. Dagens ledning har 
allmenn forsyning i området den går gjennom, og kan i tillegg benyttes som en reserveforsyning til 
Hetlevik og Follese 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. 
På grunn av topografi og grunnforholdene for øvrig, vil det bli uforholdsmessig kostbart å bygge 
ledningen som jordkabel. 
 

 

GRUNNEIERINTERESSER 

 

Norgesnett AS har i dag allmenn forsyning i området og har rettigheter til å vedlikeholde og fornye 
ledning i eksisterende trasé. Dersom det blir avvik i forhold til dagens trasé, vil man prøve å inngå 
minnelige avtaler om dette. 

 

MILJØ OG AREALBRUK 

 

Ny 22 kV-luftledning med hengekjeder vil trenge et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på normalt 16 m 
bredde. Eksisterende 22 kV-luftledning, som blir revet som følge av tiltaket, har et byggeforbuds- og 
skogryddingsbelte på ca. 15 m bredde.  

Ledningen vil krysse kommunal veg til Kråkåsvåg og nærmeste mast og nettstasjon vil ligge innenfor 
byggegrense for veg. De vil dog bli plassert utenfor sikkerhetsavstand i for veg, jf. Statens Vegvesen Håndbok 
N 101, Tabell 2.2. 
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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 Norgesnett 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 krysse noe full- og overflatedyrket jorbruksareal. Masteplasseringene blir omtrent 
som i dag og vil ikke medføre økte ulemper for jordbruket. Transport og graving i dyrket mark vil 
foregå utenfor vekstsesongen. 

Ledningen berører ikke noe drivverdig skog. Siden ny ledning bygges i samme trasé som den 
gamle, er det veldig lite skog som må ryddes som følge av tiltaket. 

 

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

 

- Friluftslivsområder:  
Ledningen går gjennom et kartlagt friluftsområde, FK00037807 Follesemarka, og blir regnet som et 
svært viktig friluftsområde. Ledningen følger samme trasé som den gamle ledningen og vil ikke 
medføre økte ulemper for friluftsområdet. 

Det er en forutsetning at eventuelle skader etter transport eller anleggsarbeid blir tilbakeført 
fortløpende under anleggsarbeidet. Som forebyggende tiltak må det vurderes forsterkning av 
kjøreruter med å legge ut nett, matter eller klopper. 

 

- Naturtyper etter DN-håndbok 13: 
Vi finner ingen registreringer nær den planlagte ledningen. 

 

- Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 
Det er registrert noen fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse nær traséene. Av arter av stor 
forvaltningsinteresse finner vi: 

• Fiskemåke (truet art), Grønnfink (truet art), Stær (nær truet art), Gråspurv (nær truet art), 
Gjøk (nær truet art), Tjeld (nær truet art), Taksvale (nær truet art) 

Ferdig bygget vil ikke dette anlegge representere stor risiko for fuglelivet, men i anleggsperioden 
kan støyende anleggsarbeid medføre forstyrrelser, spesielt i hekkeperioden. Ledningen blir bygget 
med hengekjeder som reduserer 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, f.eks. ved 
kryssing av Kråkåsdalen, kan det monteres fugleavvisere på ledningen for å redusere risiko for 
kollisjon. 

 
- Fremmede arter 

Det er ikke registrert fremmede arter i umiddelbar nærhet til traséen. Det er imidlertid registrert 
Sitkagran både ved Hovestølen og Kråkås. Dersom denne arten oppdages innenfor 
anleggsområdet, må det gjøres tiltak for å hindre spredning. Tiltak vil inkludere rengjøring av 
maskiner og utstyr, samt forhåndsregler ved transport av beskjæringsavfall og jordmasser. 
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Kulturminner: 
- Vi finner ingen automatisk fredet kulturminner nær traséen. Nærmeste er Kråkås – 

Notanausthillaren som ligger 160 m fra ny ledning. Kulturseksjonen i Vestland Fylkeskommune må 
vurdere om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser. 

 
 
FORESPURTE ETATER 

Navn Adresse Postnr. og sted 

Askøy Kommune Klampavikvegen 1 5300 Kleppestø 

postmottak@askoy.kommune.no 

 
Statsforvaltaren i Vestland 
Miljø og Klima Postboks 7310 5020 Bergen 
sfvlpost@statsforvalteren.no 
 
Vestland Fylkeskommune 
Kultur, idrett og inkludering Postboks 7900 5020 Bergen 
post@vlfk.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. På grunn av avvikling av juleferie utsetter vi denne 
tilbakemeldingen til innen 23. januar 2023. 
 
Arbeidet med luftledning er påtenkt igangsatt vinter/vår 2023 og ferdigstilles høsten 2024 
 
 
 

 Kokstad, den 22. desember2022 

 
Per Ole Jøsok 

 

 
VEDLEGG: 
 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Oversiktskart, 3233-KA-0001 
5. Trasekart, 3233-KA-0002  
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Norgesnett AS
22 kV-ledning Horsøynipa - Follesefjellet
Mastebilde og eiendomsinngrep
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3233 Brev Grunneiere 

 

 

 
 

 
 

 
«Navn» 

«Adresse» 

 

«Postnr_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 20.12.2022 
Vår ref.: 3233/POJ 
Deres ref.:  

 

 

 

 

Vedr.: Norgesnett AS, Ombygging av  22 kV-ledning Horsøynipa – 
Follesefjellet. Orientering til berørte grunneiere. 

 

Netteier på Askøy, Norgesnett AS, må fornye eksisterende 22 kV-ledning mellom Horsøynipa 
og Follesefjellet. Ny ledning vil i sin helhet følge dagens trasé med små endringer i 
masteplasseringer. 

Det er i dag sendt melding om Forelegging av tiltak til blant annet Askøy Kommune. 
Foreleggingen kan i sin helhet sees på vår hjemmeside: 

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

Eventuelle merknader må så snart som mulig, og helst innen 23. januar 2023, sendes til: 

- Norgesnett AS ved Jan Valle, e-post: jan.valle@norgesnett.no 

I forbindelse med planleggingsarbeidet vil vi utføre utstikking av ledningen i terrenget. 
Mastepunkt vil merkes med peler med påskrift M (nr.).  

Vi gjør oppmerksom på at oppmålingsarbeidet gjøres i henhold til:”Lov om 
eiendomsregistrering § 41 med tilhørende forskrift”. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Ole Jøsok 
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Norgesnett AS

22 kV-ledning Horsøynipa - Follesefjellet

Grunneierliste

Sak 3233

22.12.22

POJ

Kommune Gnr/Bnr

4627 14/79

4627 14/44, 83

4627 14/106

4627 14/4

4627 14/4

4627 14/345

4627 14/345

4627 14/54

4627 14/54

4627 12/7

4627 12/7

4627 12/7

4627 12/7

4627 12/9, 1615

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/15

4627 12/13

4627 12/1509

4627 12/211

4627 12/1332

4627 12/1413
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