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Besøksadresse:
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad

Stryn Kommune.
Tonningsgata 4

Postadresse:
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 6040 - Telefax: 55 11 6041
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

6783 Stryn

Bank: Den norske Bank - Bankgiro: 5251 .05.10097
Forektaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 15.08.2012
Vår ref.: 2180/POJ
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.

Fra konsesjonær (navn)

STRYN ENERGI AS
Postadresse

TINGGATA 3, 6783 STRYN
Anleggenes beliggenhet (kommune)

Stryn Kommune

BESKRIVELSE AV ANLEGGET
22 kV -ledning Beinnes - Flåten er en del aven radial som har allmenn forsyning i Oldedalen. Det er også
registrert et visst potensial for småkraftverk i området som vi har tatt hensyn til i planleggingen.
Nye ledninger vil erstatte eksisterende 22 kV ledninger på samme strekning som blir sanert. Lengden av
ledninger som nå blir ombygget er ca 3 km.

LUFTLEDNINGER
Fra

Beinnes
Til

Flåten

Stolperekke - km

3.01 km
Byggeforbudsbelte

Nom.spenning - kV

24
Hogstgate - m

16

16

Driftspenning - kV

22

Type og tverrsnitt - mm 2

3xferal95

Mastebilde.

Aktes satt i drift - dato

Vedlegg 1

2013

FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER
All ombygging som omfattes av denne forelegging er ombygging av eksisterende anlegg i samme trase.
I følge gjeldende kommuneplan for Stryn kommune er denne ledningen i sin helhet i LNF-område. Ved
Flåten er det et område avsatt til fritidsbolig ca. 150 m fra ledningen. Hovedsakelig vil ledningen ligge i
skogsmark med varierende bonitet, men vil noen steder krysse over åpne områder med dyrket- og
beitemark. Vi har ikke funnet noen reguleringsplaner som kommer i konflikt med ledningen.

2180

Side 2

~~
. . . jA

.... "

lill . . .

JØSOK PROSJEKT AS

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE
Linjen må fornyes da den har nådd sin tekniske levealder og må ombygges for å sikre allmenn forsyning i
området. Det er et visst potensial for småkraftverk i området som vi har tatt hensyn til ved planleggingen av
ledningen. De nye linetverrsnittene er planlagt som samfunnsmessig økonomisk tverrsnitt ut fra kapitaliserte
energitap og investeringskostnader.

ALTERNATIV.
Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemløsningen. Skal en opprettholde en
forsvarlig drift av strømforsyningen i områdene linjen går gjennom må anlegget fornyes. De topografiske
forhold, og grunnforholdene forøvrig, tilsier at linjen hovedsakelig må bygges som luftledning.
Det har blitt vurdert flere alternative traseer og byggemetoder, og vi mener at det nå forelagte anlegget er
samfunnsøkonomisk riktig.

GRUNNEIERINTERESSER
Stryn Energi AS har allmenn forsyning i området i dag og har rettigheter til å bygge og vedlikeholde
eksisterende ledning. Ved fornying av ledningen vil man benytte seg av de eksisterende rettigheter, men det
er nødvendig å erverve noe mer areal for den nye ledningen. Stryn Energi AS er i dialog med grunneiere
angående dette, og man vil forsøke å inngå minnelige avtaler angående bygging og drift. Som følge av
tiltaket vil eksisterende ledning saneres.

MILJØ OG AREALBRUK
Stryn Energi AS har et rettighetsbelte på ca 15 m bredde, 7,5 m til hver side for senter ledning. Det har
vært vanlig praksis å oppfatte dette som avtaler uten tidsbegrensning, slik at Stryn Energi AS har
rettigheter til å bygge og drifte ledning innenfor dette rettighetsbelte.
Den ny ledningen vil kreve et rettighetsbeltet på 16 m bredde.
Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse
omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbeltet hvis Stryn Energi AS finner de forskriftsmessige
forhold i orden. Innenfor rettighetsbeltet må Stryn Energi AS også ha rett til å rydde skog i den utstrekning
dette er nødvendig for å få forskriftsmessig / forsvarlig klaring til strømførende liner.
Ved søk i Riksantikvarens base er det funnet ett automatisk fredet kulturminne nær den planlagte
ledningen. På Flåten er det et gravminne som kommer ca. 90 m fra ledningen. Dette indikerer dog at det er
potensial for ytterligere funn . Kulturetaten i Sogn- og Fjordane Fylkeskommune må vurdere om det er
nødvendig med ytterlige undersøkelser.
Vi har funnet en registrering i "Naturbase" som blir direkte berørt av ledningen:
Det er registrert et område med "Gammel Lauvskog" av viktig verdi på vestsiden av Oldevatnet.
Siden ledningen er planlagt i eksisterende trase, vil inngrepet i denne lokaliteten bli minimal.
Vi har ikke funnet noen arter på "Rødlisten" nær planlagt ledning.
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FORESPURTE ETATER
Navn
Stryn Kommune
Sogn- og Fjordane Fylkeskommune
Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane.

Adresse
Tonningsgata 4
Postboks 173
Njøsavegen 2

Postnr. og sted
6783 Stryn
6801 Førde
6863 Leikanger

Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. rundskriv fra NVE av
17/11-92.
Arbeidet er påtenkt gjennomført i løpet av 2013 .

15.08.2012

Roger Jøsok

Per Ole Jøsok

VEDLEGG
1. Eiendomsinngrep og mastetyper.
2. Brev til grunneiere
3. Grunneierliste
4. Oversiktskart, A -11460
5. Tracekart, B-16835 - B-16836
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JØSOK PROSJEKT AS
Besøksadresse:
Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad
Postadresse:
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 11 6040 - Telefax: 55 11 6041
E-post: firmapost@josok-prosjekt.no
Bank: Den norske Bank - Bankgiro: 5251 .05.10097
Forektaksregisteret: NO 977 032 873 MVA

Kokstad, 1S.august 2012
Vår ref, 2180/POJ
Deres ref,

VEDR.: STRYN ENERGI AS
OMBYGGING AV 22KV-LEDNING BEINNES - FLATEN. ORIENTERING TIL GRUNNEIERE
OG RETTIGHETSHAVERE

Som De er kjent med har Stryn Energ i AS utarbeidet planer for ombygging/ fornying aven
22kV-ledn ing mellom Beinnes og Flåten i Stryn kommune.
Ledningen er planlagt fornyet/ ombygget i samme trase som ledn ing går i dag.
Det er i dag sendt "Forelegging av tiltak" til blant an net Stryn kommune. Planene kan i sin
helhet ses hos:
Stryn Energ i AS, Tinggata 3, 6783 Stryn
Jøsok Prosjekt AS, Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad
www.josok- prosjekt.no
De eksisterende ledn ingenes tekniske tilstand tilsier at led ning en må fornyes i sin helhet.
Eventuell e merknader ti l planene må innen 3 uker sendes til:
Stryn Energ i AS, Tinggata 3, 6783 Stryn ved Jan Træen,
tlf. 48 99 24 24, E-post: jan.traen@stryn -energi.no
ell er
Jøsok Prosjekt AS, Postboks 169, 5863 Bergen ved Per Ole Jøsok,
tlf. 55 11 6045, E-post: pero le.josok@josok- prosjekt.no
I forbindelse med prosjekteringsarbeidet er det foretatt utstikking av linjen i terrenget. Mastepunktene er merket med peler med påskrift M (nr.).

Med hilsen

Roger Jøsok

Per Ole Jøsok

Gjenpart sendes: Stryn Energ i AS, Tinggatas 3, 6783 Stryn.

