
Til 
Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 
0033 Oslo Frøyset 14. januar 2014.. 

 
 
Fra 
Ørjan Daae 
Frøyset 
5986 HOSTLAND 
e-mail: ordaae@online.no 

 
 
Klage på NVE si innstilling til søknad frå BKK Nett AS 
420kv Mongstad – Modalen. 

 
Vil med dette klage på innstilling om trasevalg / mastepunkt for planlagt kraftleidning 
300(420) kv Modalen- Mongstad. Dette gjelder eigedom Dalset, gard 7 , bruk 18, ved 
Sleirevatn i Masfjorden Kommune. 

 
NVE har vedtatt i dette området trasevalg alt 1. Trasen har utafra NVE sine vurderinger den 
beste løsningen blant 3 alternativ. Men alle trasene har et mastepunkt som er svært 
ødeleggende. Alt 1 som no er vedtatt er den verste for min eiendom. Sjå bilde. Den nye masta 
vil bli ca 12 meter høyere, (totalt 36 meter høy) den dagens mast. Dagens mast skal byttes ut 
med den på bilde. 
Denne masta står ca 190 meter fra tunet på Dalset, gard 7, bruk 18. Den nye masta vil komme 
klart synlig opp i landskapsbildet. 
Det som er fulgt mulig, er å flytte denne masta lengre mot øst eller fjerne den, slik som eg har 
gitt uttrykk for ved tidligere brev til NVE. Sjå vedlegg. 
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Vedlegget er fra sluttberfaringen som NVE , BKK og andre gikk i august 2012. 
På denne synfaringen stoppet følget på punkt P10. Avstanden til trasen ble da ca 700 – 1200 
meter. En fekk da en ”god” overstikt over heile trasen langs Sleirevatn, men et dårlig 
utgangspunkt iht min eiendom på Dalset. 

 
Vedlegget syner også at det er fullt mulig å flytte ontalte mast østover eller fjerne den heilt. 

 
Dette har også BKK uttalt seg at en kan bygge linja uten denne masta, men at den da justere 
dei nærmeste mastene. En kan bruke samme trase som alt 2.5. 

 
Ved å flytte/ fjerne denne masta vil dei totale konskvensene i området, bli enda meir 
reduserte. Det må jo være til alles beste. 

 
Når departementet skal gå synfaring ønsker eg at Dere stopper på min eiendom, Dalset, slik 
at eg kan få lagt fram mine synspunkter. 

 
Garden sitt område ved/ fra Sleirevatnet til Frøysetelva er et flott område som kan benyttes til 
gardsturisme iht laksefiske. Utleige hytter kan bli en muligehet når området blir fristilt fra 
kraftlinen. Via bedriften Frøyseth Gardsmat leiger vi ut husvære/ båter til laksefiskere i 
Frøysetelva. Hovedhuset på Dalset er snart ferdig rehablitert og vil fra sesongen 2014 være 
klar for gjester. 

 
Dersom en trenger meir infomasjon er det bare å ta kontakt. 

 
 
 
Mvh 

 
 
Ørjan Daae. 
Mob 90 12 38 22. 

 
Vedlegg- kart over trasevalg Sleirevatn. 





 


