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Stryn Kommune.     
Tonningsgata 4 
 
6783 Stryn 
 
  
 Kokstad, 15.04.2015 
  Vår ref.: 2378/TF/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 Breng – Hellset er en del av en radial som har allmenn forsyning i Lodalen. 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 Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Breng 2.6 km 24 22 3xferal 50 ????? 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Hellset 16 16 Vedlegg 1 2013 
 

 
 
FORHOLD TIL EKSISTERENDE PLANER 
 
I følge gjeldende kommuneplan for Stryn kommune vil ledningen i hovedsak gå i LNF-område. Ved Helset er det i 
følge kommuneplan et LNF areal planlagt for spredd bebyggelse. 
 
      
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 
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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 alternative 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 nye ledningen vil kreve et rettighetsbelte 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. Grunneier gir Stryn Energi AS rett til å fjerne trær i et 
skogryddingsbelte på 16 meter, målt 8 meter horisontalt til hver side for senter ledning. Trær utenfor 
beltet kan fjernes dersom terrenget er slik at trærne ellers kan falle over ledningen. Stryn Energi AS kan 
også fjerne trær utenfor beltet hvor dette er nødvendig for adkomst og transport til ledningen. 
 
Ved søk i Riksantikvarens base er det ikke funnet ett automatisk fredet kulturminne nær den planlagte 
ledningen. Kulturetaten i Sogn- og Fjordane Fylkeskommune må vurdere om det er nødvendig med 
ytterlige undersøkelser. 
 
Ved søk i Naturbase finner vi at ledningstraseen berører så vidt et område med edellauvskog. 
Det er registreringer av Alm og ulike sopparter i området, men ikke direkte i linjetrase. 
Det er registrert Fiskemåke på nedsiden av ledningstrase. 
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FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn 
Sogn- og Fjordane Fylkeskommune Postboks 173 6801 Førde 
Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane.  Njøsavegen 2 6863 Leikanger 
 
 
Har De kommentarer til våre planer ber vi om tilbakemelding, jf. Vilkårene i områdekonsesjonen som setter  
tilbakemeldingsfrist på 3 uker for å komme med uttalelse  
  
Arbeidet påtenkt/igangsatt høsten 2015  
 
 
 
 

15. april 2015 
 
 
 

Roger Jøsok 
 ……………………………. 
 
 
 Per Ole Jøsok 

 
VEDLEGG 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 
2. Brev til grunneiere 
3. Grunneierliste 
4. Oversiktskart, A-12483 
5. Trasèkart, B-19045, B-19046 





   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Kokstad, 15. april  2015 
 Vår ref, 2178/POJ  
 Deres ref,  
 
  
 
 
 
 
VEDR.: STRYN ENERGI AS 
OMBYGGING AV 22KV-LEDNING BRENG - HELLSET.  
ORIENTERING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
Som De er kjent med, er Stryn Energi AS i gang med å utarbeide planer for ombygging/  
fornying av en 22kV-ledning mellom Breng og Hellset i Stryn kommune.  
 
Det er i dag sendt ”Forelegging av tiltak” til blant annet Stryn kommune. Planene kan i sin 
helhet ses hos: 

- Stryn Energi AS, Tinggata 3, 6783 Stryn 
- Jøsok Prosjekt AS, Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad 
- www.josok-prosjekt.no 

 
De eksisterende ledningenes tekniske tilstand tilsier at ledningen må fornyes i sin helhet. 
 
Eventuelle merknader til planene må innen 3 uker sendes til: 

- Stryn Energi AS, Tinggata 3, 6783 Stryn ved Anbjørn Sølvberg,  
tlf. 489 59 259,  E-post: anbjorn.solvberg@stryn-energi.no  

eller 
- Jøsok Prosjekt AS, Postboks 169, 5863 Bergen ved Per Ole Jøsok, 

tlf. 55 11 60 45, E-post: perole.josok@josok-prosjekt.no 
 
I forbindelse med prosjekteringsarbeidet skal vi foreta utstikking av linjen i terrenget. 
Mastepunkt blir merket med peler med påskrift M (nr.). For å få siktelinje mellom pelene, kan 
det i begrenset omfang bli nødvendig med litt kvisting. Vi gjør oppmerksom på at 
stikningsarbeidet skjer i henhold til: Lov om eigedomsregistrering §41 med tilhørende 
forskrift”.  
 
 
 Med hilsen 
 
 
 
 Roger Jøsok  
 …………………………… 
 
 
 Per Ole Jøsok 
 
 
 
Gjenpart sendes: Stryn Energi AS, Tinggatas 3, 6783 Stryn. 
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Navn eier Adresse eier Postadresse eier Kommunenr Kommune GNR BNR

SÆTEN JARLE SÆTEN 6789 LOEN 1449 STRYN 80 1

Statens Vegvesen 

Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger 1449 STRYN 75 4

MURI DANIEL 6789 LOEN 1449 STRYN 80 8

HAUGEN KARI HOGRENNING 6789 LOEN 1449 STRYN 75 1

SÆTEN STEIN OVE 6789 LOEN 1449 STRYN 80 4

MYREN PER BJARTE 6789 LOEN 1449 STRYN 74 2

Statens Vegvesen 

Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger 1449 STRYN 74 6

Statens Vegvesen 

Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger 1449 STRYN 80 18

SÆTEN RAGNAR 6789 LOEN 1449 STRYN 80 7

MYREN PER BJARTE 6789 LOEN 1449 STRYN 74 1

MYREN HILDE TANGEN 6789 LOEN 1449 STRYN 74 1

Grunneigarliste Breng ‐ Hogrenning
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