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BKK Nett AS — søknad om ekspropriasjon og konsesjon — 300 kv kraftledning fra 
Kollsnes tillVIongstad — NVE sin innstilling av 31. januar 2011 — Øygarden 
kommune — Merknader fra grunneiere.- 

Undertegnede representerer grunneiere i Øygarden kommune. Det vises til oversikt over 
parter i tidligere uttale til NVE vårt brev av 01.07.2008. 

På vegne av partene inngis med dette kort merknad til NVE sin innstilling i saken. 

Denne merknad kan bli supplert med merknader fra parter knyttet til trasvalg. 
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Partene jeg representerer går imot den løsning NVE foreslår. Det gjøres gjeldende at 
den foreslåtte løsning gir alvorlige negative konsekvenser for sårbar kystnatur i 
Øygarden (og tilstøtende kommuner). Samtidig gir tras&n negative konsekvenser for 
utvilding i kommunen. 

Det er tidligere avgitt uttalelser i saken. Det vises til brev av 07.11.2007, 08.11.2007, 
12.12.2007 og 01.07.2008. Merknadene som her er inngitt opprettholdes og det vises til 
disse. 

Partene jeg representerer gjør gjeldende at kraftlinjetrasé over Øygarden må legges i 
jordkabel uavhengig av hvilken trasé som velges. 
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Det fremgår av NVE sin innstilling at NVE er klar over de alvorlige konsekvenser et luftspenn vil 
få for kystnaturen i Øygarden. NVE gir bl.a. følgende konklusjon i sin innstilling (side 4): 

"Kraftledningen vil i det åpne landskapet i Øygarden og Austrheim spesielt bli et synlig inngrep, 
settfra land og fra sjøen. Den vil gå gjennom områder med rødlistede fuglearter og områder med 
verdi for friluftsliv og kulturmiljøet. ..." 

NVE foreslår deretter i konldusjonen å løse disse alvorlige forhold på følgende måte: 

"For å redusere de negative virkningene av tiltaket anbefaler NVE at det blir satt vilkår om 
skånsom skogrydding, mattede liner og en miljø-, transport og anleggsplan, hvor det bl.a. skal 
vurderes alternative mastetyper og komponenter og tilpassing av anleggsperioden av hensyn til 
fugl. " 

Grunneiersiden vil gjøre gjeldende at alvorlige inngrep i sårbar kystnatur ikke kan løses med 
"skånsom skogrydding" og "mattede liner". Dette vil best kunne belyses gjennom befaring. 

Kystnaturen i øygarden er et spesielt landskap som det er viktig å ta vare på. 

Det har tidligere vært forståelse for dette også hos NVE. Ved tidligere fastsettelse av linjetrasé for 
linje Fana — Kollsnes førte dette til at tras&n i Øygarden ble lagt som kabel i jord. 

Gnmneiersiden vil gjøre gjeldende at det i dag, i 2011, ikke er mindre grunn til å legge kraftlinjen 
i kabel for å ta vare på denne sårbare natur, enn det var den gang. 

IV 

På vegne av partene fastholdes at kraftlinjetras&n må legges i kabel over Øygarden. 

Videre gjøres gjeldende at det i denne sak ikke er riktig å gi forhåndstiltredelse for eventuelle 
luftlinjetras&r. Berørte parter bør i tiilfelle sikres at saksbehandlingen følger hovedregelen om at 
domstolene skal kunne prøve saken før tiltak iverksettes. 
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