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Høringsuttalelse ang. kraftledning Mongstad-Kollsnes fra grunneier på Bakka, gnr. 135, 

bnr.1 

 

Undertegnede vil gjerne på denne måten få gi uttrykk for vårt syn i denne saken, som vi har 

vært engasjert i fra starten. Vi viser for øvrig til felles uttalelse fra grunneierne på Bakka med 

de innvendinger mot luftspenn som framkommer der, og som vi deler fullt ut. 

 

NVE’s linjevalg berører Bakka i særlig grad på grunn av at kraftledningen vil gå innenfor få 

hundre meter fra de bebygde områdene her. Bakka vil derfor i særlig stor grad bli rammet av 

forringelse av landskapet og landskapsopplevelsen, men også av de andre negative effektene, 

som mulig kreftrisiko, koronarstøy og annet. Vi vil understreke at landskapet her er noe av det 

flateste i hele traseen og derfor umulig å skjerme i naturen.  Vi finner det svært urimelig hvis 

den reduksjonen av eiendomsverdiene vi som grunneiere derved vil bli påført, ikke tas hensyn 

til. Dette er kostnader som vi blir påtvunget for at kraftselskap og oljeselskap skal kunne få 

store inntekter. Behovet for kraft til Bergen bør nå være tilstrekkelig dekket ved linjen Sima-

Samnanger. 

 

For å unngå ekstrem nærføring til felles båthavn ved ilandføringen fra Bakkastraumen 

(Vaulen) foreslo vi for NVE å flytte linjen lengre sør her. Dette ble ikke tatt til følge, selv om 

BKK anbefalte dette. At man da kommer nær et punkt på sørspissen som per i dag ligger 1 km 

fra elektriske installasjoner, bør ikke telle mer enn den sterkt sjenerende nærføringen for folka 

som bor på Bakka. 

 

I Stortingets retningslinjer framgår det at luftspenn kan erstattes med kabel dersom spesielle 

forhold for miljøet, tilsier det. Det er vanskelig å forstå hvilke forhold dette skal gjelde, hvis 

ikke det lave kystlandskapet i Nordhordland, og i Austrheim spesielt, skal være grunn  

nok. Landskapet her har en helt annen og mer sårbar karakter enn i Hardanger, noe som 

BKK’s forslag tok hensyn til, men altså ikke NVE. 

 

Med alle de høringer og møter man har hatt i denne saken, blir det merkelig dersom man ikke 

vil ta hensyn til miljøhensyn og lokale ønsker overhodet. Vi er underveis blitt oppfordret til å 

komme med forslag og begrunnede synspunkter. Dette blir meningsløst, dersom avgjørelsen 

nå likevel bare tar hensyn til å få de økonomiske kostnadene lavest mulig, slik NVE har gjort. 

 

mailto:asbjorn.storesund@hit.no


Vi vil derfor sterkt oppfordre departementet om å legge sjøkabel fra Tyttebærneset i Lindås, 

slik at luftspenn over Bakka unngås. Hvis det blir luftspenn her, ber vi departementet vurdere 

den nevnte flyttingen av linjen noe lengre sør på Bakka. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Eli Toft Storesund                               Asbjørn Storesund 


