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BKK Nett AS —ny 420 kV kraftledning Modalen - Mongstad

Konklusjon

Etter en helhetlig vurdering er det NVEs tilrådning til Olje- og energidepartementet at BKK
Nett AS gis konsesjon i medhold av energiloven for omsøkte 420 kV kraftledning fra Steinsland i
Modalen kommune, via ny Haugsvær transformatorstasjon og utvidet Frøyset
transformatorstasjon i Masfjorden kommune, via trase gjennom Gulen og Austrheim
kommuner til Lindåsneset transformatorstasjon i Lindås kommune. NVE tilrår at ledningen
bygges etter trase 2.0 med start i Steinsland —3.0 —1.1a —3.1A —2.0 —2.2 —2.3 —2.4A —justert
alternativ 1 —3.3 —1.0 —1.6 —3.4b. Ledningen vil bli ca. 62,5 km lang og vil inntil videre drives
med 300 kV spenning. NVE tilrår at BKK Nett gis konsesjon til å bygge koblingsstasjon ved
Steinsland kraftverk, men at denne midlertidig skal bygges og drives som T-avgreining. Det
tilrådes også bygging av ny Haugsvær transformatorstasjon og utvidelse av Frøyset
transformatorstasjon.

Forsyningssikkerheten til Bergensområdet vurderes i dag ikke som god nok. En ny ledning
mellom Modalen og Mongstad vi1 sammen med konsesjonsgitt ledning Mongstad —Kollsnes, gi
en tredje forbindelse inn til Bergensområdet. Nettet vil på den måten tåle utfall av en ledning
uten at det fører til avbrudd i forsyningen. Etter NVEs vurdering vil den omsøkte ledningen føre
til en sterk forbedring i forsyningssikkerheten til Bergensområdet og være viktig for å etablere
en robust kraftforsyning. Ledningen vil også gi tosidig forbindelse til Mongstad og Kollsnes, og
styrke forsyningssituasjonen i disse to punktene.

Ledningen med tilhørende transformatorstasjoner vil legge til rette for tilknytning av ny,
fornybar kraftproduksjon. Med ny transformering i Frøyset transformatorstasjon kan de
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konsesjonsgitte vindkraftverkene Bråsviksåta og Dalsbotnljellet få nettilgang. Begge
kraftverkene ligger i Gulen kommune.

NVE vil takke for innspillene som vi har mottatt gjennom konsesjonsbehandlingen. Gjennom
prosessen har det kommet forslag om mange nye traseer og løsninger, og innspillene har
medført at planene for den omsøkte ledningen er vesentlig endret og tilpasset lokale hensyn.

Store deler av ledningen går i områder med god avstand fra bebyggelse, og er derfor lite synlig
fra områder med boliger. Ledningen vil være mest synlig der den krysser daler med bebyggelse
eller vei. På strekningen fra Matre til Frøyset vil 420 kV-ledningen erstatte eksisterende 132 kV-
ledning, som vil bli revet. Tiltaket legger også til rette forå rive 132 kV Frøyset —Mongstad. 420
kV-ledningen vil bli et nytt, synlig inngrep i fjellområdet Stølsheimen, som brukes i forbindelse
med friluftsliv. NVE har imidlertid lagt vekt på at traseen gjennom Stølsheimen unngår særlig
verdifulle områder for friluftsliv og kulturmiljø og i stor grad går i områder som allerede er
berørt av tekniske inngrep i forbindelse med vannkraftutbygging.

For å redusere de negative virkningene av tiltaket anbefaler NVE at det blir satt vilkår om
kamullering av master, fuglemerking, skånsom skogrydding, og en miljø-, transport og
anleggsplan. I tillegg vil den anbefalte traseen medføre mer sjøkabel enn det som er teknisk
nødvendig for kryssingen av Fensfjorden, for å unngå at ledningen berører landskaps- og
kulturminneverdiene i Postvågen. Kraftledningen vil, etter NVEs vurdering, ha akseptable
miljø- og arealmessige konsekvenser.
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Vedlegg B: Innkomne merknader til søknaden, konsekvensutredning og tilleggssøknader

Vedlegg C: Oversikt over høringsinstanser

1 Soknaden

BKK Nett søker om konsesjon etter energiloven § 3-1 til å bygge og drive en 420 kV kraftledning fra
Modalen koblingsstasjon til Lindås transformatorstasjon. Kraftledningen vil kunne berøre Modalen,
Masfjorden, Austrheim og Lindås kommuner i Hordaland fylke og Gulen kommune i Sogn og

Fjordane fylke. Ledningen er planlagt å bli ca. 65 km lang, inkludert sjøkabel over Fensfjorden.
Ledningen vil inntil videre bli drevet med 300 kV spenningl. Det er omsøkt flere trasalternativer
langs hele strekningen, deriblant flere alternativer gjennom Stølsheimen. Det er også søkt om å bygge
nye stasjoner ved Steinsland og i Haugsværdalen, i tillegg til utvidelse av eksisterende stasjoner i
Modalen og Frøyset.

Begrunnelsen for å bygge ledningen er å styrke overføringskapasiteten inn til Bergensområdet, dvs, et
forsyningsområde som omfatter 16 kommuner rundt Bergen. I dag er det to 300 kV-Iedninger som
forsyner området. Forbruker i dette området har økt betydelig siden midten av 90-tallet og om det

inntreffer en feil på den mest kritiske 300 kV-Iedningen når forbruket er på sitt høyeste vinterstid, vil
dette føre til utkobling av forbruk. Sammen med den konsesjonsgitte ledningen 420 kV Mongstad —
Kollsnes vil det etableres en ringforbindelse fra Modalen, via Mongstad og Kollsnes til Bergen. På
denne måten vil det bli full reserve inn til Bergenssnittet og kraftsystemet vil tåle at en ledning faller
uten at det blir utkoblinger av forbruk. Tiltaket vil også gi en mer sikker strømforsyning til Mongstad.

420 kV Modalen —Mongstad vil avlaste det eksisterende 132 kV-nettet i området, som i dag ikke har
ledig kapasitet til mer kraftproduksjon. Tiltaket vil dermed åpne for å kunne gi nettkapasitet til ny
fornybar kraftproduksjon.

' Av hensyn til lesbarheten av dokumentet vil ledningen bli omtalt som en 420 kV-Iedning.
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NVE

Figur 1: Kart over omsøkte traseer, Modalen —Haugsvær og Haugsvær —Mongstad. (Kilde: BKK Netts søknad).

Under følger en oversikt over omsøkte anlegg, deriblant strekningene der det er omsøkt flere
alternativer. Det vises til BKK Netts konsesjonssøknad av 24.9.2010, tilleggssøknad av 14.5.2012og
6.12.2012:

Utvidelse av Modalen koblingsstasjon

Ny koblingsstasjon/ T-avgreining ved Steinsland

Fra Modalen koblingsstasjon til planlagt Haugsvær transformatorstasjon er det søkt om følgende
traseer, der flere av dem kan kombineres:
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Alternativ 1.1
Alternativ 1.1A

Alternativ 2.0

Alternativ 3.0
Alternativ 3.1A

Alternativ 3.1B

Ny Haugsvær transformatorstasjon

Gjennom Haugsværdalen og over Haugsværfjorden er det søkt om alternativene 1, 2.2 og 3.2.

Forbi Stemmevatnet er det søkt om alternativene 1 og 2.3.

Gjennom Eikemodalen er det søkt om alternativ 1 og 2.4A. For alternativ 1 søkes det om bruk av
designmasten "Eikemomasten".

Over Fossdalen er det gitt to alternative traseer, alternativ 1 og justert alternativ 1.

Forbi Kvamsdalen er det søkt om flere ulike traseer eller kombinasjoner av flere traseer:
Alternativ 1, som kan kombineres med 2.4B
Alternativ 1.4, som kan kombineres med 2.4B

Alternativ 2.4B
Alternativ 3.3

Forbi Sleirsvatnet er det søkt om tre ulike traseer, alternativene 1, 1.5 og 2.5. Det er søkt om
skulpturmast ved Kråkehaugane.

Utvidelse av Frøyset transformatorstasjon.

Fra Frøyset til ilandføringspunkt for sjokabel er det søkt om tre traseer. Alternativ 1 går til
Postvågen, mens alternativene 1.6 og 2.6 går ned Iledalen til Iledalsvågen.

Som alternativ til luftledning er det gjennom Iledalen søkt om to jordkabeltraseer med ulike
lengder. Den ene starter nord for Fylkesvei 570, mens den andre starter sør for veien. Begge
avsluttes ved ilandføringspunkt for sjøkabelen i Iledalsvågen.

Det er søkt om to sjøkabeltraseer over Fensfjorden til Mongstad, hver med utgangspunkt i de to
ilandføringspunktene på nordsiden av fjorden: alternativ 1 og 1.6.

Fra ilandføringspunktet ved Mongstad er det søkt om traseer frem til Mongstad og Lindås
transformatorstasjoner. Det er søkt om følgene traseer med ulike masteløsninger:

Alternativ 1 med gittermaster med vertikaloppheng
Alternativ 1 med stålrørmaster
Alternativ 3.4A ned gittermaster med vertikaloppheng
Alternativ 3.4A med stålrørmaster

Alternativ 3.4B med gittermaster med planoppheng
Alternativ 3.4B med gittermaster med vertikaloppheng

Lindås transformatorstasjon er en ny stasjon konsesjonsgitt i forbindelse med ledningen Mongstad
—Kollsnes. I denne konsesjonen er det satt av et felt for ledningen Modalen —Mongstad. Det er
derfor ikke søkt om tiltak i Lindås transformatorstasjon, men kostnadene med det ene feltet

belastes Modalen —Mongstad. Opprinnelig søknad om å utvide Mongstad transformatorstasjon er
trukket.
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BKK Nett har prioritert følgende kombinasjon av de ulike trasealternativene:
Alternativ 2.0 der ledningen starter i Steinsland —3.0 —1.1a—3.1b 2.0 —2.3 —3.2 —2.4B —3.3 —2.5
—1.6 med kort jordkabel i Iledalen —3.4B. Alternativ 1velges der det ikke er alternativer til denne.

Total investeringskostnad for tiltaket bygget etter BKK Netts prioritering er beregnet til ca. 926
millioner kroner. Av dette utgjør kostnader for kraftledningen ca. 560 millioner kroner og investering i
nye og utvidede transformatorstasjoner ca. 325 millioner kroner. De totale kostnadene inneholder også
kostnader til ombygging av 132 kV Matre —Stordal og riving av eksisterende 132kV Matre —Frøyset.

Kraftledningen planlegges med standard selvbærende stålmast med innvendig bardunering og
glassisolatorer med V-kjedeoppheng. Ledningen planlegges bygget med duplex-liner av typen Parrot
Special (FeAl 481), men på strekninger med fare for store islaster kan det være nødvendig å bruke
linen simplex Hubro (FeAl 1022). Duplex-liner planlegges på hele strekningen mellom Mongstad og
Haugsværdalen, mens det særlig gjennom Stølsheimen kan være strekninger der det er nødvendig å
benytte simplex-liner. Det søkes om å bruke to toppliner på hele strekningen. Under normale
klimatiske forhold brukes topplinen Gondul FeAl 53, under midlere islaster Sveid FeAl 69 og under
store islaster ACS 310, hver line med tilsvarende line av optisk fiber. Mastehøyden vil i gjennomsnitt
være 27 meter, men høyden kan variere på enkeltrnaster. Byggeforbuds- og ryddebeltet vil i hovedsak
være ca. 40 meter bredt.

-Te'er

Figur 2: Figuren viser planlagt mastetype med tilhørende ryddebelte. (Kilde: BKK Netts søknad).

BKK Nett søker om ekspropriasjon i medhold av oreigningsloven § 2 nr. 19 for all grunn og
rettigheter som er nødvendig for å bygge og drive de elektriske anleggene beskrevet over, herunder
også rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport. BKK Nett søker også om forhåndstiltredelse
etter oreigningsloven § 25 slik at arbeidet kan påbegynnes før skjønn er avholdt.

2 Behandlingsprosess

NVE behandler konsesjonssøknaden etter energiloven og søknad om ekspropriasjonstillatelse etter
oreigningslova. Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen behandles også etter plan- og
bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. NVE er ansvarlig myndighet for behandling av
energianlegg etter denne forskriften. Tiltaket skal også avklares etter andre sektorlover som
kulturminneloven og naturrnangfoldloven, i tillegg til at anlegget må merkes i henhold til gjeldende
retningslinjer i forskrift for merking av luftfartshindre. En nærmere omtale av lover og forskrifter
finnes i vedlegg A.
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2.1 Høring av melding og forslag til utredningsprogram

BKK Nett sendte inn melding om ny 420 kV kraftledning Modalen —Mongstad den 22.12.2008.

Meldingen var utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 14. Behandlingen av meldingen

er beskrevet i NVEs notat "Bakgrunn for utredningsprogram" av 23.12.2009 (ref. NVE 200806673-
23). NVE fastsatte utredningsprogrammet etter at det var forelagt Miljøverndepartementet.

2.2 Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning

BKK Nett sendte inn søknad og konsekvensutredning 24.9.2010. Konsesjonssøknaden med tilhørende

konsekvensutredning ble sendt på høring 22.10.2010. Fristen for å uttale seg ble satt til 7.1.2011. De
berørte kommunene ble bedt om å legge søknaden med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn.
Søknaden ble kunngjort etter gjeldende regler i avisene Nordhordaland, Strilen, Vaksdalsposten,
Bergens Tidende og Norsk Lysningsblad. I tillegg ble søknaden sendt på høring til alle som hadde

utta1t seg til meldingen, mens tiltakshaver orienterte berørte grunneiere om søknaden og fristen for å

komme med uttalelser. Hvilke instanser som fikk søknaden på høring fremgår av vedlegg C.

1forbindelse med høring av søknad og konsekvensutredning, arrangerte NVE møter med berørte
regionale og kommunale myndigheter mandag 8. november i Mongstad næringshage og tirsdag 9.
november i Kinosalen i Matre.

1forbindelse med høringen av søknaden arrangerte NVE offentlige møter i Bryggjeslottet i Modalen
mandag 8. november, i Kinosalen i Matre tirsdag 9. november og i Samfunnshuset i Nordbygda
onsdag 10. november.

På møtene orienterte NVE om behandlingsprosessen for konsesjonssøknaden og tiltakshaver BKK
Nett orienterte om prosjektet og planene for gjennomføring.

2.3 Høringsuttalelser til søknad med konsekvensutredning og krav om tilleggsutredninger

NVE mottok 44 uttalelser i forbindelse med høringen av søknad og konsekvensutredning. Merknadene

er sammenfattet i vedlegg B. NVE oversendte uttalelsene til BKK Nett for kommentarer og mottok
kommentarene i brev datert 30.06.2011.

På bakgrunn av søknaden, de innkomne merknadene og egne vurderinger ba NVE den 1.11. 2011 om
tilleggsutredninger og -opplysninger fra BKK Nett. Kravene inneholdt punkter under overskriftene

systemløsning, alternative systemløsninger, traseer og anleggsplassering, utformning av master og
transformatorstasjoner, jord- og sjøkabel og transport.

2.4 Høring av tilleggssøknad og tilleggsutredning av 14.5.2012

BKK Nett sendte inn tilleggssøknad og tilleggsutredninger14.5.2012. Tilleggssøknaden med
dokumenter ble sendt på offentlig høring 15.5.2012 med frist for uttalelse 29.6.2012. De berørte

kommunene ble bedt om å legge tilleggssøknaden ut til offentlig ettersyn. Søknaden ble kunngjort
etter gjeldende regler i avisene Nordhordaland, Strilen, Vaksdalsposten og Bergens Tidende i tillegg
til Norsk Lysingsblad.

Hvilke instanser som fikk søknaden på høring fremgår av vedlegg C, herunder alle som hadde uttalt
seg til meldingen og søknaden. Tiltakshaver orienterte berørte grunneiere om tilleggsøknaden og

fristen for å komme med uttalelser.

2.5 Sluttbefaring

NVE arrangerte sluttbefaring av omsøkte traseer 23. og 24. august 2012. Befaringen startet med et

oppstartsmøte for inviterte myndigheter, mens selve befaringen foregikk med buss. Befaringen hadde
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et antallbestemte stoppunkter i områder av særlig interesse. På befaringen deltok blant annet

representanter fra BKK Nett, Modalen kommune, Masfiorden kommune, Fylkesmannen i Hordaland

og Bergen turlag, mens representanter fra kommunene Gulen, Austrheim og Lindås møtte opp ved
relevante stoppesteder. Sluttbefaringens rute og stoppunkter var annonsert i avisene Nordhordaland,

Strilen, Vaksdalsposten og Bergens Tidende, slik at grunneiere og andre interesserte kunne møte opp

for å gi sine synspunkter til tiltakene. NVE hadde i tillegg en befaring med helikopter.

2.6 Krav om tilleggsvurderinger etter sluttbefaring

Med bakgrunn i sluttbefaringen, merknader som er kommet inn, tiltakshavers kommentarer og egne
vurderinger ba NVE i brev av 17.9.2012 om nye tilleggsvurderinger, deriblant nye traseer gjennom

Stølsheimen, forbi Kvamsdalen og ved Mongstad.

2.7 Høring av tilleggssøknad og tilleggsutredning av 6.12.2012

BKK Nett sendte inn andre tilleggssøknad og tilleggsutredninger den 6.12.2012. Tilleggssøknaden
med dokumenter ble sendt på offentlig høring 10.12.2012 med frist for uttalelse 8.2.2013. De berørte
kommunene ble bedt om å legge tilleggssøknaden med dokumenter ut til offentlig ettersyn. Søknaden

ble kunngjort etter gjeldende regler i avisene Nordhordaland, Strilen, VaksdaIsposten og Bergens
Tidende i tillegg til Norsk Lysningsblad.

Hvilke instanser som fikk søknaden på høring fremgår av vedlegg C, herunder alle som tidligere har

uttalt seg tilmelding, søknad og første tilleggssøknad. Tiltakshaver orienterte berørte grunneiere om
tilleggsøknaden og fristen for å komme med uttalelser.

2.8 Innkomne merknader

Alle de innkomne høringsuttalelsene er sammenfattet i vedlegg B. NVE vil her gi en oversikt over

hovedpunkter i merknadene:

NVE registrerer at de berørte kommunene er positive til den omsøkte kraftledningen.

Det foreligger flere traseer gjennom Stølsheimen, der Modalen og Masfjorden kommuner og

Fylkesmannen i Hordaland anbefaler at det gis konsesjon til alternativ 3.0. Kryssingen som
trasealternativene 1.1 og 1.1a har over Modalen har blitt møtt med mye kritikk fra både privatpersoner,

organisasjoner og myndigheter for blant annet visuelle virkninger av spennet. Mange høringsparter har
også vært svært negative til den delen av alternativ 2.0 som berører området rundt Kringlebotn.
Argumentene er i størst grad knyttet til visuelle virkninger og friluftsliv. Modalen kommune støtter
etableringen av Steinsland koblingsstasjon.

Masfjorden kommune berøres av største del av ledningen og har satt krav om fiere kompenserende

tiltak. Det kreves at 132 kV-Iedningen gjennom Matre legges som kabel, i tillegg til fiere andre tiltak i
området rundt Matre og Haugsværdalen. Sammen med Gulen kommune og Fylkesmannen i
Hordaland settes det krav om at sjøkabelen over Fensfjorden føres i land i Iledalsvågen og at

ledningen legges som jordkabel opp Iledalen. Gulen kommune er sterkt imot alternativ I med

ilandforingspunkt for sjøkabel i Postvågen. Lindås kommune anbefaler trasealternativ 3.4b fra
ilandføringspunktet for sjøkabelen ved Mongstad og frem til Lindås transformatorstasjon.

Grunneiere, organisasjoner og privatpersoner har i uttalelser tatt opp forskjellige forhold knyttet til de
forskjellige områdene ledningen berører. I løpet av prosessen er det mottatt mange forslag til nye

traseer og justeringer av traseer. På bakgrunn av innspillene og NVEs krav om tilleggsutredninger har
BKK Nett vurdert og eventuelt omsøkt traseene.
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2.9 Innsigelse

Hordaland fylkeskommune har varslet innsigelse mot en eventuell riggplass ved kulturmiljø i
Matresdalen. BKK Nett har kommentert at de vil detaljplanlegge behovet for riggplasser nærmere etter
et eventuelt konsesjonsvedtak og informerer at de vil jobbe mot å finne en alternativ plassering i
nærheten. For vurdering se kapittel 6.6.

3 Vurdering av konsekvensutredningen og ikke-omsøkte løsninger

3.1 Innledning

Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og
utredningsprogram fastsatt av NVE den 23.12.09. På bakgrunn av utførte utredninger, innkomne
merknader, befaringer, tilleggssøknader, tilleggsutredninger og egne vurderinger, avgjør NVE om
utredningene oppfyller kravene i utredningsprogrammet og om det har kommet fram nye forslag eller
tema som må belyses.

De merknadene NVE har mottatt som tar opp realitetsforhold vil bli nærmere omtalt i kapittel 5, der
NVE vurderer konsesjonssøknaden. I dette kapitelet kommenterer NVE de temaer der det har kommet
vesentlige merknader til utredningene, eller der NVE har egne merknader til den fremlagte
konsekvensutredningen.

3.2 Begrunnelse for tiltaket og systemløsning

Flere privatpersoner har etterspurt utredning av og søknad på en alternativ systemløsning, der
ledningen føres fra Modalen, via Romarheimsdalen til Mongstad. BKK Nett har i kommentarer til
høringsuttalelsene vist til at det i forbindelse med meldingen ble vurdert systemløsninger der
ledningen ikke gikk om Frøyset transformatorstasjon. NVE så et behov for en grundigere
gjennomgang av disse løsningene og ba derfor i brev av 1.11.2011 om at I3KK Nett skulle gjøre greie
for denne systemløsningen. BKK Nett har opplyst at en løsning via Romarheimsdalen vil styrke
forsyningssikkerheten til Bergensområdet, men vil ikke legge til rette for tilknytning av ny
kraftproduksjon i Gulen, Masfjorden eller Høyanger sør. For at denne produksjonen skal få
nettilknytning må det iverksettes andre tiltak i tillegg til 420 kV-ledningen. BKK Nett opplyser videre
at en slik løsning vil koste like mye som eller mer enn omsøkt løsning, gi høyere nettap og fører til at
det må bygges nye kraftledninger uten at det åpnes for sanering av eksisterende regionalnettsanlegg.
På bakgrunn av overstående ser ikke NVE at det er grunnlag for at denne løsningen bør utredes
nærmere.

Sogn og Fjordane turlag ønsker en grundigere vurdering av å erstatte eksisterende 132 kV-ledning fra
Matre via Osterøy til Arna med en 420 kV-Iedning fra Matre til Arna eller Dale. Turlagets argumenter
er at en slik ledning vil gå i lavereliggende områder og dermed ha mindre klimalaster, nærheten til vei
vil gi lettere tilgang til ledningen, en ny ledning kan bedre noen uheldige delstrekninger på den
eksisterende 132 kV, det blir en systemmessig lettere oppgradering av nettet fra 300 til 420 kV,
samtidig som traseen ikke vil gå gjennom uberørte områder. BKK Nett sier i kommentarer til
høringsuttalelsene at dersom man skal erstatte 132 kV-Iedningen Matre-Osterøy med en 420 kV
ledning i samme trase og samtidig ha en like god forsyningssikkerhet til Bergensområdet som i den

omsøkte løsningen, er det nødvendig også å bygge en ny 420 kV-Iedning Modalen-Matre-Arna. En
slik trase vil totalt sett bli lengre enn den omsøkte løsningen. Tiltakshaver viser til at den derfor vil bli
mer kostbar og vil heller ikke være uten konflikter. En slik løsning vil heller ikke være til nytte for
effektuttaket på Kollsnes og kraftproduksjonen på Mongstad. NVE er enig i at den foreslåtte ledningen
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ikke vilvære en like god systemmessig god løsning som den omsøkte ledningen og ser ikke at det
foreligger grunnlag for å kreve nærmere utredninger.

Statnett viser til at bruk av simplex-liner reduserer faren for fasesammenslag ved mye vind, men at det
bør undersøkes om klimaet krever simplex på hele strekningen. NVE så behov for å se på dette temaet
nærmere og har i brev av 1.11.2011 bedt BKK Nett om å redegjøre for de tekniske, økonomiske og

miljømessige fordelene med en simplex-line sammenlignet med duplex. Tiltakshaver har svart på
anmodningen i tilleggsutredninger av 14.5.2011 og vurderes av NVE som tilstrekkelig. Ledningen er i
tilleggssøknaden av 6.12.2012 omsøkt med duplex-liner på store deler av strekningen.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane etterlyser en bedre begrunnelse for tiltaket og stiller spørsmål
om hvorfor søknaden ikke beskriver Sima —Samnanger og dens funksjon som styrking av forsyningen
i samme område. Statnett SFs ledning Sima-Samnanger vil styrke strømforsyningen inn til BKK-
området, et område som omfatter store deler av Hordaland. Dette området forsynes i dag av to
ledninger som ikke har fullreserve, men der Sima —Samnanger kommer inn som en tredje
forbindelse. Innenfor BKK-området finnes et annet underområde kalt Bergensområdet, som forsynes
av to ledninger der det heller ikke er full reserve. BKKs konsesjonsgitte ledning Mongstad —Kollsnes
og omsøkte ledning Modalen —Mongstad vil styrke forsyningen til Bergensområdet. Sima —
Samnanger og Modalen —Mongstad —Kollsnes er derfor separate prosjekter som hver løser hvert sitt
problem. Å bygge den ene av disse to prosjektene reduserer ikke behovet for det andre. NVE ser at

søknaden kunne ha inneholdt en kommentar for å forklare forskjellene mellom de ulike prosjektene,
men finner samtidig overstående beskrivelse tilstrekkelig til å forklare forskjellene og at det foreligger
tilstrekkelig informasjon om behovet for ledningen. Det vises samtidig til figur i kapitteI 4.3.

Gulen kommune viser til at industriområdet Sløvåg er viktig for næringsutviklingen i området og
krever at 132 kV-ledningen fra Frøyset til Sandøy blir stående for å kunne knyttes til Sløvåg. Samtidig
ønskes det som et avbøtende tiltak at det legges en ekstra 132 kV-Iedning til Iledalsvågen, som senere
kan føres til Sløvåg. NVE viser til at BKK Nett er områdekonsesjonær og ansvarlig for å knytte til nytt
forbruk i sitt område når det er aktuelt. BKK Nett har i kommentar gjort det klart at de foreløpig ikke
er kjent med at det kommer nytt forbruk i dette området.

3.3 Trasalternativer

NVE har mottatt mange forslag til traseendringer, både fra myndigheter, organisasjoner og
privatpersoner. For vurdering av vurderte, men ikke omsøkte kabelløsninger, se kapittel 4.3.3.

Modalen kommune

Modalen kommune mener det må utredes andre kryssingspunkter over Steinslandsvatnet enn det som
er foreslått i søknaden og ønsker blant annet at det utredes en løsning med parallellføring av
eksisterende ledning til Steinsland slik at dalen krysses lenger nord enn det opprinnelige forslaget.
Denne alternative traseen er også foreslått av Fylkesmannen i Hordaland, Øvre Helland vel og fra
grunneiere i Straume-området. Det har også kommet inn forslag til alternative traseer gjennom
Stølsheimen. Fylkesmannen i Hordaland ønsker at det utredes alternative traseer øst for Svartavatnet,
mens Direktoratet for naturforvaltning også har bedt om utredning av alternative traseer gjennom
Stølsheimen. Bergen turlag har foreslått en trasejustering av alternativ 1.1a lenger nordover slik at
traseen følger en kolle mellom Skjervavatnet og Svartavatnet. NVE er enig i at det er fornuftig å se på
alternative kryssinger av Modalen og traseer gjennom Stølsheimen. I brev av 1.11.2011 ble det bedt
om at det utredes og vurderes omsøkt en trase som krysser Modalen lenge nord og videre gjennom
Stølsheimen til Matre. BKK Nett la i forbindelse med tilleggssøknaden frem et traseforslag 2.0 som
krysser dalen ved Steinsland og har en trase som går lenger nord enn de tidligere omsøkte traseene.
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Ingar Vik vil unngå at ledningen berører Kringelebotsvassdraget og mener det bør være mulig med en
trase som går over Steinslandsvatnet, men følger ned Haugsdalsvassdraget i stedet for

Kringlebotsvassdraget. Blant innspillene etter sluttbefaringen i august 2012 kom det flere krav om
utredning av en trase som har utgangspunkt i alternativ 2.0 fra Modalen og som kobles sammen med
1.1a via en trase langs Svartavatnet. NVE ba i brev av 17.9.2012 om en vurdering av en slik trase.

BKK Nett søkte på alternativ 3.0 i tilleggssøknaden av 6.12.2012.

uttalelse etter sluttbefaringen anbefalte Masfjorden kommune en trase som kobler sammen alternativ
1.1a og alternativ 2.0 i området like vest for Gråsida. I brev av 17.9.2012 ble BKK Nett bedt om å
vurdere og eventuelt omsøke en slik trase. Tilleggssøknaden av 6.12.2012 inneholdt to alternative

traseer, 3.1A og 3.1B, som svarte til kravene.

Masfjorden og Gulen kommuner

Hytteeiere på Litlematrestølen ber om at det gjøres en vurdering av en alternativ trase som går noe

lenger nord i området mellom Svartavatnet og Matre. NVE viser til utredningskravet om alternative
traseer gjennom Stølsheimen referert over og mener dette traseforslaget blir ivaretatt her.

Masfjorden kommune og grunneiere på Matre, Trodal og Haugsvær krever at transformatorstasjon i
Kvitskaret blir utredet som alternativ til Haugsvær. Kravene begrunnes med at det er god
dyrkningsjord der den omsøkte transformatorstasjonen er planlagt i Haugsværdalen. NVE har i krav
om tilleggsutredninger 1.11.2011 bedt BKK Nett gi en vurdering av Kvitskaret som en alternativ
plassering av transformatorstasjon. BKK Nett har konsekvensutredet denne plasseringen, men har med

grunnlag i en krevende veiløsning valgt å ikke søke på dette. I forbindelse med sluttbefaringen stilte

grunneierne spørsmål om deres foreslåtte veitrase fra 15.11.2010 var tilstrekkelig vurdert. NVE ba
BKK Nett sjekke at forslaget var tatt med blant de vurderte traseene. BKK Nett omtalte dette i

tilleggssøknaden av 6.12.2012.

Grunneierne i Haugsværdalen ber om at 132 kV-Iedningene fra Kvitskaret ned Matresdalen legges på
samme stolper ned til Matresvatnet slik at arealbeslaget blir begrenset. NVE viser til søknaden der det
er beskrevet at det vil brukes dobbeltkursmast mellom Kvitskaret og Haugsvær. VR-modellen viser at
132 kV-Iedningene vil føres i spenn fra Kvitskaret til dalbunnen i Matresdalen.

Arvid og Kari Vågseth har kommet med innspill om flytting av master ved fjordspennet over
Haugsværfjorden for på den måten å unngå forstyrrelse av en brønn i Haugsværdalen. Forslaget støttes
i uttalelsen fra grunneiere på Matre, Trodal og Haugsvær. NVE ba på dette grunnlaget om at det BKK

Nett skulle gjøre vurderinger av ny plassering av fjordspennmast. I brev av 17.9.2012 ba NVE også
om alternative masteplasseringer som kunne begrense virkningene for brønnen. BKK Nett har omsøkt
trase 2.2 og 3.2 som tar hensyn brønnen.

Masfjorden kommune mener ledningen må legges i eksisterende trase forbi Stemmevatnet ved

Solheim, slik at traseen blir mindre syn lig fra Solheim og fjorden. Ivar Duesund kommer med det
samme kravet i sin uttalelse. NVE har bedt om en vurdering av å følge eksisterende trase forbi
Stemmevatnet. BKK har søkt om trase 2.3 som følger eksisterende ledning.

Oddvar Eikemo mener den planlagte traseen gjennom Eikemodalen kommer for nært på husene og
ønsker en trase som er vist i rapporten for design, men som ikke er omsøkt. NVE ba i krav om
tilleggsutredninger om at det ble vurdert og eventuelt omsøkt en justering av traseen gjennom dalen.
tilleggssøknaden av 14.5.2012 ble det omsøkt en alternativ trase 2.4A.

Hugo Solhaug viser til at det er søkt om omdisponering av hyttetomter ved Fossheim og ønsker en

justering slik at traseen unngår tomtene. BKK har søkt om et justert alternativ I.
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Fylkesmannen i Hordaland slår fast at traseene rundt Kvamsdalen er konfhktfylte og at det bør
vurderes nye traseer. Masfjorden kommune støtter uttalelsen og mener det bør finnes mellomløsninger

som kan reduserer de negative konsekvensene i området, særlig med tanke på landskapsvirkninger.

Direktoratet for naturforvaltning ønsker også at det utredes nye traseer i dette området. Bjarne
Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Sveinung Sleire har foreslått at trase 1.4 flyttes noe sørover ved

Klettane og sørvestover ved Tausefjellet slik at traseen vil gå mellom Tausefjellet og Ravnefjellet.
Margunn Karin Sleire mener at ingen av trasevalgene i søknaden i tilstrekkelig grad tar hensyn til

kulturlandskap, natur- eller jordbruksverdier og ser traseen over Tausefiellet som uaktuell. NVE er

enig i behovet for å se på alternative traseer i Kvamsdalsområdet og ba i brev av 1.11.2011 om at det

ble gjort vurderinger av nye traseer forbi Kvamsdalen. BKK Nett har utredet og omsøkt en ny trase
2.4B som går sør for fjellene ved Kvamsdalen. Denne traseen er også lagt sør for Tausefiellet og ligger

dermed lavere i landskapet enn 1.4. Bjarne Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Inger og Sveinung Sleire er
positive til alternativ 1.4, forutsatt en justering mot sør. Masfjorden kommune ba om den samme
justeringen i uttalelse etter sluttbefaringen. BKK Nett ble bedt om å vurdere og eventuelt omsøkte en

slik justering i brev av 17.9.2012 og søkte om trase 3.3 den 6,12.2012.

John Høyvik viser til at eksisterende 132 kV-Iedning krysser over hans eiendom Høyvik i Gulen

kommune og at denne vil bestå også etter at resten av ledningen er sanert. Alternativ 1.6 vil føre til at

eiendommen blir splittet på ny, noe som vil være ødeleggende for furuskogen. Han foreslår derfor en
justering av traseen slik at den fra Frøyset går på sørsiden av Vestlifjellet før den går mellom

Steinsfjellet og Vardefjellet. På denne måten blir ikke skogen ødelagt og ledningen blir ikke synlig fra
bebyggelse. NVE mener det er grunnlag for å vurdere en slik justering nærmere og har i brev av
1.11.2011 bedt om at foreslåtte justeringer vurderes og eventuelt omsøkes. Tiltakshaver har vurdert

forslaget og har utredet og omsøkt en trase 2.6 som er en tilpasning av forslaget. I uttalelse av 2.2.2013

viser Høyvik til at I3KK Nett har omtalt alternativ 2.6 som dårligere Iandskapsmessig enn alternativ
1.6 og foreslår derfor å flytte vinkelmasten. Justeringen innebærer at vinkelpunktet øverst i Iledalen
flyttes noe lenger mot øst, mens vinkelpunktet på Høyviks eiendom flyttes til Gråfjellet. BKK Nett har

vurdert forslaget og opplyser at fire master da må gjøres høyere, mens ei mast blir lavere. Mastene
som må gjøres høyere vil øke de visuelle virkningene, mens masten på Vestrelifjellet blir ca. 14 meter
lavere og dermed blir mindre synlig. Det er beregnet at justeringene vil gi en merkostnad på ca.

350 000 kr. Høyvik mener denne traseen gjør minst skade på skogen og eiendommen. NVE mener den
foreslåtte justeringen av alternativ 2.6 vil gi små forbedringer og ser ikke grunn til å gå videre med
enda ytterligere justeringer.

Ytre Haugsdal grunneigarlag ønsker en justering av alternativ 1.6 slik at traseen krysser Svelivatnet og

går nord for Vardefjellet, ikke rett over. Alternativ 1.6 går imidlertid vest for Vardefjellet og ikke rett

over slik som alternativ 1. Alternativ 1.6 passer til beskrivelsen i uttale1sen og NVE tror derfor at
høringsparten kan ha misforstått kartet, som inneholder flere trasealternativer på et lite område.

Soan og Fjordane turlag opplyser at traktorvegen fra Hovden og nordover mot
Steinsfjellet/Vardefjellet er en viktig turveg og ønsker at traseen flyttes øst for elva. På den måten blir
det større avstand til turvegen og boligfeltet, samtidig som det unngås konflikt med skytebanen i
Iledalen. På grunnlag av innspillene ba NVE om at det skulle gjøres en vurdering av traseene mellom
Frøyset og Mongstad. BKK Nett ble her oppmerksomme på at alternativ 1.6 kommer i konfiikt med

sikringssonen for skytebanen i Iledalen. For å tilfredsstille reglene i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg ble det derfor nødvendig å justere traseen. Justeringen gjør at avstanden til at

avstanden til boligfeltet øker og at det er tilfredsstillende avstand til skytebanen.
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Austrheim og Lindas kommuner

Statoil opplyste i høringsinnspill til forste tilleggssøknad at det er konflikt mellom ledningen og

kjølevannsinntaket for gasskraftverket. Mongstad Vekst sier at de ønsker jordkabel på strekningen inn
til transformatorstasjonen. alternativt at ledningen legges i større a‘stand til veiene. Begrunnelsen er at

ledningen vil ‘ære til hinder for store transporter. 1brek a‘ 17.9.2012 ba NVE om at det skulle
‘urderes alternatik trase og/eller masteløsning fra ilandforingspunktet ved Mongstad frem til Lindås
transformatorstasjon for å redusere konflikten med transport langs ‘eiene og arealbruken i området. I
tilleggssøknaden av 6.12.2012 ble det presentert flere forskjellige traseer med flere ulike

masteløsninger. med tilhorende vurderinger av kostnader og virkninger. BKK Nett søkte 6.12.2012 om
flere ulike ledningstraseer med flere forskjellige mastetyper.

3.4 Alternativ plassering av transformatorstasjon ved Matre

BKK Nett har vurdert Kvitskaret og Matresdalen som alternative plasseringer aN,en
transformatorstasjon ved Matre, men har ikke omsøkt disse. Det er kun plasseringen i Haugsværdalen

som er omsøkt og denne er omtalt i kapittel 5.2.3.

Transformatorstasjon i Kvitskaret

_

•

Figur 3: Bildet viser østre del av Kvitskaret. Eksisterende 132 kV-Iedninger Matre —Frøyset går gjennom skaret

i dag.

Kvitskaret som alternativ plassering for transformatorstasjon ved Matre kom frem gjennom høringen
av søknaden, der både Masfjorden kommune og berørte grunneiere ønsket å få utredet denne

lokaliseringen avstasjonen. Grunneierne har i uttalelser begrunnet plasseringen i Kvitskaret med at

transformatoren kommer ut av syne, at det gir kortere kraftledning, mindre støy, bedre linjeføring mot
Mongstad og mindre beslag av dyrket mark. De ønsker også en vei for å ta ut tømmer. Det planlegges
et kraftverk i Kvitskaret, som grunneierne mener vil ha behov for en slik vei.

BKK Nett opplyser at det er tilstrekkelig plass i K‘itskaret til å bygge en transformatorstasjon. men
arealet setter begrensninger for fremtidige utvidelsesmuligheter. En transformatorstasjon i Kvitskaret

‘il ligge godt gjemt i terremzet og NVE mener denne plasseringen derfor vil ‘ære hte synlig fra der
folk ferdes.

Dagens 132 kV-ledning mellom Matre og Frøyset går gjennom skaret og det vil bli utfordringer

knyttet til drift av disse ledningene samtidig med anleggsarbeidet med en transformatorstasjon i

Kvitskaret. Med en stasjon i K‘itskaret unngår man at 132 kV-ledningene fra Stordalen og Matre føres
ned til Haugsværdalen. 420 kV-Iedningen videre vestover ‘il samtidig få færre mastepunkter. Dette
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reduserer kostnadene med ca. 15 millioner kroner og gjør at ledningene berører mindre areal. De

visuelle virkningene av 132 kV-ledningene vil reduseres, men NVE mener det lange spennet for 420

kV-Iedningen over Haugsværdalen vil bli godt synlig.

Frem til en transformatorstasjon må det kunne bygges en vei som er dimensjonert for å kunne

transportere en transformator. I dette tilfellet vil transformatoren veie om lag 250 tonn og må fraktes
med et spesialkjøretøy. For disse transportene finnes det konkrete krav til utformingen av veien hva

gjelder kjørebanebredde, stigningsprosent, svingradius og stigning i vendesving. Tiltakshaver har
utredet flere ulike veitraseer fra Haugsværdalen og opp til Kvitskaret, både veitrasé i dagen og
løsninger med deler av strekningen i tunnel. Veien opp til skaret vil bli et stort anlegg, med

veiskjæringer med høyde på om lag 25 meter og veifylling på om lag 10 meter. Forslaget til veitras

som ble lagt frem av grunneierne i brev datert 18.11.2010 har vist seg å gi stigninger høyere enn
maksimalkravet, slik at løsningen vil være vanskelig å gjennomføre. For å komme under kravet ble det
utarbeidet en løsning med en 175 meter lang tunnel. Etter befaring mellom tiltakshaver og grunneiere
28.9.2012 ble det gjort vurderinger av et nytt forslag til veitras. Denne traseen har vist seg å ha

betydelig mindre svingradius enn minstekravet på 31 meter, samtidig som det er tett mellom kurvene,
noe som gjør det usikkert om veien kan bygges. Av de ulike alternativene så er det løsningen med lang

tunnel som er vurdert som mest realistisk å bygge. Andre spørsmål som foreløpig ikke er tatt med i

beregningen er utfordringer knyttet til ras, vinterdrift av veien og utfordringer knyttet til elven ned mot

Haugsværdalen. Veitraseen med kort tunnel er anslått til å koste 39 millioner kroner pluss/minus 25
%. Den lange tunnelen vil komme opp i en lignende kostnad alene, i tillegg kommer kostnadene med å

bygge 450 meter vei.

Rapportene som er lagt frem viser at det trengs flere undersøkelser for endelig å kunne slå fast om det
er teknisk mulig å bygge en vei opp til Kvitskaret, der det er løsningen med lang tunnel som fremstår
som mest gjennomførbar. NVE ser at det sannsynligvis vil være mulig å bygge vei opp til Kvitskaret,

men veien vil medføre store kostnader og gi store inngrep. NVE kan ikke se at merverdiene knyttet til

ønsket fra grunneierne om vei for uttak av tømmer og planlagt småkraftverk kan forsvare verken
kostnader eller inngrepet en transformatorstasjon i Kvitskaret ville medføre.

Det vises til vurdering av omsøkt transformatorstasjon i Haugsværdalen i kapittel 5.2.3. NVE viser til

at den omsøkte stasjonen i Haugsværdalen har lavere kostnader og innebærer mindre inngrep enn den
vurderte løsningen i Kvitskaret. NVE ser derfor ikke grunnlag for å gå videre med Kvitskaret som
alternativ løsning for transformatorstasjon ved Matre.

Transformatorstasjon i Matresdalen

BKK Nett har utredet plassering av transformatorstasjon i Matresdalen, like nord for Matresvatnet.
Konsekvensutredningen sier at stasjonen vil berøre et tydelig definert landskapsrom og gi middels til

stor negativ konsekvens for landskapet. Transformatorstasjonen vil komme i direkte konflikt med
kulturmiljøet Treet, som blant annet inneholder tufter fra yngre jernalder/ middelalder. Denne

plasseringen av transformatorstasjonen fikk mye kritikk i forbindelse med meldingen og BKK Nett har
utredet plasseringen, men valgt å ikke søke på den aktuelle plasseringen. Masfjorden kommune har i
uttalelse sagt at de er fornøyde med at tiltakshaver har gått bort fra plasseringen i Matresdalen. På
grunn av det høye konfliktpotensialet med landskap og kulturminner ser ikke NVE grunnlag for å gå

videre med denne plasseringen.
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3.5 Utredning av fagtema

3.5.1 Landskap

Modalen kommune bar som angitt i kapitlet om traseendringer kommet med forslag om en ny trase fra

Modalen koblingsstasjon via Steinsland og videre inn i Stølsheimen. 1den forbindelse har de bedt om

at det utføres visualisering av traseen. Den foreslåtte traseen er beskrevet i søknaden og i tilhørende

landskapsrapport. I denne rapporten er det en visual isering av traseen slik den vil oppleves fra nord for

Steinslandsvatnet. I tillegg har tiltakshaver utviklet en VR-modell (3D-modell) av ledningen i

landskapet, som etter NVEs mening er godt egnet til å vise hvordan anlegget vilkunne se ut i

terrenget. I dette verktøyet er det også mulig å hente ut både stillbilder og videoer av traseer fra alle

mulige synsvinkler. NVE anser derfor kravet om visualisering for oppfylt.

Fylkesmannen i Hordaland kommenterer at den visuelle virkningen av ledningen gjennom sårbare

fjellområder er undervurdert og at landskapsverdiene i områdene som berøres av 1.1 og 1.1amå

tillegges mer vekt. Også Direktoratet for naturforvaltning er av den oppfatning at landskapsverdiene

må vektlegges mer, og nevner høyfjellet, dalkryssingene og traseen i Kvamsdalen. NVE noterer seg at

høringspartene er uenige i verdisettingen i fagrapportene, men ser ikke behov for videre utredninger av

temaet landskap.

3.5.2 Kulturminner og kulturmiljø

Bergen Sjøfartsmuseum har påpekt at det etter kulturminneloven § 9 må gjennomføres undersøkelser

av den planlagte traseen over Fensfjorden. Undersøkelsene må gjennomføres med de verktøy

Sjøfartsmuseet har angitt. Det ble 21.1.2013 informert om at det var foretatt undersøkelser av

dypvannsdelen i Fensfjorden uten at det var gjort funn, men at det fortsatt er aktuelt med

undersøkelser av landtakene i Postvågen. Undersøkelsene av sjøområdet ble foretatt samtidig med

undersøkelsene for ledningen Mongstad —Kollsnes. NVE konstaterer at det er foretatt undersøkelser

av sjøkabeltraseen etter kulturminneloven § 9, men at det kan være behov for nærmere undersøkelser

etter en positiv innstilling.

Hytteeiere på Litlematrestølen opplyser om at stølen er historisk grunn fra andre verdenskrig, men at

dette ikke er tatt med i konsekvensutredningen. Andre ting som er utelatt er stølstufter i Øvredalen,

naust ved Kvernhusvatnet og stien fra Matre til Litlematrestølen med trappene mot Gråsidebotnen.

NVE ser at naust ved Kvernhusvatnet ikke er nevnt i fagrapporten, men registrerer at både stølstufter i

Øvredalen og veien mellom Matre og Litlematrestølen er nevnt. Kulturmiljøet i Litlematrestølen er
satt til middels til stor verdi og NVE antar at denne verdien ikke vilendres, selv om ytterligere

kulturminner tas inn i rapporten. NVE ser derfor ikke at det er grunnlag for å kreve ytterligere

kulturminneundersøkelser i området før en eventuell innstilling.

Riksantikvaren påpeker at det er gjort lite registrering av kulturminner i de høytliggende områdene, og

at det derfor er et avgrenset opplysningsgrunnlag. NVE viser til fagrapporten der det opplyses at store

deler av de ulike trasealternativene går gjennom områder som tidligere ikke har vært systematisk

undersøkt av arkeologer, og at det kan forventes funn av automatisk fredede kulturminner i utmarks-

og Fiellområdene. NVE legger til grunn at fagrapporten baserer seg på eksisterende kunnskap og viser

samtidig til at tiltakshaver vil forholde seg til undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 før tiltaket

eventuelt settes i verk.

3.5.3 Friluftsliv og reiseliv

Fylkesmannen i Hordaland mener at de individuelle konklusjonene i fagrapportene ikke får frem at

flere temaer virker inn på hverandre, som f.eks. inngrepsfri natur og friluftsliv. Tiltaket berører A-
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områder for friluftsliv og Fylkesmannen mener konsekvensutredningen har undervurdert

friluftsverdien av områdene mellom Modalen og Matre. Også Direktoratet for naturforvaltning viser til

at områdene mellom Modalen og Matre er særlig viktige friluftsområder med mange brukergrupper

som etter Direktoratet for naturforvaltnings mening er undervurdert i konsekvensutredningen. NVE

konstaterer at høringspartene er uenige i vektingen i fagrapporten, men viser til at veilederen fra

Direktoratet for naturforvaltning er benyttet i forbindelse med verdivurderingene. NVE ser ikke at det

vil være behov for å gjennomføre nye utredninger.

Arne Berg viser til at området vest for Svartavatnet er viktig for rypejakt som også er åpent for alle,

men at dette ikke er omtalt i konsekvensutredningen. NVE tar opplysningene tiletterretning.

Orjan Daae viser til planer om å utnytte deler av eiendommen til naturpark/ gardsturisme. Han hevder

imidlertid at fagrapportene ikke har tatt hensyn til hans næringsdrift og krever at det må gjøres en ny

konsekvensutredning for delstrekning 5. NVE viser til at planene om naturpark er på forslagsstadiet og

ikke har resultert i f.eks en reguleringsplan, men har i krav om tilleggsutredninger av 1.11.2011 bedt

om at tiltakshaver vurderer tiltak i området ved den foreslåtte naturparken. BKK Nett har funnet og

omsøkt en ny trasé over eiendommen som gjør at nærmeste mast kommer lenger bort og ikke blir

synlig fra tunet. NVE ser ikke behov for videre undersøkelser.

Orjan Daae ønsker at det bygges ei skulpturmast formet som kråkeføtter på Kråkehaugene, et område

der han planlegger naturpark. BKK Nett ble bedt om en kort vurdering av dette i brev av 17.9.2012.

BKK Nett skisserte og søkte på skulpturmast i tilleggssøknaden av 6.12.2012.

3.5.4 Naturmangfold

Fylkesmannen i Hordaland mener at fagrapportene gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak, men at

konsekvensutredningen inneholder lite informasjon om de geologiske verdiene, noe som gjør det

vanskelig å gjøre en vurdering av dette temaet. BKK sier i kommentar til uttalelsene at denne saken er

et tiltak som i liten grad berører overflaten, og at sannsynligheten for å påvirke det geologiske

mangfoldet i negativ retning vurderes som svært liten. NVE ser at konsekvensutredningen inneholder

lite informasjon om virkninger for geologiske verdier, men stiller seg bak tiltakshavers vurdering om

at kraftledninger i liten grad påvirker berggrunnen eller løsmasser der ledningen er plassert. Sa:rs

viktige geologiske formasjoner eller forekomster er gjerne vernet, som f.eks et naturreservat eller

registrert som viktige naturtyper. Ingen av traseene kommer i berøring med slike områder. Som
vedlegg til rapporten om biologisk mangfold ligger kart over berggrunn og løsmasser. Disse kartene

viser at traseene i stor grad går gjennom områder med ensartet berggrunn, hovedsakelig i områder med

lite eller ingen løsmasser. NVE mener det foreliggende materialet gir et tilstrekkelig

beslutningsgrunnlag 1saken.

3.5.5 Andre utredningskrav

Sumvirkninger

Fylkesmannen i Hordaland påpeker at søknaden ikke inneholder vurderinger om samlet belastning på

landskap og naturverdier jf. naturmangfoldloven § 10. Det vises til at NVE derfor bør sammenfatte

informasjon om samlet belastning og gi en konkret vurdering av denne. Det bør foreligge en oversikt

over samlede inngrep og utbygginger langs traseen. NVE registrerer at søknad og

konsekvensutredning ikke inneholder disse vurderingene. NVE vil foreta disse vurderingene etter

naturmangfoldloven § 10 i kapittel 7.
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Transport og anleggsarbeid

Sigmunn Rørvik etterlyser vurderinger av transport av transformator til Frøyset. NVE viser til at
detaljplanlegging av transport vil bli behandlet av NVE i forbindelse med en eventuell miljø-,
transport- og anleggsplan.

Kristen Bergsvik viser til at det er en riggplass som er tegnet inn på dyrket mark på hans eiendom og
krever at det blir funnet en ny plassering. BKK har i sin kommentar sagt at de presenterte riggplassene
er basert på en foreløpig studie og at det senere i prosessen vil avklares hvor det blir behov for å
etablere riggplasser. Det er mulig at det ikke vil bli behov for alle de mulige riggplassene som er
presentert. NVE konstaterer at detaljplanlegging av transport og anleggsarbeid, herunder riggplasser,
vil bli behandlet av NVE i forbindelse med en eventuell miljø-, transport- og anleggsplan.

Grunneiere på Straume og Øvre Helland hevder at kryssingen for alternativ 1.1 og 1.1a over
Steinslandsvatnet gjør at vannet ikke kan brukes som landingsplass for luftambulanse. BKK Nett
informerer om at det ikke er kjent at det har landet tly på Steinslandsvatnet på minst 20 år. NVE kan
derfor ikke se at luftledningens hinder for fly er et relevant argument mot alternativene 1.1 og 1.1a.

Gulen kommune har krevd vurdering av om ankringsforbud ved sjøkabelen til Mongstad vil gi
konflikter med aktiviteten på Fensfjorden. NVE ba i brev av 1.11.2011 om at BKK Nett skulle
beskrive hvilke konsekvenser ankringsforbudet vil ha for sjøtrafikken. Dette ble besvart i
tilleggsutredninger av 14.5.2012.

Avbotende tiltak

Masfjorden kommune krever som et avbøtende tiltak at tiltakshaver skal tilrettelegge for at området
ved den planlagte transformatorstasjonen i Haugsværdalen kan bli nytt næringsareal. NVE mener
denne typen pålegg faller utenfor vårt myndighetsområde og at vi derfor ikke kan kreve at BKK Nett
utfører oppgaver som etter vår mening er på siden av hva som er direkte tilknyttet bygging og drift av
overføringsanlegg. NVE kan imidlertid vurdere vilkår som tilrettelegger for etterbruk av
anleggsområdet dersom det er mulig og ønskelig.

3.6 Oppsummering

Det er i forbindelse med søknaden lagt fram en stor mengde informasjon om mulige konsekvenser
innenfor ulike tema. Informasjonen er framskaffet som følge av krav i utredningsprogrammet, krav om
tilleggsutredninger og gjennom innspill i de ulike høringsrundene.

Etter NVEs vurdering belyser framlagt konsekvensutredning, tilleggsutredninger, fagrapporter og
høringsuttalelsene de forhold som er beslutningsrelevante i denne saken.

4 Vurdering av behov, kostnader og teknisk løsning

1dette kapittelet vil NVE vurdere behovet for omsøkte tiltak, kostnader og valg av teknisk løsning.
Først vurderes samfunnets behov for strøm og en robust infrastruktur og deretter gjøres det
vurderinger av det konkrete behovet som utløser BKK Netts søknad om ny 420 kV kraftledning
mellom Modalen og Mongstad, omsøkte nye transformatorstasjoner/ koblingsstasjoner og utvidelser
av eksisterende stasjoner. Herunder beskrives gjeldende relevante kraftsystemutredninger. NVE
belyser først dagens situasjon og diskuterer deretter BKK Netts begrunnelse og behovet for ledningen.

kapittel 4.6 presenteres de økonomiske forholdene ved tiltaket, og videre vurderes tekniske løsninger
og kabel som alternativ til luftledning, spesielt.
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For beskrivelse av hva som er omsøkt bygget, herunder dimensjoner og utforming av master, vises til

kapittel 1.

4.1 Samfunnets behov for sikker strømforsyning

Stortingsmelding nr. 14 (2011-2012) "Vi bygger Norge —om utbygging av strømnettet" ble behandlet
i Stortinget den 15.05.2012. Gjennom meldingen og behandlingen er det fastsatt en nettpolitikk som

skal legge til rette for:

Sikker tilgangpå strom i alle deler av landet

Høyfornybar elektrisitetsproduksjon

Næringsutvikling som krever økt krafttilgang, som kraftfra land til petroleumsvirksomheten og

industrivirksomhet

Tilstrekkelig overforingskapasitet mellom regioner, slik at det blant annet ikke blir langvarige

storeforskjeller i strompris mellom områder

Et klimavennlig energisystem som tar hensyn til naturmangfold, lokalsamfunn og andre

samfunnsinteresser

I NOU 2006:6 "Når sikkerheten er viktigst": kategoriseres kraftsystemet som kritisk infrastruktur.

"Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendigefor å opprettholde samfunnets
kritiskefunksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens
trygghetsfølelse."

Kraftsystemet består av kraftproduksjon, overføring, distribusjon og handelssystemer. En kontinuerlig

levering av kraft harlivsviktig og avgjørende betydning for husholdninger, offentlig tjenesteyting,
industri og annet næringsliv.

Norsk elektrisitetsproduksjon karakteriseres ved sterk avhengighet av vannkraft med tilhørende store

årlige tilsigsvariasjoner. I 2012 ble det totalt produsert ca. 147 TWh elektrisk kraft i det norske

kraftsystemet, hvorav ca. 143 TWh fra vannkraft, ca. 1 TWh vindkraft og ca. 3 TWh termisk kraft.
Vannkraftproduksjonen vil variere med tilsigsforholdene, fra ned mot 90 TWh i ekstreme tørrår til opp

mot 150 TWh i spesielt våte år. Det er særlig muligheten for at det i enkelte år blir betydelig reduksjon
i tilsiget som bekymrer. Bortfall av 20-30 TWh i forhold til normalen vil med dagens avhengighet av
elektrisitet, være krevende å håndtere. Det er altså viktig å fremme ny produksjon, men samtidig er de
fleste muligheter for kapasitetsøkning uten at det bygges nye ledninger brukt opp. Ny produksjon

forutsetter med andre ord ofte utbygging av nye kraftledninger eller oppgradering av eksisterende nett
for at kraftsystemet skal kunne utnyttes og driftes optimalt.

Det er flere årsaker til at det planlegges forsterkninger av kraftledningsnettet i Norge:

Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerhet handler om kraftforsyningens evne til å dekke forbrukernes etterspørsel etter
kraft uten vesentlige avbrudd eller begrensninger.

På grunn av det vannkraftbaserte kraftsystemet vi har i Norge, er det vanlig å dele
forsyningssikkerhet i tre undergrupper: Energisikkerhet som omfatter evnen til å takle

energiknapphet pga. begrenset tilsig og begrenset import, og effektsikkerhet som omfatter evnen

tilå håndtere toppforbruk i kraftsystemet. Kraftsystemets evne til å håndtere ekstraordinære
hendelser er også en del av forsyningssikkerhetsbegrepet.
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Et robust kraftsystem bør kunne ivareta kraftforsyning uten større eller langvarige avbrudd. På
effektsiden må nettet være utbygd slik at en for alle større regioner normalt oppnår dette uten
ekstratiltak som langvarige høye regionale prisforskjeller eller rasjonering.

Det er av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten at kraftledningsnettet har nødvendig
robusthet og fleksibilitet for å håndtere årlige variasjoner i produksjon og forbruk. Kraftnettet
planlegges slik at viktig forsyning skal kunne opprettholdes selv ved utfall av enkeltkomponenter.
Bedre forsyningssikkerhet i kraftsystemet kan oppnås ved å bygge nye anlegg som gir økt

reservekapasitet til flere punkter i nettet, eller vedlikehold og reinvesteringer av eksisterende nett
og produksjonsanlegg som reduserer sannsynligheten for feil. En gradvis økning i forbruket uten
at det gjøres nettforsterkninger vil over tid kunne gi svekket forsyningssikkerhet, og øke
sårbarheten ved feil i nettet.

Kvaliteten på strømleveransen er også viktig. I kraftnettet i Norge skal det leveres vekselstrøm
med frekvensen 50 Hz med avtalte eller regulerte grenser for blant annet spenning. Avvik i
frekvens eller spenning kan skade kundenes utstyr. Forsyningssikkerhet handler derfor ikke bare
om sannsynlighet for avbrudd og tid for gjenoppretting av strømleveransen, men også om
leveringskvalitet.

Hensynet til forsyningssikkerhet til regioner og enkeltkunder har fått større fokus de siste årene.
Dette skyldes blant annet erfaringer med store regionale ubalanser mellom forbruk og produksjon,
og enkeltepisoder som for eksempel utfall av kraftforsyningen i Steigen vinteren 2007 og i
forbindelse med stormen Dagmar i romjulen 2011.

Kritisk infrastruktur, som kraftledningsnettet og kraftforsyningen er en del av, er sårbare ved svikt.
Kortvarige eller lengre avbrudd i kraftforsyningen kan få konsekvenser for en rekke viktige

samfunnsfunksjoner som er avhengige av sikker og stabil forsyning av kraft. Dette gjelder for
eksempel helseinstitusjoner, tele- og radiokommunikasjon, samferdsel, olje- og gassproduksjon,
vann og avløp, næringsliv og finansinstitusjoner, med tilknyttede samfunnsfunksjoner. Lengre
avbrudd vil få store økonomiske konsekvenser, men vil også føre til fare for liv, helse og miljø.
Spesielt kan institusjoner og kommunale helsetjenester bli hardt rammet. Flere kraftledninger
bidrar til å sikre at slike hendelser ikke får alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen.

Øktforbruk

Det totale kraftforbruket i TWh økte kraftig fram mot år 2000. Etter dette har veksten flatet ut,
men det er store regionale/lokale forskjeller avhengig av befolkningsutvikling og nyetableringer
av industri. Også nedleggelse av industri vil kunne skape behov for nettinvesteringer da dette kan
føre til et lokalt overskudd av kraft som må fraktes ut av området. Mer om utviklingstrekkene i
energibruk i fastlands-Norge kan leses i Energibruksrapporten 2012, NVE Rapport 2012:30. Det
forventes en fortsatt vekst i kraftforbruket framover, men omfanget er usikkert. Veksten forventes
i tillegg primært å komme i de områder som de siste 10 år har hatt den største vekst og er sterkt

knyttet til befolkningsutvikling. Det er også en større vekst i maksimalt effektuttak enn
energiuttaket, og effekt er dimensjonerende for behovet for nettforsterkninger. I løpet av de siste
20 årene har årlig maksimal forbruksbelastning i nettet okt med 26 prosent. Disse forholdene gir
større behov for nettforsterkninger enn det som følger kun av total vekst i energiforbruket på
landsbasis.

• Regjeringen har som mål at det skal legges tilrette for nytt kraftforbruk fra land til
petroleumssektoren, da dette anses som et viktig klimapolitisk tiltak, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).
Dette gjentas også i Meld. St. 14 (2011-2012), men det legges til en forutsetning om at tilknytning
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av nytt forbruk ikke skal gå på bekostning av forsyningssikkerheten i kraftsystemet regionalt eller

nasjonalt. Dette kan utløse behov for nettinvesteringer. Fra 1997 har kraft fra land vært vurdert for
alle nye utbygginger og større ombygginger på kontinentalsokkelen.

Tilretteleggefor ny kraftproduksjon

Utbygging av ny kraftproduksjon, som bl.a. vindkraft og vannkraft, krever tilknytning til
eksisterende kraftnett, og eksisterende nett må ofte forsterkes i områder som allerede har
kraftoverskudd i store deler av året.

Det er flere forhold som trekker i retning av økte investeringer i kraftproduksjon sammenliknet
med tidligere. Som en del av den nasjonale klimapolitikken legges det til rette for ordninger som
sikrer fortrinn til fornybar elektrisitet. Det norsk-svenske markedet for elsertifikater har avklart
myndighetenes mål og støttesystem for fornybar kraftproduksjon for de nærmeste årene. Fram til
2020 skal Sverige og Norge sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med

26,4 TWh. Norge skal også oppfylle et fornybarmål på 67, 5 % innen 2020 for å oppfylle
målsetningene i EUs fornybardirektiv.

Samfunnsmessig rasjonell drift av kralisystemet

Oppgradering av nettet og utbygging av nye ledninger vil kunne gi større fleksibilitet og færre
flaskehalser, gjøre systemet mindre sårbart ved feil, redusere tap i nettet, bedre utnyttelsen av
produksjonsressursene og gi muligheter for sanering av gamle anlegg. Kraftnettet har vanligvis en
levetid på mer enn 50 år og mange faktorer som påvirker kraftsystemet er usikre. Det er derfor
viktig at kraftnettet er robust og kan håndtere ulike framtidsseenarioer.

I nettmeldingen fra Regjeringen som ble lagt frem i februar 2012 står det bl.a.: "Verdien av et slikt
fleksibelt og robust system er større når omgivelsene utviklingen iproduksjon ogforbruk —er
omskiftelige. Den kritiske betydningen av strøm tilsier, etter regjeringens vurdering, at
konsekvensene ved å byggefor lite nett er storre enn konsekvensene ved å overinvestere.'

Det planlegges for tiden mange store kraftledninger i Norge. Dette er et resultat av at kraftnettet i liten
grad har blitt utbygd de siste 20-25 årene og dessuten et svar på samfunnets krav om en sikker og
stabil strømforsyning.

4.2 Bakgrunn for søknaden

BKK Netts begrunnelsefor søknaden

BKK Nett begrunnelse for tiltaket er at dagens overføringsnett ikke har full reserve inn til
"Bergensområdet" (se kart under). Hvis det inntreffer en feil på en av de to 300 kV-ledningene inn til
Bergensområdet om vinteren, når forbruket er størst, vil dette føre til utkobling av forbruk. I en slik
situasjon vil opptil halvparten av forbruket innenfor Bergensområdet kobles ut inntil feilen er reparert.
Konsekvensene i mellomtiden kan bli strømrasjonering. BKK Nett mener det ikke er akseptabelt å ha
en så høy risiko for strømrasjonering i et så stort omfang som i dette tilfellet.
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Figur 4: Figuren viser de ulike områdene eller snittene: BKK-området. Ber2ensområdet og Kollsnesområdet.

Kilde: BKK Netts søknad.

Den omsøkte ledningen fører til at det etableres transformeringspunkter mellom 420 kV-nettet og 132
kV-nett ved Matre og Frøyset, i tillegg til Mongstad. Dette gjør det mulig å mate mer kraft inn på 132
kV-nettet mot Bergen, men på grunn av flaskehalsene i 132 kV-nettet er det likevel begrenset hvor
mye ekstra effekt som kan overføres. Modalen —Mongstad er en viktig del for å få plass en full
ringforbindelse som forsyner Bergensområdet. Alene gir ledningen Modalen —Mongstad bare en
mindre økning i forsyningssikkerheten inn til Bergensområdet. mens det blir full reserve sammen med
den konsesjonsgitte 420 kV-Iedningen Mongstad —Kollsnes.

Ledningen Modalen —Mongstad gir økt forsyningssikkerhet til Mongstad. Mongstad er et viktig
knutepunkt i nettet både når det gjelder produksjon og forbruk, og med hele ledningen Modalen —
Mongstad —Kollsnes får Mongstad tosidig forsyning.

Tiltaket vil også legge til rette for ny kraftproduksjon. Det finnes ikke ledig nettkapasitet til ny
produksjon i regionen i dag, men den planlagte ledningen vil avlaste eksisterende 132 kV-nett og
åpner på den måten for tilkobling av ny produksjon.

Kraftsvstemutredninger

Ledningen Modalen —Mongstad er beskrevet i kraftsystemutredningen for BKK-området og Indre
Hardanger fra 2012. Her er det omtalt at ledningen 420 kV Modalen —Mongstad —Kollsnes vil styrke
forsyningen inn til Bergensområdet og oppfylle n-l-kriteriet. Det opplyses også om at nettet rundt
Matre begynner å bli fullastet, men at den omsøkte ledningen vil være en nettforsterkning som gir
plass til mer kraftproduksjon i 132 kV-nettet. I Statnetts Nettutviklingsplan fra 2011 vises det til at
ledningene Modalen —Mongstad og Mongstad —Kollsnes er svært viktige for å sikre
forsyningssikkerheten innad i Bergensområdet.
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Forventeteforbruksvekst

Det forventes en forbruksvekst i området, både innen industri/ oljenæring og alminnelig forsyning.
Tabellen nedenfor viser forventet utvikling i forbruk for konkrete anlegg planlagt i BKK-området i
perioden fram til 2030, der flesteparten av disse befinner seg innenfor Bergensområdet. De nevnte
anleggene representerer en forbruksøkning på ca. 400-500 MW fram til år 2020.
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Figur 5: Effektprognose for BKK-området, tabell (Kilde: KSU 2012 BKK-området og Indre Hardanger).

kraftsystemutredningen er det lagt til grunn en forventet økning i den alminnelige forsyningen, som
omfatter husholdninger, næringsbygg og småindustri. Befolkningsvekst med bolig- og
næringsutbygging, elektrifisering av transportsektoren og landstrøm til skip fører til økning i forbruk,
mens tiltak på energisparing på sin side bidrar til å begrense økningen. Tabellen under viser forventet
effektutvikling fordelt på forbruksgrupper.
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Effektprognose for BKK-området og indre Hardanger
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Figur6: Effektprognosefor BKK-området og indre Hardanger, skjema (Kilde: KSU 2012 BKK-området og

Indre Hardanger).

Selv om det forventes økning i vinterproduksjonen, særlig dersom Energiverk Mongstad setter i drift
aggregat nummer to (antatt ca. 2020), vil importbehovet av effekt inn til Bergensområdet øke. Figuren
nedenfor viser importbehovet inn til Bergensområdet i maksimallast med dagens nett. Som det
fremgår av figuren vil netto importbehov øke frem mot 2025. Dersom det oppstår feil i 300 kV-nettet i
maksimallast må forbruket som overstiger n-l-grensen (gul linje) kobles ut og forbli utkoblet til
ledningen er reparert.

Bergenssnittet. Forventet importbehov i maksunallast.

Maksunaltforbruk

Tilgengekg
vinterproduksion

tbehov

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

4/

Figur 7: Importbehovet inn til Bergensområdet (Bergenssnittet) i maksimallast med dagens nett (Kilde: KSU
2012 BKK-området og Indre Hardanger).
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4.3 NVEs vurdering av behovet

Figuren i kapittel 4.2 viser hvordan kraftsystemet i vestre del av Hordaland er delt inn i ulike områder.

BKK-området inneholder hele BKK Netts forsyningsområde, mens Bergensområdet er et mindre

område som omfatter Bergen og nærliggende områder. Innenfor Bergensområdet finner vi igjen

Kollsnesområdet. Størstedelen av produksjonen innad i BKK-området foregår i den østre delen, mens

majoriteten av forbruket ligger i vest, representert ved Bergen og Kollsnes. Dette innebærer at det er

behov for å overføre kraft fra øst til vest, fra BKK-området inn til Bergens-området. Dagens forsyning

inn til Bergensområdet går via de to 300 kV ledningene Evanger —Dale —Arna og Samnanger —Fana.

Siden disse to ledningene ble bygget har det vært en økning i forbruket innad i Bergensområdet, noe
som resulterer i anstrengte situasjoner på vinterstid.

Situasjonen inn til Bergensområdet i dag innebærer at man kan få kritiske situasjoner om forbruket er

høyere enn hva den ene av 300 kV-Iedningene kan overføre alene. Full reserve er det i dag kun ved

overføring under 700 MW, som er overføringskapasiteten til den svakeste av 300 kV-Iedningene. Hvis

det skulle skje en feil med en av ledningene, vil ikke den gjenværende ledningen kunne forsyne alle

forbrukere og omtrent halvparten av det totale forbruket innenfor Bergensområdet vil bli koblet ut. I

tilfelle alvorlige feil på en av ledningene inn til Bergensområdet, som for eksempel mastehavari,

spesielt i kombinasjon med dårlig vær som gjør det vanskelig å komme fram med mannskap og utstyr,

kan en slik reparasjon ta over en uke. Store deler av traseene går i ulendt terreng på fjellet. Dette er et

forhold som ytterligere forverrer forsyningssikkerheten til Bergensområdet og som etter NVEs mening

bidrar til å underbygge behovet for den planlagte ledningen. Tall for årene 2006 —2010 viser at

overføringen inn til Bergensområdet har ligget over 700 MW i mellom 1000 og 3500 timer av året.

Dette tilsvarer 10 40 % av året. Etter NVEs vurdering er det for høy sannsynlighet for at en enkelt

feil vil føre til store avbrudd i forsyningen, og forsyningssikkerheten inn til Bergensområdet vurderes

av NVE som uakseptabelt lav.

Med en tredje 420 kV-Iedning inn til Bergensområdet vil kraftsystemet tåle at en av ledningene faller

ut i tunglast uten at det fører til omfattende strømbrudd. Systemet vil dermed tilfredsstille kravet om n-

l-prinsippet (n minus en). I tillegg vil en ny ledning bedre systemdriftsforhold som økt fleksibilitet i

drift og mulighet for å gjennomføre vedlikehold og nødvendige reparasjoner. 420 kV Mongstad —

Kollsnes er første ledd i å etablere en tredje forbindelse til Bergensområdet. Som figuren i kapittel 4.2

viser, vil ledningen Modalen —Mongstad sammen med Mongstad —Kollsnes gi en ny

sammenhengende 420 kV-Iedning fra Modalen, via Matre og Mongstad til Kollsnes og videre inn til

Bergen. På denne måten blir det skapt en ny, sterk overføringsledning fra kraftoverskuddsområdene i

det ytre BKK-området og inn til Bergensområdet. Alene vil ingen av ledningene Modalen —Mongstad

og Mongstad —Kollsnes knytte sammen BKK- og Bergensområdet, men sammen vil de gi en

ringforbindelse inn til Bergensområdet. Denne ringforbindelsen vil også gi tosidig forsyning til

Mongstad og Kollsnes, og styrke forsyningssituasjonen i disse to punktene.

NVE mener at forsyningssikkerheten til Bergensområdet i dag er uakseptabel og at den omsøkte

ledningen med tilhørende transformatorstasjoner vil kunne gi en akseptabel forsyningssikkerhet. En ny

420 kV ledning fra Modalen til Mongstad vil kunne ivareta forsyningssikkerheten også fremover tid

gitt forventet forbruksutvikling, sammen med tidligere konsesjonsgitt 420 kV ledning Mongstad-

Kollsnes. NVE mener at omsøkte ledning mellom Modalen og Mongstad er det tiltaket som i størst

mulig grad sørger for at Bergensområdet får akseptabel forsyningssikkerhet.
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4.4 Vurdering av teknisk løsning for omsøkt ledning

Vurdering av systemspenning

Ledningen Mongstad —Modalen bygges for systemspenning på 420 kV, men vil bli drevet på 300 kV
inntil videre. I tillegg planlegges transformatorstasjonene med transformatorer som er omkoblbare

mellom 300 og 420 kV. Å klargjøre for 420 kV systemspenning innebærer en merkostnad, men

levetiden på denne typen anIegg er lang og NVE anser det som sannsynlig at overgangen til 420 kV

systemspenning vil skje på et tidspunkt der resterende levetid for de omsøkte anleggene fortsatt er
relativt lang. BKK Nett har sannsynliggjort at overgangen til 420 kV vil skje omkring år 2025. NVE
legger til grunn at restverdien av anlegget på det tidspunktet vil være høyere enn merkostnaden ved at
anlegget dimensjoneres for 420 kV systemspenning. NVE mener det er fornuftig og framtidsrettet å

dimensjonere for systemspenning på 420 kV nå.

Steinsland som endepunkt for ledningen

I forbindelse med planlegging av oppgradering av 300 kV-nettet i Hordaland til 420 kV har
tiltakshaver sett på flere muligheter for hvordan nettet rundt Modalen kan bygges om. Det opplyses at

transportmulighetene gjør det vanskelig å etablere transformering i Modalen koblingsstasjon, så i
stedet er mulighetene for å bygge et nytt 420 kV koblingsanlegg i Modalen blitt vurdert. Dette
innebærer at alle ledninger ut fra Modalen koblingsstasjon må være forberedt for 420 kV før

spenningsoppgraderingen kan skje. Hvilken løsning som velges avhenger blant annet av trasvalget
for ledningen Modalen —Mongstad. BKK Nett har søkt om ulike alternativer for endepunkt av
ledningen. BKK Nett prioriterer alternativ 2.0 der ledning starter i Steinland, men søker også om et

altemativ frem til Modalen koblingsstasjon.

Hvis ledningen Modalen —Mongstad bygges etter alternativ 1.1 eller 1.1a vil eksisterende 300 kV

Steinsland —Modalen beholdes frem til overgang for 420 kV. Denne ledningen er ikke forberedt for
drift på 420 kV, så spenningsoppgraderingen fordrer at det gjøres tiltak. Det kan være mulig å gjøre
tiltak på eksisterende ledning, men det kan også være aktuelt å bygge ny ledning parallelt og deretter
rive den gamle. Et minus med sistnevnte er at en parallell ledning ikke vil få en like god trasé som
eksisterende.

Hvis ledningen bygges etter altemativ 2.0 foreligger to muligheter. Den ene er å bygge ny 420 kV-
ledning parallelt med eksisterende 300 kV frem til Modalen. Ved overgang til 420 kV bygges det et
420 kV koblingsanlegg i Steinsland, mens 300 kV-Iedningen Steinsland —Modalen deretter rives.

Også i dette tilfellet vil det være negativt at eksisterende ledning går i den mest optimale traseen.

Det andre altemativet for trasé etter alternativ 2.0 er å bygge et koblingsanlegg i Steinsland samtidig

med ledningen Modalen —Mongstad. Med denne løsningen etableres den nye ledningen mellom
Mongstad og Steinsland, mens eksisterende 300 kV-Iedning Modalen —Steinsland fullfører ledningen
frem til Modalen. På denne måten blir det i denne omgang ikke nødvendig å etablere en ny 420 kV-

ledning helt frem til Modalen. Investering i ny 420 kV-ledning Steinsland —Modalen utsettes dermed
til overgang til 420 kV. Som forberedelse til overgang til 420 kV kan det for dette alternativet være
mulig å drive Steinsland kraftverk kun med ledningen mot Haugsvær, slik at eksisterende 300 kV rives

og ny 420 kV- ledning kan bygges i samme tras. BKK Nett prioriterer sistnevnte løsning.

Eksisterende 300 kV-Iedning mellom Steinsland og Modalen er av typen Simplex Parrot 481 med

maksimal kapasitet på 1582 Ampere. Ledningen Steinsland —Modalen er derfor en flaskehals

sammenlignet med den omsøkte 420 kV-Iedningens maksimale ytelse. Siden sjøkablene planlegges
med bare ett kabelsett (1500 Ampere), legger NVE til grunn at ledningen Steinsland —Modalen ikke

vil være en flaskehals før det legges et andre sett med sjøkabler og/ eller nettet oppgraderes til 420 kV.
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Etter NVEs vurdering medfører det derfor ikke systemmessige ulemper at ledningen avsluttes i
Steinsland kontra ny ledning helt frem til Modalen koblingsstasjon nå. Miljømessige vurderinger av de
ulike trasealternativene, og teknisk-økonomiske og miljømessige vurderinger rundt stasjonsløsningene
i Steinsland (se kapittel 4.5 og 5.2.2), vil derfor være førende for hviIken løsning som vil bli anbefalt.

Vurderingav sjokabel over Fensfiorden

BKK Nett har søkt om å bygge sjøkabel over Fensfjorden fra Gulen til Lindås ved Mongstad. Det er
søkt om to alternative sjøkabeltraseer med to ulike ilandføringspunkter i Gulen. Alternativ I har
ilandføring i Postvågen og gir en sjøkabel på ca. 5 km, mens alternativ 1.6 og 2.6 har ilandføring i
IledaIsvågen og gir en sjøkabel på ca. 7 km. NVE konstaterer at det vil være nødvendig å bygge
sjøkabel på strekningen over Fensfjorden. Kostnadene for de to trasealternativene over fjorden er
anslått til 165 millioner kroner med ilandføring i Postvågen og 200 millioner kroner med ilandføring i
Iledalsvågen. Vurderingen av de to alternative ilandføringspunktene avhenger i tillegg til kostnader av
en totalvurdering av traseene fra Frøyset til Fensfjorden. Avveiing av trasealternativer over
Fensfjorden foretas derfor i kapittel 5.3.5.

BKK Nett søker å benytte PEX-kabel type TKZA 1xI200 mm2 Cu. Det er foreløpig liten erfaring med
PEX-kabler på dette spenningsnivået. NVE kjenner kun til ett anlegg som er i drift, og det er kablene
til Ormen Lange-anlegget som ble lagt i 2006. Statnett planla å legge tilsvarende PEX-kabler over
Oslofjorden i 2012, men kablene ble ikke godkjent ved fabrikktest og nye er nå under produksjon hos
Nexans. Fordelen med PEX-kabler kontra olje-kabler er blant annet at man unngår pumpestasjoner for
olje, reduserer faren for forurensing i tillegg til driftsmessige fordeler. På tross av en viss usikkerhet
mht. bruk av PEX-kabler på dette spenningsnivå, mener vi at teknologien nå er så godt utviklet og
testet at det bør kunne gis positiv innstilling til bruk av denne type kabel.

Sjøkabelen over Fensfjorden er planlagt med ett kabelsett, som tilsvarer en overføringskapasitet på
1500 Ampere, mens luftledningen dimensjoneres for 3000 Ampere. BKK Nett mener 1500 Ampere
gir ti1strekkelig overføringskapasitet så langt som deres prognoser strekker seg, dvs, til år 2025. For
luftledningen er det små merkostnader med å dimensjonere for høyere overføringsevne enn hva som
vil være aktuelt de nærmeste årene, mens det er betydelige merkostnader med å legge et ekstra

kabelsett. Ved bygging av sjøkabelen vildet bli tilrettelagt for en senere utvidelse til to kabelsett, slik
at det vil være mulig å oppgradere overføringsevnen for sjøkabelen når kapasitetsbehovet oppstår.
NVE er enig i at vil være tilstrekkelig å etablere det ene kabelsettet i første omgang og søke om å
etablere det andre kabelsettet når belastningen skulle tilsi det.

BKK Nett har gjort en teknisk-økonomisk vurdering av behovet for å legge en reservefase for
sjøkabelanlegget, dvs, en fjerde kabel som tillegg tiI det ene kabelsettet som er planlagt. Formålet med
en fjerde fase er at denne kan kobles inn hvis det skulle oppstå skade på en av de tre fasene som er i
drift. I tiltakshavers beregninger er det lagt til grunn at en ekstra kabel vil gi en økt
investeringskostnad på 70 millioner kroner, mens den beregnede gevinsten i reduserte
avbruddskostnader bare utgjør 7 millioner kroner. BKK Nett mener en beredskapsavtale med
kabelprodusenten og lagerhold av reservemateriell er tilstrekkelig for å opprettholde en akseptabel
strømforsyning med tre kabler. Tiltakshaver viser også til at ny ledning Modalen —Mongstad medfører
n-1-situasjon inn mot Bergensområdet og at det ved utfall av en fase på sjøkabelen over Fensfjorden
finnes alternative forsyningsveier med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne maksimallasten. BKK Nett
mener den samfunnsøkonomiske kostnaden ved etablering av en reservefase vil være større enn
gevinsten. Siden det er redundans i systemet ser ikke NVE at det er grunnlag for å pålegge tiltakshaver

å etablere en reservefase i anlegget. BKK bør imidlertid sikre innkjøp og lagerhold av tilstrekkelig
lengde med reservekabel for innskjøting ved eventuell skade på sjøkablene. Nødvendig kabellengde

avklares i samarbeid med kabelleverandør.
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BKK Nett planlegger at overgangen til sjøkabel ikke skal skje med muffestasjoner, men med en

løsning der kablene avsluttes oppe i kabelendemast. Overgangen mellom kabel og luftledning skjer i

muffer montert i masten. Muffene er ca. 3 meter høye og ca. 45-50 cm brede. Løsningen er vist i

figuren under. Kabelendemasten er trukket noe inn på land og frem til masten blir det gravd ei grøft

som kablene legges i. På den måten blir kablene beskyttet mot aktivitet ved ilandføringspunktet. På

Mongstad-siden planlegges samme løsning med muffer i kabelendemast. Her vil det bli borret hull for

kablene fra kabelendemasten, ca. 120 meter utover og ned til ca. 30 meters dyp. Her bores det ett hull

pr. kabel og ett reservehull. Begrunnelsen for å bruke kabelendemast i stedet for muffestasjon er at

førstnevnte er lettere å tilpasse terrenget. BKK Nett opplyser at beredskapen planlegges ivaretatt ved å

ha nødvendig reservekabel, skjøter og endemuffer tilgjengelig.

—

Figur 8: Figuren viser skisse av kabelendemast med endemuffer i masten.

1følge punkt 3.2.4 i vedlegg 3 til beredskapsforskriften skal bl.a. muffeanlegg ha god skallsikring etter

fastsatte normer for sikkerhetsnivå. Det er imidlertid under pkt 3.5.2 i samme vedlegg gitt en åpning

for at det som alternativ til skallsikring kan anskaffes reservekomponenter som lagres på et sikkert

sted og at det anordnes reservekabel med nødvendig utstyr etter § 4-4. På bakgrunn av ovennevnte

mener NVE at løsningen med muffer i mast kan aksepteres. Det forutsettes at det anskaffes et fullt sett

med reservemateriell for alle tre fasene og at disse blir oppbevart på et sikkert sted. Det vil være

tilstrekkelig å ha ett sett med reservemateriell.

Over fjorden blir kablene lagt ut med ca. 25 meters avstand mellom fasene. BKK Nett informerer om

at sjøkabelen for det vesentlige vil legges på dypt vann der ankring ikke vil foregå og der nødankring

er lite sannsynlig. Med et fremtidig andre kabelsett vil traseen få en bredde på om lag 300 meter, men

er smalere nærmere land. Etter tiltakshavers vurdering vil ikke sjøkabelen gi konsekvenser for

sjøtrafikken på Fensfjorden. NVE har heller ikke mottatt høringsinnspill som påpeker at dette vil være

en problemstilling.

4.5 Vurdering av teknisk løsning for transformatorstasjoner og koblingsstasjoner

Modalen koblingsstasjon

BKK Nett søker om å utvide Modalen koblingsstasjon i Krossdalen i Modalen kommune med ett nytt

300 kV bryterfelt. Utvidelsen vil bare være aktuell hvis omsøkt 420 kV-Iedning føres til Modalen.
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Figur 9: Situasjonsplan for utvidet Modalen koblingsstasjon. Stasjonen planlegges utvidet med et felt mot sør-

vest, og vises i bildet som det nederste feltet.

Tiltakshaver planlegger at den eksisterende ledningen mot Evanger vil flyttes til det nye feltet, mens

den nye ledningen vil gå inn mot det tidligere feltet for Evanger-ledningen. Det nye feltet vil bygges

med materiell for 420 kV, slik at materiellet kan gjenbrukes ved en fremtidig overgang fra 300 til 420

kV. NVE ser at det vil være nødvendig å bygge et nytt felt i Modalen om ledningen skal avsluttes her.

Steinsland koblingsstasjon

1tilleggssøknad av 6.12.2012 søker BKK Nett om å bygge T-avgreining, alternativt fullverdig

koblingsstasjon ved Steinsland kraftverk.

Ficgur 10: Situasjonsplan for Steinsland. Et fullverdig koblingsanlegg vil bygges slik det g.år frem av tezningen.

ved en T-avgreining vil ikke de stiplede linjene bygges. De to inntegnede transformatorene er ikke omsøkt, men

viser muliz plasserinz ved mulige fremtidig.e utvidelser.

Det er omsøkt to alternative løsninger for tilknytningen ved Steinsland kraftverk:

I. Etablering a‘ en fullverdig koblingsstasjon i Steinsland. Beregnet investeringskostnad er 76

millioner kroner.
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2. Etablering av en T-avgreining i Steinsland uten effektbrytere mot Haugsvær og Modalen.

Beregnet investeringskostnad er 50 millioner kroner. Fullverdig koblingsanlegg utsettes til det

må gjennomføres overgang fra 300 til 420 kV for ledningen.

En T-avgreining er et mindre anlegg enn en fullverdig koblingsstasjon og vil bestå av skillekniver for
begge ledninger og felt med effektbrytere mot kraftverket. T-avgreining kan utvides til en fullverdig

koblingsstasjon i fremtiden. Dersom byggingen skjer i to trinn kan det oppstå merkostnader i
forbindelse med bygging og drift, samt mindre synergier. BKK Nett opplyser at T-avgreiningen vil

være i strid med Statnetts krav i Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS). Tiltakshaver mener likevel
løsningen kan forsvares ut fra en risikovurdering av funksjonen som Steinsland kraftverk har for
forsyningssikkerheten. Tiltakshaver har gjennomført en pålitelighetsvurdering av den omsøkte

løsningen i Steinsland der det konkluderes med at den forenklede løsningen har ingen eller kun

marginal innvirkning på forsyningssikkerheten til Bergensområdet. Løsningen har også liten

innvirkning på Steinsland kraftverks evne til å produsere, men et utfall kan ha økonomiske
konsekvenser for kraftverkseier (BKK Produksjon). Statnett har i uttalelse sagt at de anbefaler at det
gis konsesjon til en fullverdig koblingsstasjon for å øke robustheten og fleksibiliteten i systemdriften.

Den omsøkte ledningen vil etter § 5-2 i forskrift om forebyggende tiltak og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskriften) være et anlegg i klasse 3, høyeste klasse. Hovedregelen
tilsier at et koblingsanlegg ved Steinsland skal ha dublering av de viktigste komponentene for

anleggets primære funksjoner. Dette gjelder bl.a. samleskinner, effekt- og skillebrytere, samt annen

nødvendig utrustning (Vedlegg til beredskapsforskriften, pkt 3.2.8). NVE konstaterer at en T-
avgreining ikke vil tilfredsstille disse kravene.

Etter beredskapsforskriften § 5-2 tredje ledd kan det gis unntak fra hovedregelen i § 5-2 andre ledd for

anlegg som regnes som midlertidige: "som del av energianlegg når det foreligger konkrete planer for
utbygging eller oppgradering av spenningsnivå". I dette tilfellet er det snakk om at T-avgreiningen

bygges som første trinn i etableringen av en fullverdig koblingsstasjon ved Steinsland. NVE ser det
som sannsynlig at ledningen Modalen —Mongstad vil oppgraderes fra 300 til 420 kV rundt år 2025 og
at det dermed vil det være et begrenset tidsrom fra da ledningen er planlagt bygget (2017-2018) til
tidspunktet for en eventuell spenningsoppgradering. Etter NVEs vurdering vil T-avgreiningen regnes

som et midlertidig anlegg, forutsatt at perioden ikke strekker seg ut over ti år.

NVE er enig i BKK Netts analyser som viser at det har liten negativ betydning for

forsyningssikkerheten at anlegget bygges og drives som T-avgreining frem til

spenningsoppgraderingen foretas. NVE har beregnet at en utsatt investering i fullverdig
koblingsanlegg til 2025 tilsvarer sparte kostnader med en nåverdi på ca. 9 millioner kroner. I tillegg
kommer sparte kostnader med å utsette bygging av 420 kV-Iedning fra Steinsland til Modalen. NVE

mener det vil være en økonomisk bedre løsning å bygge en midlertidig T-avgreining enn en fullverdig
koblingsstasjon fra dag en, samtidig som løsningen vil være teknisk akseptabel, den begrensede

perioden tatt i betraktning. De økonomiske virkningene av at byggingen skjer i to trinn vurderes som
små. NVE anbefaler derfor at det ved en positiv innstilling til å bygge ledningen etter alternativ 2.0 gis
konsesjon til å bygge en koblingsstasjon i Steinsland, men at denne bygges og drives som en T-

avgrening frem til ledningens overgang til drift på 420 kV.

Haugsvær transformatorstasjon

Det er søkt om å bygge følgende anlegg i forbindelse med transformatorstasjonen i Haugsværdalen:

• En omkoblbar 300(420)/132/22 kV transformator med ytelse 300 MVA
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Tre 420 kV koblingsfelt med vern og kontrollanlegg

Tre 132 kV bryterfelt med vern og kontrollanlegg

Arealbehovet for den nye stasjonen er anslått til 14 dekar.

Denne transformatorstasjonen vil gi mulighet til å knytte til mer ny kraftproduksjon i Matre-området,

deriblant Nye Matre kraftverk. Etter NVEs vurdering er 300 MVA hensiktsmessig ytelse på

transformatoren.

Froyset transformatorstasjon

Det er søkt om å bygge følgende anlegg i forbindelse med utvidelse av Frøyset transformatorstasjon:

En omkoblbar 300 (420)/132/22 kV transformator med ytelse 300 MVA

Tre 300 (420) kV bryterfelt med vern og kontrollanlegg

Ett 132 kV bryterfelt med vern og kontrollanlegg

132 kV-nettet under Frøyset har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot mer produksjon, men
etablering av ledningen Modalen —Mongstad vil avlaste 132 kV-nettet og øke nettkapasiteten i
regionalnettet. I en slik situasjon vil dagens Frøyset transformatorstasjon kunne ta imot om lag 100

MW ny produksjon. BKK Nett informerer om at ved realisering av mindre enn 100 MW vindkraft i

Gulen, vil det ikke bli behov for å etablere transformering mellom 300 (420 kV) og 132 kV-nettet i
Frøyset. Uten ny vindkraft over 100 MW planlegger BKK Nett at Frøyset transformatorstasjon

beholdes som i dag, mens ledningen Modalen —Mongstad går forbi stasjonen uten å tilknyttes. Frøyset
transformatorstasjon vil da fortsatt forsynes via eksisterende 132 kV-Iedning fra Mongstad.
Eksisterende 132 kV ledning Frøyset-Mongstad ble bygget i 1975. Når levetiden for 132 kV-Iedningen
(inkludert sjøkabel over Fensfjorden) begynner å gå ut, vil BKK Nett vurdere å bygge transformator i

Frøyset opp mot bygging av ny ledning. BKK Nett opplyser at det er vanskelig å anslå restlevetiden på

sjøkabelen over Fensfjorden. Konsesjon til kun 100 MW ny vindkraft tilknyttet Frøyset vil medføre en
høy infrastrukturkostnad per MW installert effekt. NVE mener derfor at den teknisk og økonomisk

mest rasjonelle utbyggingen vil være å gi konsesjon til en så stor utbygging at en ny transformering
mellom regional- og sentralnettet er fornuftig. Dette forutsetter selvsagt at virkningene for de allmenne
interesser er akseptable.

NVE har gitt konsesjon til vindkraftverkene Bråsviksåta og Dalsbotnfjellet, se NVE ref. 201102476 og
200706728, i Gulen kommune. Søknaden for Sandøy vindkraftverk er samtidig blitt avslått (NVE ref.

201102506), mens planleggingen av Setenesfjellet vindkraftverk (NVE ref. 200704411) er avsluttet.
De konsesjonsgitte vindkraftverkene har ytelse på henholdsvis 105 og 150 MW, og er planlagt å

knyttes til Frøyset transformatorstasjon. NVE konstaterer at ytelse på til sammen 255 MW utløser
behov for å bygge en 300 (420)/ 132 kV transformator med ytelse 300 MVA. En løsning med
transformering i Frøyset medfører også at riving av 132 kV Frøyset-Mongstad kan være aktuelt også

med utbygging av vindkraft i Gulen.

4.6 Vurdering av å fjerne eksisterende 132 kV-Iedninger

Den nye 420 kV-Iedningen vil gå i delvis samme trase som eksisterende 132 kV-ledning mellom
Matre og Frøyset (ca. 24 km), som vil bli revet i forbindelse med bygging av ny ledning. NVE vil i en

positiv innstilling sette vilkår om å rive ledningen Matre —Frøyset.

1 BKK Netts søknad fra 2010 er det informert om at 132 kV-Iedningen fra Frøyset til Mongstad (ca. 21

km) er planlagt tilknytning for Sandøy vindkraftverk i Gulen kommune. NVE har avslått
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konsesjonssøknaden for dette vindkraftverket og tar utgangspunkt i at potensiell tilknytning for
kraftverket ikke lenger er grunnlag for å beholde ledningen. NVE legger til grunn at planlagt utvidelse

av Frøyset transformatorstasjon vil redusere behovet for ledningen Frøyset —Mongstad og forutsetter

at BKK Nett vil gjøre en vurdering av restrukturering av nettet og eventuelt søker om nedleggelse av

anlegget, jf. energilovforskriften § 3-5 d. Det vises til kapittel 4.5, der det opplyses at BKK Nett
planlegger å beholde 132 kV-Iedningen Frøyset —Mongstad for forsyning av eksisterende Frøyset

transformatorstasjon for det scenario at det ikke realiseres mer enn 100 MW ny produksjon.

BKK Nett opplyser at det på sikt kan være mulig å rive 132 kV Mongstad —Seim, men dette

forutsetter at det etableres en ekstra 300 (420)/132 kV transformator i Mongstad transformatorstasjon.

BKK Nett har gjort en teknisk-økonomisk vurdering og har konkludert med at tiltaket ikke vil være
lønnsomt. NVE ser ikke at det er grunnlag for å sette vilkår om at ledningen Mongstad —Seim skal

rives.

I dag er 132 kV-Iedningen Matre —Padøy hovedforbindelsen for kraft ut fra Matre kraftverk. Den nye

300 (420) kV-Iedningen vil redusere behovet for denne ledningen, forutsatt at det installeres en
transformator ekstra i Haugsvær transformatorstasjon. Ny 132 kV-Iedning ut fra Matre og ny
Haugsvær transformatorstasjon har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot all produksjonen fra Matre

kraftverk og man er derfor ikke lenger avhengig av Matre —Padøy. På grunnlag av at ledningen gir
forsyningssikkerhet til Bergen og gjør det mulig å etablere eventuell fremtidig transformering i

Romarheimsdalen, ønsker ikke BKK Nett å rive ledningen. NVE ser ikke at det er grunnlag for å sette
vilkår om at ledningen Matre - Padøy skal rives eller at det skal omsøkes ytterligere transformatorer i
Haugsvær transformatorstasjon.

4.7 Vurdering av økonomiske forhold

Investeringskostnader

Investeringskostnadene for det omsøkte tiltaket omfatter blant annet 420 kV kraftledning og

sjøkabelanlegg, og bygging av nye eller utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner.
Investeringskostnadene for BKK Netts prioriterte trasalternativer med tilhørende stasjonsløsninger og
avbøtende tiltak er ca. 926 millioner kroner. Investeringskostnadene har økt med ca. 154 millioner
kroner fra søknaden i 2010. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig oppjusterte kostnader på sjøkabel og

stasjoner, samtidig som tiltakshaver har lagt inn merkostnader på ca. 23 millioner kroner med omsøkt
kabling i Matre og Iledalen.

Drift- og vedhkeholdskostnader

Økte drifts- og vedlikeholdskostnader er beregnet til ca. 16 millioner kroner i nåverdi. Kostnadene er

basert på satser for drift av de omsøkte anleggene. I beregningene er det tatt hensyn til at forbindelsen
Modalen —Mongstad vil bidra til en enklere driftsituasjon av nettet med mindre bruk av ressurser
knyttet til den operative drift.

Unngåtte reinvesteringer

Gevinsten av å unngå reinvestering i ny 132 kV-Iedning Matre —Frøyset, er beregnet til ca. 39
millioner kroner i nåverdi. Med transformering i Frøyset vil det også kunne bli aktuelt å rive ledningen
Frøyset —Mongstad. Det er ikke søkt om riving av denne ledningen. Tiltakshaver opplyser at den
kanskje blir revet i fremtiden, men at det ikke knyttes direkte opp mot det omsøkte tiltaket. Unngått

reinvestering i denne ledningen vil også kunne bidra til å øke lønnsomheten i prosjektet ytterligere.

Nettap

Redusert nettap er redusert energitap i nettet som følge av tiltaket. Ved all kraftoverføring vil en del av

overført energi forsvinne som varmetap til omgivelsene. Dette kalles nettap og medfører at
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effektuttaket fra nettet er mindre enn det som mates inn. Redusert nettap som følge av ledningen
Modalen - Mongstad er beregnet til ca. 134 millioner kroner i nåverdi. Økningen fra beregningene i
2010 skyldes i hovedsak nytt forbruk til Martin Linge-plattformen.

Avbruddskonstader
En ny ledning mellom Modalen og Mongstad vil bidra til å redusere virkningene hvis det skulle oppstå
feil i nettet i området. BKK Nett har beregnet at totalt sparte avbruddskostnader tilsvarer ca. 951
millioner kroner i nåverdi.

Avbruddskostnader til Bergensområdet er beregnet til ca. 441 millioner kroner i nåverdi og omfatter
både alminnelig forsyning og petroleumsindustrien på Kollsnes. Forbruksprognosene har økt siden
2010. Spesielt forbruket til elektrifisering av Martin Linge-plattformen står for en stor andel av
økningen. 1følge konsesjonsvilkårene skal dette forbruket være det første som kobles ut om det
oppstår feil i nettet og dette forårsaker store avbruddskostnader. Disse vilkårene gjelder frem til det er

opprettet n-l-situasjon for forsyningen til Bergensområdet og Kollnes.

Avbruddskostnadene for Kollsnesområdet er beregnet til ca. 510 millioner kroner i nåverdi. Også
avbruddskostnader til Kollsnesområdet har økt fra søknaden i 2010, i hovedsak grunnet forsyningen til
Martin Linge. Det er også økning i prognosene for Kollsnes og Troll A-forsyningen. Bakgrunnen for
at avbruddskostnadene til Kollsnes-området er høyere enn til Bergensområdet er at forsyningen til

forstnevnte er svært sårbar og at avbrudd vil kunne føre til lang utetid. For Bergenssnittet er reserven
bedre, i tillegg tilat varigheten av utetid vil være kortere.

Sammenlignet med dagens situasjon vil hele ledningen Modalen —Mongstad —Kollenes fullføre en
ytre ring og samlet gi reduserte avbruddskostnader på totalt ca. 3375 millioner kroner i nåverdi.

Flaskehalskostnader
Reduserte flaskehalskostnader er reduserte begrensninger i nettet for kraftprodusentene. Det er mye
produksjon i området Mongstad-Frøyset-Matre og i perioden vår-sommer er det så høy produksjon at
nettet blir en flaskehals på grunn av begrenset overføringskapasitet. Kraftvarmeverk Mongstad til
forverre dette ytterligere. De nye ledningene fra Modalen via Mongstad til Kollsnes vil bidra til å
redusere flaskehalsene. Flaskehalskostnadene er verdisatt til 10 øre pr. kWh produksjon som må
omfordeles og er beregnet til ca. 10 millioner kroner i nåverdi for ledningen Modalen Mongstad og
ca. 111 millioner kroner i nåverdi med hele ledningen Modalen —Mongstad —Kollsnes.

Ny kraftproduksjon
Det er i dag et betydelig utbyggingspotensial i form av vann- og vindkraft i områdene mellom Matre
og Mongstad. BKK Nett opplyser at det pr. 28. juni 2013 foreligger planer om til sammen 380 MW ny
vindkraft og 250 MW ny vannkraftproduksjon. For vindkraft er dette konsesjonssøkt volum, mens det
for vannkraft er konsesjonsgitt volum, konsesjonssøkt volum, volum meldt til NVE og til lokal
netteier. Dette potensialet kan i dag ikke bygges ut på grunn av at det ikke er ledig kapasitet i nettet til
å kunne ta imot ny produksjon. Verdien av potensialet er beregnet til 1168 millioner kroner i nåverdi.
Med dette menes verdien av produksjonen fratrukket både kostnadene med å bygge kraftverkene og
kostnadene med å drifte og vedlikeholde kraftverkene. Ledningen Modalen —Mongstad vil øke
nettkapasiteten i området og gjøre det mulig å realisere mye av dette potensialet.

Oppsummering
Tabellen viser prissatte virkninger sett opp mot nullalternativet, å ikke bygge ledningen. Tallene viser
nåverdier referert til dagens nett inkludert ledningen Mongstad —Kollsnes.
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Nåverdi i MNOK

Investeringskostnader -926

Avbruddskostander 951

Tapskostnader 134

Drift og vedlikehold -16

Unngåtte reinvesteringer 39

Ny kraftproduksjon 1168

Flaskehalskostnader 10

Netto nåverdi 1360

Figur 11: Nåverdier referert til dagens nett inkludert ledningen Mongstad — Kollsnes.

Den samlede vurderingen av de virkningene som kan prissettes i kroner og øre, viser at det er stor
positiv nåverdi ved å gjennomføre det omsøkte tiltaket. Den samlede vurderingen av kost-nytte der

også de ikke-prissatte virkningene inngår, fremgår a.‘ NVEs oppsummering i kapitel 8.

4,8 Vurdering av kabel

4.8.1 Gjeldende forvaltningspraksis for kabling

Som et alternativ til luftledninger kan en kraftoverføring bygges som jord- og/eller sjøkabel. Stortinget
har ved behandling av Meld. St. nr. 14 (2011-2012) (nettmeldingen) fastlagt en forvaltningsstrategi for
kabling av kraftledninger. Regjeringen har i nettmeldingen presisert kriteriene for vurdering av når det

kan være aktuelt å fravike fra hovedregelen om at kraftledninger i regional- og sentralnettet skal
bygges som luftledning. I sentralnettet skal 300 og 420 kV bygges som luftledning, med unntak fra

følgende tilfeller:

der luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som for eksempel i byer og ved kryssing av

større sjøområder.

dersom ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares med at det gir
særlige miljøgevinster sammenliknet med luftledning og / eller en begrenset strekning med
kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.

Bakgrunnen for ovennevnte forvaltningsstrategi er i hovedsak at kabling er betydelig mer
kostnadskrevende enn å bygge luftledning. For 300 og 420 kV ledninger er kabling i størrelsesorden 6-
10 ganger dyrere.

4.8.2 Utredning av kabel

I søknaden er det gitt en generell beskrivelse av bruk av kabel i tråd med krav i utredningsprogrammet.

BKK Nett skriver i søknaden at omfanget av naturinngrep, kostnader og usikkerhetene knyttet til
teknologi og forsyningssikkerhet knyttet til kabling øker med økende spenning på ledningen. På
spenningsnivåene 300 og 420 kV kan total bredde på grøftene kan bli opp til 15 —20 meter.

Kabeltraseene kan også bli lenger, siden det sjelden er hensiktsmessig at den følger samme trase som
luftledningene. Sammenlignet med luftledning er reparasjonstiden og kostnadene med kabel

betraktelig høyere. Betydelig økning i bruk av kabler på høyere spenningsnivå vil gi en økning i
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nettariffen for den enkelte kunde. Bruk av kabel vil også påvirke lønnsomheten i utbyggingsprosjekt
som trenger nye ledninger, som for eksempel vann- og vindkraft.

I tillegg til generell beskrivelse av bruk av kabel har BKK Nett gjort vurdering av og også omsøkt

flere strekninger med jord- eller sjøkabel. Disse strekningene er omtalt i søknaden/ tilleggssøknadene:

Strekning med sjøkabel:

Sjøkabel over Fensfjorden. Omsøkt med to alternativer.

Kabel som erstatning for luftledning 420 kV:

Jordkabel fra Modalen koblingsstasjon til Mo. Ikke omsøkt.

Jordkabel i Iledalen fra ilandføringspunkt for sjøkabel. Omsøkt med to alternativer.

Jordkabel fra ilandføringspunkt for sjøkabel ved Mongstad til Lindås transformatorstasjon.
Ikke omsøkt.

Kabel som alternativ til luftledning på andre spenningsnivå:

Jordkabel for 132 kV kraftledning Matre —Haugsvær gjennom Matre. Omsøkt.

Kabling av 22 kV kraftledninger gjennom Trodalen og Haugsvær. Ikke omsøkt.

NVE har i de store kraftledningssakene som er behandlet de siste årene innhentet omfattende
vurderinger og dokumentasjon knyttet til bruk av kabel på lengre og kortere strekninger. Denne

informasjonen gjelder ulike teknologier og oppdaterte kostnadstallfra blant annet prosjektene Sima —
Samnanger, Orskog —Sogndal, Namsos —Roan —Storheia og Balsfjord —Hammerfest. Basert på

informasjon i søknad og tilgjengelig informasjon fra andre prosjekter anser NVE å ha tilstrekkelig
beslutningsgrunnlaget for vurdering av kabel.

4.8.3 NVEs vurdering av kabel som alternativ til luftledning

Bruk av jord- eller sjøkabel skal baseres på en totalvurdering av nytte og kostnader og på gjeldende
forvaltningsstrategi for miljø og estetikk ved bygging av kraftIedninger, fastsatt ved Stortingets
behandling av Meld. St. nr. 14 (2011-2012). I dette kapitlet vil NVE gjøre en vurdering av strekninger
der kabel er søkt eller vurdert som erstatning for luftledning med spenningsnivå 420 kV.

Kabel gjennom Modalen

Bergen Turlag har i uttalelse til søknaden bedt om at det utredes bruk av jordkabel langs eksisterende

vei gjennom Modalen. Naturvernforbundet Nordhordaland har også skissert en løsning med kabel
gjennom Modalen, der det også benyttes sjøkabel fra Mo til eksisterende 132 kV-ledning til Matre.
BKK Nett har gjort en vurdering av å legge jordkabel langs veien fra Modalen koblingsstasjon til Mo,
en lengde på ca. 18 km. Dimensjonert med samme ytelse som luftledningen (3000 Ampere), må det

legges to kabelsett. Kostnadene er anslått til om lag 468 millioner kroner. Dimensjoneres det for 1500

Ampere, vil kabelen koste om lag 288 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene med ledning
videre fra Mo til Matre. Til sammenligning koster alternativ 1.1a ca. 171 millioner kroner fra Modalen
til Haugsvær.

NVE viser til nettmeldingen og forvatningspraksisen for kabling. En 18 km lang kabel vil etter NVEs

mening ikke være en begrenset delstrekning og vil medføre en stor merkostnad. Etter NVEs vurdering

vil ikke fordelene som oppnås ved å legge kraftledningen som kabel stå i forhold til kostnadene. Det
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vises samtidig til at det mellom Modalen og Haugsvær er omsøkt tlere ulike traseer og at ulemper for

miljø- og arealbruksinteresser ved en luftledning kan f_jernesogieller avbotes til en langt lavere
kostnad enn ved å kable.

Jordkabel Iledalen

Gjennom prosessen har NVE mottatt flere uttalelser om jordkabel fra ilandforingspunktet i Iledalen
frem til fyIkesvei 5713.I tilleggssøknad av 6.12.2012 har BKK Nett søkt om to ulike kabeltraseer i

Iledalen. For vurderinger rundt kabel i Iledalen vises det til kapittel 5.3.5.

Jordkabel fra llandforingspunkt for sjokabel til Lindas transformatorstasjon

Lindås kommune og Nordhordaland Handverks- og Industrilag har i innspill bedt om kabling fra
sjøkabelens ilandforingspunkt ved Mongstad og frem til Lindås transformatorstasjonen. Sistnevnte

begrunner ønsket med at luftledningen gir arealmessige begrensninger og visuelle virkninger.

BKK Nett har vurdert kabel som alternativ i tilleggssøknad av 14.5.2012. Fra ilandføringspunktet til
Lindås transformatorstasjon vil kabelen legges over en strekning på ca. 1,5 km. Vurdert trasé vises på
bildet under. Det kan være aktuelt med borehull under kaianlegget for å føre kabelen mellom land og
sjø. Overgangen mellom sjokabel og jordkabel kan skje i en skjøtebrønn i tilstrekkelig avstand fra
kaianlegget.

Fra skjøtebronnen må det graves eller sprenges ei grat frem til transformatorstasjonen. 2/3 av traseen
følger langs eksisterende vei, men vil også krysse vei. I-Ier kan kablene legges i kulverter som tillater
at lette kjøretøy kan kjøre over. For å tåle tyngre kjøretøyer må det brukes ekstra forsterkede lokk, noe
det ikke er tatt høyde for i kostnadsoverslagene. Det er ikke tillatt å føre opp bygninger over

kabelgrøften. Tiltakshaver legger til grunn at kabeltraseen ikke vil komme i konflikt med et
fangstanlegg som Statoil planlegger i nærheten av traseen.

Figur 12: Kartet viser vurdert kabeltrasé fra ilandføringspunkt for sjokabel til Lindås transformatorstasjon.

Anlegget planlegges bygget med ett kabelsett, med overforingskapasitet 1500 Ampere, det samme

som sjokabelen over Fensfjorden. Tiltakshaver mener groften likevel bor klargjøres for to kabelsett,
slik at det er forberedt for en fremtidig oppgradering. Å klargjøre for to kabelsett har en merkostnad på
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ca. 25 %, men blir betydelig høyere om grøft for et nytt kabelsett må etableres i etterkant. Tabellen
under gir et kostnadsoverslag for ett og to kabelsett.

Enhet Enhetspris Kostnad

Ett kabelsett (1500 A) 8 MNOK/ km 12 MNOK

To kabelsett (3000 A) 16 MNOK/ km 24 MNOK

Grøft et kabelsett 8 MNOK/ km 12 MNOK

Grøft to kabelsett 10 MNOK/ km 15 MNOK

Sum kabel og grat ett kabelsett 24 MNOK

Sum ett kabelsett og grøft to kabelsett 27 MNOK

Sum kabel og grøft to kabelsett 39 MNOK

Figur 13:Tabellen viser kostnader med kabel og grøft mellom Fensfjorden og Lindås transformatorstasjon.

BKK Nett søker ikke på kabel på denne strekningen og begrunner det med at luftledning klausulerer

lite areal og derfor gir små ulemper satt opp mot kostnadene med å bygge jordkabel. NVE konstaterer

at det er søkt om luftledning med flere ulike traseer og masteløsninger på denne strekningen.
Søknaden viser at det er gjennomførbart å bygge ledningen som luftledning og NVE ser ikke at det
skal være et teknisk grunnlag for å vurdere kabling på strekningen. Kablingsstrategiens kriterium "der

luftledning er teknisk vanskelig eller umulig" er derfor ikke oppfylt.

1høringsuttalelse er det også vist til at det bør bygges kabel av hensyn til visuelle virkninger.

Ledningen er planlagt få hundre meter fra Statoils anlegg på Mongstad, gjennom et område som er
sterkt berørt av store industri- og næringsanlegg. NVE kan ikke se at visuelle virkninger av en

luftledning i dette området kan tillegges vekt. Den vurderte kabelen faller etter NVEs mening ikke inn
under unntakstilfellene for når det kan kables på dette spenningsnivået og det er derfor ikke grunnlag
for å be om at BKK Nett omsøker kabel.

NVE konkluderer at det ikke foreligger grunnlag for å pålegge BKK Nett å søke på jordkabel som
alternativ til omsøkte luftledningstraseer gjennom industriområdet ved Mongstad.

4.9 Oppsummering av NVEs vurdering av behov, kostnader og teknisk løsning

Med dagens forbruk driftes eksisterende nett inn til Bergensområdet i perioder uten tilstrekkelig
reserve dersom en komponent faller ut. De siste årene har antall timer med drift uten reserve ved utfall

(n-0) vært tilsvarende 10-40 % av året. En enkelt feil i nettet når forbruket er på sitt høyeste vil føre til
store avbrudd i forsyningen og NVE mener forsyningssikkerhet er uakseptabelt lav. Dagens nett er
ikke tilstrekkelig for å ivareta forsyningssikkerheten inn til Bergensområdet verken ved dagens

forbruk, forventet økning i forbruk eller for tilrettelegging av ny fornybar produksjon. NVE mener at
det er nødvendig å bedre nettkapasiteten mot Bergensområdet for å ivareta alle disse hensynene. En

420 kV kraftledning fra Modalen til Mongstad, vil etter NVEs mening være den beste løsningen for å
ivareta disse hensynene. Den omsøkte ledningen Modalen —Mongstad vil sammen med konsesjonsgitt

ledningen Mongstad —Kollsnes gi en tredje forbindelse inn til Bergensområdet og opprette n- 1-

situasjon i nettet. Ledningen gir samtidig styrke forsyningssikkerheten til Mongstad og Kollsnes.
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Prosjektet vurderes som svært teknisk-økonomisk lønnsomt. Verdien av reduserte avbruddskostnader

er en sterk bidragsyter til at den teknisk-økonomiske beregningen har en positiv nåverdi. Etter NVEs

vurdering er imidlertid verdien den økte forsyningssikkerheten betraktelig høyere enn gevinsten som

kan beregnes ved reduserte avbruddskostnader. Dette begrunnes med at forsyningssikkerhet ved

nettforsterkninger alltid vil være større enn den forventede reduksjonen i avbruddskostnadene som kan

kostnadsfestes og beregnes. Dette skyldes at det er vanskelig å anslå de totale kostnadene som er

knyttet til strømbrudd for ulike sluttbrukere og beregne sannsynlighet og konsekvens av alle tenkelige

feilsituasjoner. I tillegg er det vanskelig å beregne alle de indirekte kostnadene som oppstår som følge

av ringvirkningene av et strømbrudd. NVE mener den ikke-prissatte verdien av økt

forsyningssikkerhet bør tillegges stor vekt.

Verdien av ny kraftproduksjon som vil få nettkapasitet er den største bidragsyteren i den teknisk-

økonomiske beregningen. NVE vil bemerke at tiltaket kommer ut med positiv nåverdi også uten dette,

slik at økonomien ikke vil være avhengig av at det realiseres ny kraftproduksjon.

Etter NVEs vurdering vil det være teknisk sett like gode løsninger om den nye 420 kV-Iedningen føres

frem til helt frem til Modalen koblingsstasjon eller om den avsluttes i Steinsland. Sistnevnte vil kun

være aktuelt om østre del av ledningen bygges etter trasealternativ 2.0. Hvis det gis positiv innstilling

til å bygge ledningen etter alternativ 2.0 mener NVE at den teknisk-økonomisk beste løsningen er at

ledningen avsluttes i Steinsland. NVE anbefaler at det i så tilfelle gis konsesjon til å etablere fullverdig

koblingsstasjon, men at denne bygges og drives som T-avgreining midlertidig frem til ledningen

oppgraderes til 420 kV. NVE ser det som sannsynlig at denne oppgraderingen skjer omkring år 2025.

Investeringene i en ny ledning mellom Steinsland og Modalen koblingsstasjon blir dermed også utsatt.

NVE flnner det hensiktsmessig å installere 300 MVA transformatorer i ny transformatorstasjon i

Haugsvær og i en utvidet Frøyset transformatorstasjon, slik at det legges til rette for tilkobling av ny

kraftproduksjon, heriblant ny vindkraft i Gulen.

Det er omsøkt og vurdert kabling på flere strekninger fra Modalen til Mongstad. NVE konstaterer at

det er nødvendig med sjøkabel over Fensfjorden og at de to alternative sjøkabeltraseene vil vurderes i

samband med trasevurderingene på nordsiden av Fensfjorden. Det vil også de to omsøkte

jordkabeltraseene i Iledalen. Etter NVEs oppfatning vil kabling i Modalen og ved Mongstad (ikke

omsøkt) ikke falle inn under kriteriene nedfelt i Meld.St. nr 14 (2011-2012) for når kabling kan

tillates. Fordelen ved å kable på disse strekningene vil etter NVEs vurdering ikke stå i forhold til

kostnadene, og vi legger til grunn at eventuelle ulemper for miljø- og arealbruksinteresser ved en

luftledning kan avbøtes til en langt lavere kostnad.

5 NVEs vurdering av omsøkte traseer og transformatorstasjoner

Idette kapitlet vurderes de sentrale miljøtemaene langs hele kraftledningen. I kapittel 5.1 gjør NVE

generelle vurderinger rundt virkninger av en kraftledning, som er generelle for hele traseen. For

enkelte vurderingstema vil dette kapitlet kunne være dekkende for NVEs vurderinger. For andre tema

(visuelle virkninger, naturmangfold, 1NON, bebyggelse, jordbruk, skogsdrift og andre forhold) vil det

være nødvendig med konkrete drøftinger for hver delstrekning. Dette er angitt i kapittel 5.3. Vurdering

av omsøkte transformatorstasjoner og koblingsstasjoner finnes i kapittel 5.2. For å få en forståelse av

NVEs synspunkter kan det være nødvendig å lese kapitlene i kapittel 5 i sammenheng.
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5.1 Tras&urderinger

5.1.1 Visuelle virkninger

I utredningsprogrammet fastsatt av NVE og i konsekvensutredningene som tiltakshaver har

gjennomført, er det gjort separate vurderinger av konsekvenser for landskap, kulturmiljø, friluftsliv og
reiseliv. Konsekvensene for disse interessene er like i den forstand at de i vesentlig grad er knyttet til

visuell påvirkning og ikke direkte konfiikt med arealbruksinteresser. I vurderingen av de enkelte
delstrekningene vil NVE derfor gjøre vurderinger av virkninger for landskap, kulturmiljø,

friluftslivsinteresser og reiselivsinteresser samlet under betegnelsen visuelle virkninger. Dette vil etter
vår mening gjøre det lettere å fremstille de samlede ulempene og bedre synliggjøre hvordan NVE
vektlegger disse interessene.

Utgangpunktet for vurdering av visuelle virkninger er tiltakets virkninger for landskapet.

Kraftledningens synlighet avhenger av hvilken landskapstype den går gjennom, i hvilken grad
omgivelsene (topografi og vegetasjon) kan skjule den og hvorvidt den er eksponert fra områder hvor
mennesker ferdes. I konsekvensutredningene gjøres det egne vurderinger av påvirkning på landskapet.
I slike vurderinger legges det vekt på om en kraftledning går gjennom landskap som vurderes å ha stor
landskapsmessig verdi. Noen landskap tillegges større verdi enn andre. Dermed vil konsekvensene for

landskapet variere siden kraftledningen er ca. 65 kilometer lang.

Omfanget av landskapspåvirkningen må også vurderes i lys av hvor mange som ferdes i landskapet og

hvor ofte. Områder hvor mennesker bor og ferdes daglig og som er mye brukte friluftsområder er
eksempler på områder hvor de visuelle virkningene vil være større enn mindre brukte områder.

Verdifulle kulturmiljø kan også være et viktig kriterium for å vurdere graden av

landskapspåvirkningen. Både kulturmiljøer, kulturlandskapsområder som nyttes mye til friluftsliv etc.
kan ære viktige både for landbruket og for friluftsliv og reiseliv. Disse interessene og påvirkningen av

dem vil derfor overlappe hverandre og bør sees i sammenheng.

Det er viktig å understreke at opplevelsen av visuelle virkninger i stor grad er subjektiv. For noen

mennesker vil en kraftledning oppleves sjenerende så lenge den er mulig å se, mens andre opplever
andre landskapselementer som mer fremtredende og legger mindre merke til kraftledninger. Ofte

oppleves denne typen inngrep som mindre iøynefallende etter noen år, når omgivelsene har vennet seg
til inngrepet. I beskrivelsen av visuelle virkninger må det derfor skilles mellom synligheten av

anlegget og opplevelsen av det som et landskapselement.

Hva som skal tillegges vekt når det gjelder visuelle virkninger av planlagt 420 kV kraftledning mellom

Modalen og Mongstad, er avhengig av hvilke interesser som er knyttet til de ulike strekningene
ledningen går igjennom. I noen tilfeller vil landskapsverdiene i seg selv utgjøre det viktigste
vurderingsgrunnlaget, i andre tilfeller vil brukerinteresser knyttet til kulturmiljø, friluftsliv eller annet

tillegges vesentlig vekt. Vurderingene av visuelle virkninger gjøres for hver enkelt delstrekning i
kapittel 5.3.

Etter NVEs syn er det vanskelig å vurdere en kraftlednings virkninger for reiseliv. Det skyldes dels at

det finnes lite dokumentasjon/undersøkelser, og dels at reiselivsnæringen er variert og dynamisk, og
det kan være vanskelig å påpeke at en spesiell faktor vil være vesentlig for reiselivsnæringen som

helhet. I forbindelse med konsekvensutredningen ble det utført en egen rapport om den omsøkte

ledningens konsekvenser for reiseliv. I denne rapporten vises det til at det er en relativt liten
reiselivssektor i området. I rapporten er det pekt på tre områder som har større verdi enn andre,

verdsatt til middels verdi: kystområdene og øyene i ytre deler av Masfjorden, Stordalen-området og
Matresdalen, i tillegg til Mofjorden, hovedvegen inn til Mo og omgivelsene rundt Mo. De omsøkte
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ledningstraseene vil i liten grad berøre disse områdene og konsekvensene for reiselivet er i rapporten
vurdert å være fra ingen til små negative. NVE legger til grunn at omsøkt ledning ikke har direkte

konsekvenser for reiseliv i området, men at områdets verdi for reiselivet påvirkes av de visuelle

virkningene av ledningen. NVE ser derfor ikke at det er grunnlag for ytterligere vurderinger av
virkninger for reiseliv, men at dette vil omfattes av vurderinger av visuelle virkninger.

5.1.2 Kulturminner og kulturmiljø

Både konsekvensutredningen og uttalelsene fra regionale kulturminnemyndigheter påpekte at det i
enkelte områder kan være potensial for å avdekke nye funn av automatisk fredete kulturminner ved

gjennomføring av § 9 undersøkelser etter kulturminneloven. BKK Nett har ikke gjennomført § 9
undersøkelser etter kulturminneloven, men vil gjennomføre undersøkelsene før anleggsstart. Det er
imidlertid foretatt undersøkelser av sjøområdene rundt de planlagte sjøkabeltraseene i Fensfjorden.

Det er på nåværende tidspunkt ingen kjente automatisk fredete kulturminner som kommer i direkte
konflikt med tiltaket. NVE konstaterer at den direkte påvirkningen for kulturminner er begrenset til

mastefester, anleggsveier og eventuelt behov for ryddebelte. Videre legger vi til grunn at mastefester

ofte kan flyttes og tilpasses slik at det sjeldent oppstår direkte konflikt mellom en kraftledning og et
eventuelt automatisk fredet kulturminne. Hvis det gis positiv innstilling til traseer som er i direkte
konflikt med kulturminner, vil NVE be BKK Nett gjøre eventuelle tilpasninger av mastepunkter i

forbindelse med detaljplanleggingen for å unngå direkte berøring med kulturminnet, eventuelt må
tiltakshaver søke om dispensasjon etter kulturminneloven. NVE påpeker også at noen kulturminner
som ikke kommer i direkte konflikt med traseen, kan stå i fare for å bli berørt ved anleggsarbeid.

Kulturminner som ligger i slike områder må merkes mens anleggsarbeidet pågår, for eksempel med

plastbånd, slik at kulturminnene ikke blir skadet eller ødelagt. Hensynet til eventuelle automatisk
fredede kulturminner nært ledningstraseen vil bli ivaretatt av en eventuell miljø-, anleggs- og

transportplan.

5,1.3 Naturmangfold

Innledning

Vurdering av konsekvenser for naturmangfold ved bygging av kraftledninger av denne størrelsen
knytter seg i hovedsak til risiko for fuglekollisjoner og direkte arealbeslag i områder og naturtyper

med rik eller sårbar vegetasjon. Direkte inngrep i viktige naturtyper kan ofte unngås med justering av
traseen eller masteplassering. Risiko for fuglekollisjoner vil være avhengig av hvilke arter som finnes
et område, ledningens plassering i terrenget og mastetype/lineoppheng.

Både konsekvensutredningen om naturmangfold og NVEs vurderinger viser til Norsk rødliste for

arter, utgitt av Artsdatabanken. Denne blir normalt revidert hvert femte år. Konsekvensutredingen
viser til Norsk rødliste for arter 2006, mens NVE i vurderingene bruker Norsk rødliste for arter 2010.
En rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur.

Artene deles inn i ulike kategorier ut fra hvor sårbar arten er. Rødlista er primært laget for å hjelpe
forvaltningsorganer til å avveie hensyn til biologisk mangfold i Norge. Rodlista er basert på dagens

kunnskap om arter i Norge.

Norsk rødliste 2010 opererer med 6 kategorier (kilde: Artsdatabanken)

Regionalt utdødd RE

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet.

Kritisk truet —CR

Arter som i følge kriteriene har ekstremt høy risiko for utdøing.
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Sterkt truet —EN

Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing.

Sårbar —VU
Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing

Nær truet —NT
Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte kategoriene
for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid.

Datamangel— DD

Arter som med stor sannsynlighet ble med på rødlista, dersom det fantes tilstrekkelig
informasjon.

Begrepet "truet art" omfatter kategoriene CR, EN og VU.INVEs vurderinger legges det mest vekt på
truede arter. I tillegg har en tre kategorier som skal dekke arter som ikke inkluderes i rødlisten: sikre
bestander - LC (levedyktige), kan ikke vurderes —NE og ikke egnet, skal ikke vurderes - NA.

For NVEs vurdering av naturmangfold for de enkelte områder og delstrekinger vises det til kapittel
5.3.

Fugl og annet dyreliv

I anleggsfasen vil aktivitet og terrenginngrep kunne forstyrre fugl og annet dyreliv, og medføre at fugl
og annet vilt trekker bort fra områdene hvor aktiviteten foregår. Fuglearter som er sårbare for
forstyrrelser vil kunne oppgi hekkingen dersom aktiviteten vedvarer. Fugle- og dyrearters yngletid vil
generelt være en særlig sårbar periode. Forstyrrelser kan også føre til at rastende fugler ikke finner ro,
og i langvarige kuldeperioder vil overvintrende fuglearter kunne være sårbare.

1driftsfasen av ledninger er det hovedsakelig fugl som kan bli negativt påvirket gjennom fare for
kollisjon med linene. Elektrokusjon (en kortslutning som oppstår det er kontakt mellom to faseliner
eller mellom faseliner og jord) er også en dødsårsak for fugl. Problemstillingen er imidlertid kun
aktuell for kraftledninger på mindre spenningsnivå, der det er kortere avstand mellom linene enn for
ledninger på 300 og 420 kV,

Det er godt dokumentert at fugl med dårlig manøvreringsevne kan være utsatt for kollisjon med liner
og særlig toppliner. Man har i flere tilfeller iverksatt tiltak for å redusere risiko for kollisjoner med
avbøtende tiltak, som for eksempel fugleavvisere montert på linene. Etter NVEs syn er det likevel
behov for mer kunnskap om virkninger av ulike avbøtende tiltak. NVE støtter derfor Norsk institutt for
naturforskning (NINA) i deres flerårige prosjekt "Optimal design and routing of power lines;

ecological, technical and economic perspectives"(OPTIPOL). Dette prosjektet har blant annet som
mål å gi økt kunnskap om virkninger av kraftledninger på biologisk mangfold og også gi anvisninger
på mulige avbøtende tiltak.

En kan også tenke seg at en kraftledningsgate vil ha en positiv virkning på hjortevilt, ved at

tauvoppslag i ryddebeltet gir forbedret beite sammenlignet med tilstanden før ledningen ble anlagt.

Under vurderingene for de enkelte traseseksjonene, er det vurdert områder der det er rødlistearter av
fugl som kan bli berørt. Ved at man gjennom konsekvensutredningen har fått oversikt over reir og
viktige funksjonsområder for rødlistearter, kan tiltakshaver ved detaljprosjektering av trase og
planlegging av anleggsperioden iverksette tiltak som vil kunne redusere mulige negative virkninger.
For anleggsperioden gjelder det særlig å unngå/tilpasse arbeidet på den årstiden fugl er mest sårbar.
Når det gjelder detaljplanlegging av trase, gjelder det å tilpasse høyden på master og liner slik at
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kollisjonsfaren reduseres og vurdere merking av viktige spenn. Vi viser til kapittel 6 for vurdering av

avbøtende tiltak.

Flora og vegetasjon

For vegetasjon er det anleggsfasen som medfører størst ulemper på grunn av kjøring i terrenget og

opparbeidelse av anleggsveier. I driftsfasen vil de direkte konsekvensene for naturtyper og vegetasjon
i hovedsak dreie seg om mastefestene, skogryddebeltet og eventuelle kantsoneeffekter.

Direkte konflikter med sårbar flora kan i stor grad unngås ved tilpasninger av mastefester, skånsomt

utført anleggsarbeid og vilkår knyttet til driftsperioden, som for eksempel begrenset skogrydding. I
følge konsekvensutredningene er det funnet en rødlistet planteart, alm (NT), i området rundt omsøkte

traseer.

Naturmangfoldloven har bestemmelser om særskilt beskyttelse av såkalte utvalgte naturtyper. I
forskrift av 13.5.2011 er det utpekt fem utvalgte naturtyper. Av konsekvensutredningen fremgår det at
ledningen ikke berører utvalgte naturtyper.

Inngrepsfrie naturområder (INON)

I løpet av 1900-tallet har de inngrepsfrie områdene i Norge blitt redusert. Dette har skjedd som følge

av utbygging av blant annet veier, jernbane og kraftanlegg. Det er et nasjonalt mål å bevare inngrepfrie
naturområder i Norge, såkalte INON-områder. Det skal derfor i alle søknader om bygging av

kraftledninger opplyses om i hvilken grad INON-områder blir berørt.

Inngrepsfrie naturområder er alle arealer som ligger mer enn en kilometer fra nærmeste tyngre

tekniske inngrep. Arealene er delt inn i tre kategorier ut fra avstand til nærmeste inngrep:

Villmarkspregede områder: områder mer enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep

Sone I: områder 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep

Sone 2: områder 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep

De omsøkte traseene vil i ulik grad medføre reduksjon og omklassifisering av inngrepsfrie områder.

Det er hovedsakelig i Stølsheimen at ledningen vil føre til bortfall av INON-områder, men også sør for
Kvamsdalen er det et område i sone 2 som kan bli berørt. I Stølsheimen vil de ulike alternativene føre
til en reduksjon av INON mellom ca. 9 km2til ca. 21 km2, herunder ca. 0,7 km2 med arealer av sone 1.
Ingen villmarkspregede områder vil bli berørt. Ved Kvamsdalen vil det bli et maksimalt tap på ca. 0,9

km2

Tap av INON er et hensyn som vil vektlegges ved vurdering av ulike trasealternativ. Etter NVEs syn
vil tapet av INON ofte ikke være så stort at det alene anses som avgjørende for valg av løsning, men

kan være en av flere grunner for å vurdere ett alternativ som bedre enn ett annet. For konkrete
vurderinger for de enkelte strekningene vises det til kapittel 5.3. For vurderinger av samlede

virkninger for naturmangfold og INON vises det til kapittel 7.

5.1.4 Bebyggelse

Elektromagnetiske felt

En kraftledning vil avgi elektriske og magnetiske felt. De elektriske feltene øker med spenningen og

kan forårsake oppladning av metallgjenstander som ikke er jordet, som personer kan få elektrisk støt
av ved berøring. Slike støt er vanligvis ufarlige, men ubehagelige. Elektriske felt kan avskjermes av de
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fleste materialer, og anses derfor ikke som noe problem. Magnetfelt kan derimot vanskelig
avskjermes, men det er ikke påvist hvorvidt de kan ha helsevirkninger.

Statens strålevern er ansvarlig myndighet for problemstillinger knyttet til elektromagnetiske felt og
helse. NVE forholder seg til anbefalinger fra Statens strålevem og forvaltningspraksis fastsatt av

Stortinget. En arbeidsgruppe nedsatt av Statens strålevern fremla 1.6.2005 rapporten

"Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg" (Strålevern Rapport 2005:8), hvor

forskningsstatus på området oppsummeres, og det foreslås en forvaltningsstrategi. I forbindelse med

Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2006, ble denne forvaltningsstrategien gjort
gjeldende, som beskrevet i St.prp. nr. 66 (2005-2006).

Forvaltningsstrategien anbefaler at en ved etablering av nye kraftledninger bør søke å unngå nærhet til

boliger, skoler, barnehager mv., ut fra et forsvarlighetsprinsipp. Ved planer om nye boliger,
barnehager og skoler ved kraftledninger eller nye ledninger ved slike bygg stilles følgende
utredningskrav:

Omfanget av eksponeringen for bygninger som kan få magnetfelt over 0,4 mikrotesla (UT) i

årsgjennomsnitt skal kartlegges.

Tiltak og konsekvenser av tiltak skal drøftes.

Det skal henvises til oppdatert kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi.

Eventuelle tiltak for å redusere magnetfelteksponeringen skal legge vekt på kostnader og må ikke

medføre andre ulemper av betydning. Aktuelle tiltak er i første rekke traseendringer og endret

lineoppheng. Kostnadskrevende kabling og riving av hus anbefales normalt ikke som
forebyggingstiltak. O, 4iT er verken en tiltaksgrense eller en absolutt grenseverdi. Det skal altså

vurderes tiltak, men ikke nødvendigvis gjennomføres tiltak.

Frykten for helseeffekter er like fullt til stede hos mange i befolkningen. Dette må tas på alvor, og det

tilstrebes bl.a. derfor å legge kraftledninger i god avstand til boliger i den grad det er mulig og andre
ulemper av betydning unngås.

Det at man har fastlagt en utredningsgrense på 0,4 jtT betyr ikke at det ikke kan etableres en

kraftledning som medfører at en bygning kan få en magnetfeltbelastning over utredningsnivået. Det
fokuseres i forskning og forvaltningsstrategi på bygninger der mennesker har opphold over lengre tid,

det vil i hovedsak si helårsboliger, skoler og barnehager. Fritidsbebyggelse vurderes normalt ikke i
forbindelse med problematikk rundt elektromagnetiske felt fordi opphold i fritidsbolig er

tidsbegrenset, mens vurderinger rundt eksponering for felt giores på bakgrunn av gjennomsnittlig
magnetfeltbelastning over året.

Av hensyn til drift og sikkerhet direkte relatert til det tekniske anlegget, fastsettes det normalt et

byggeforbudsbelte langs kraftledninger. Byggeforbudsbeltet sammenfaller i hovedsak med ryddebeltet
for ledningen og ved 300 og 420 kV spenningsnivå er det ca. 40 meter bredt. Bygninger vil normalt

måtte innløses og rives, dersom de blir liggende innenfor byggeforbudsbeltet av en ny ledning. Dette
avtales direkte mellom partene, eller avgjøres alternativt ved skjønn. I enkelte tilfeller vil visse typer

bygg kunne bestå, men dette må vurderes konkret for hvert tilfelle. Spørsmål om bygg kan bestå i
ledningstraseen faller utenfor NVEs konsesjonsbehandling og avtales direkte mellom utbygger og eier

av bygg.

Den planlagte 420 k-ledningen har god avstand til bebyggelse og ingen boliger, skoler eller

barnehager får magnetfelt over utredningsgrensen. To hytter kan få magnetfelt over utredningsnivået,
men hytter omfattes som nevnt ikke av forvaltningspraksisen. De to hyttene ligger i henholdsvis

Kvamsdalen og vest for Eikemo. For konkret omtale se kapittel 5.3. Omsøkt transformatorstasjonen i
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Haugsværdalen krever at eksisterende 132 kV-Iedninger fra Stordalen, via Matre kraftverk til Frøyset

må bygges om. Denne ledningen kan medføre at to boliger i Matre vil ha magnetfeltverdier over

utredningsgrensen. For nærmere vurderinger se kapittel 5.4.1.

Støy

Kraftledninger kan avgi støy i form av coronastøy, spesielt i fuktig vær. Coronastøy oppleves som en
knitring eller spraking fra linene. Transformatorstasjoner kan også avgi støy, først og fremst fra

transformatorene, men det kan også komme fra andre komponenter i anlegget. Lyden fra en
transformator høres som en lavfrekvent dur.

Miljøverndepartementets "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442) omfatter
ikke kraftledninger og transformatorstasjoner, men i veilederen til retningslinjene anbefales det at
store transformatorstasjoner minimum bør følge anbefalte grenseverdier for industristøy. Dette
innebærer at støyen holdes innenfor grensene for Lden50dB (den = day, evening, night). Dette angir et

samlet nivå for støy på dagen, kveld og natt, der støy på kvelds- og natterstid vektlegges i større grad

enn støy på dagtid. Selv om retningslinjene ikke er bindende for den type anlegg som det er snakk om
i denne saken, kan NVE gjennom vilkår i en positiv innstilling kreve at retningslinjene følges.

Generelt vil støy fra kraftledninger øke med spenningen og minke med lineoverflaten (linedimensjon

og antall liner). Konsekvensutredningen viser at støyen fra kraftledningen vil bli ca. 50 dB ved en

avstand på ca. 55-60 meter når ledningen driftes på 420 kV.

Nærmeste bolig til ledningen beflnner seg i en avstand på ca. 90 meter og ingen boliger vil derfor bli

påvirket av støy over 50 d13.De over omtalte hyttene i Kvamsdalen og vest for Eikemo blir imidlertid
påvirket av støy over 50 dB hvis ledningen bygges etter alternativ 1.

BKK Nett opplyser at transformatorstasjonen på Frøyset ligger inntil eksisterende stasjon og at den har
god avstand til annen bebyggelse. Stasjonen i Haugsværdalen ligger langt fra bebyggelse, men nært
Europavei 39, slik at det allerede er teknisk støy i området. Omsøkte tiltak på transformatorstasjonene

kan føre til en økning av støy i nærområdet, men NVE legger til grunn at avstanden til bebyggelse er
så stor at støyen ikke vil være til sjenanse.

5.1.5 Jord- og skogbruk

For jordbruket er det generelt virkningene av å få mastefester på dyrket mark som er den største
ulempen. Dette kan gi driftsulemper på grunn av dårlig arronderingen blir dårligere, med følgende

driftsulemper. En kraftledning på dette spenningsnivået vil i praksis ikke forhindre bruk av maskiner
og utstyr under ledningen. Kravet er at avstanden til ledningen ikke må være mindre enn 4 meter. Det
vil imidlertid være restriksjoner ved gylling (spredning av flytende gjødsel) i nærheten av ledningen,

noe som vil være en ulempe i områder der dette er aktuelt.

BKK Nett har utredet tiltakets konsekvenser for jordbruk og skogbruk. Traseene går for en stor del
gjennom høyereliggende områder og påvirker derfor i liten grad dyrket mark. I fagrapportene er det

beregnet at ledningen vil berøre mellom totalt 5 og 16,3 dekar jordbruksareal. Det vises videre til at
tilpasninger av traseer og masteplasseringer gjør det mulig å unngå å plassere mastepunkter slik at de
beslaglegger dyrkede arealer. Fagrapporten hevder samtidig at de foreløpige tras&artene viser at det

vil være mulig å unngå direkte beslag av dyrket mark. Statens landbruksforvaltning sier i sin uttalelse
at tiltaket vil berøre relativt små arealer med dyrket mark og at det av den grunn bør være mulig å

plassere mastene på mindre produktive arealer.
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For skogbruket består ulempene i at det må ryddes skog i en bredde på ca. 40 meter, der vegetasjonen

er så høy at den utgjør en fare for ledningen. Denne hogsten medfører tap av skog og mulige negative

virkninger på skogen nærmest traseen, i form av solsviing, uttørking, vindfelling eller økt kvistsetting.

Når det gjelder driftsmessige forhold må det vises aktsomhet ved bruk av kraner og vinsjer i nærheten

av en ledning, mens det i bratte områder kan bli vanskeligere å bruke taubane. I visse områder kan

slike restriksjoner føre til at det blir vanskeligere å få ut trevirket. I områder der avvirking skjer med

traktor og vinsj vil ikke ledningen føre til ulemper for driften.

Påvirkning av skogsareal begrenses av at ledningen går mye i høyereliggende områder, der det er lite

eller ingen skog. De største ulempene vil være i de lavereliggende områdene i vestre del av

Masfjorden kommune. Av fagrapportene fremkommer det at ledningen vil beslaglegge om lag 500

dekar med produktivt skogsareal, noe som karakteriseres som et moderat beslag med tanke på lengden

av ledningen. Det fremkommer samtidig at ledningen flere steder vil passere så høyt over skogen at

det ikke vil være nødvendig å etablere et ryddebelte.

Statens landbruksforvaltning viser til at 45 % av produktiv skog som blir berørt har høy eller svært

høy bonitet. Store deler av traseen går gjennom Stølsheimen og andre områder med lite vegetasjon, og

NVE mener at det samlede beslaget av skogsareal derfor bli lite. NVE påpeker samtidig at fra

Haugsvær til Frøyset vil ledningen erstatte eksisterende ledning. På denne strekningen finner vi også

mest skogsareal langs traseen. Den nye ledningen vil i så måte bety en utvidelse av dagens ryddebelte,

men vil ikke beslaglegge like mye ny skog som en helt ny ledning vil gjøre. Der ledningen går i andre

traseer enn eksisterende, vil de gamle ryddebeltene på nytt kunne utnyttes til skogsdrift. Det kan også

være mulig med f.eks juletreproduksjon i ledningstraseen, etter avtale med netteier.

Konklusjonen i fagrapportene er at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for jord- og skogbruk.

Langs de enkelte delstrekningene er konsekvensen stort sett vurdert til å ha ubetydelige eller liten

negativ konsekvens, med liten til middels konsekvens på strekningen fra Frøyset til Fensfjorden. Etter

NVEs mening vil tiltaket ha små virkninger for jord- og skogbruk. På de delstrekninger hvor tiltaket

kan ha virkninger for jord- og skogbruk og/eller der det er kommet inn innspill på teamet, vil NVE ta

dette opp som en del av de konkrete trasevurderingene. Se kapittel 5.3.

Vurdering av de økonomiske konsekvensene for den enkelte grunneier inngår ikke som en del av

grunnlaget for NVEs vurdering av spørsmålet om det bør gis positiv innstilling. Dette forutsettes

avklart privatrettslig etter endelig konsesjonsvedtak, gjennom minnelige avtaler eller ved skjønn i en

eventuellekspropriasjonssak.

5.1.6 Luftfart

NVE er kjent med at Luftfartstilsynet arbeider med en ny forskrift for merking av luftfartshindre.

Gjeldende forskrift er lagt til grunn for de vurderingene som er gjort i notatet.

5.2 Vurdering av transformatorstasjoner og koblingsstasjoner

I dette kapittelet er det kun miljøvirkninger av de omsøkte transformatorstasjonene som vurderes. For

vurdering av tekniske og økonomiske forhold, se kapittel 4.6.

5.2.1 Utvidelse av Modalen koblingsstasjon

Hvis omsøkt 420 kV-Iedning føres til Modalen vil det måtte bygges et nytt bryterfelt. Det nye

bryterfeltet vil bygges som en utvidelse av dagens stasjon i retning sør-vest. Stasjonen er godt skjermet

lavt i terrenget omgitt av bjørkeskog. Anlegget er lite fremtredende fra veien gjennom dalen og er ikke

synlig fra hyttene i området. Det nye bryterfeltet vil gjøre stasjonen noe større enn i dag, men vil etter
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NVEs mening ha lite betydning for de ‘isuelle virkningene a‘ anlegget. NVE anser heller ikke at
utvidelsen ‘il ha vesentlige .virkninger for andre hensyn, herunder naturmangfold.

Figur 1-1:Bildet viser Modalen koblingsstasjon. sett i retning øst.

5.2.2 .\:v Steinsland koblingsstasjon, T-avgreining

BKK Nett har søkt om to alternative utbygginger ved Steinsland kraftverk i Modalen kommune slik at
ledningen, hvis østre del bygges etter trasalternativ 2.0, avsluttes ved Steinsland kraftverk i stedet for
i Modalen koblingsstasjon. Det ene alternativer er å etablere en koblingsstasjon, mens det andre er å
bygge en T-avgreining som på et senere tidspunkt vil utvides til fullverdig koblingsstasjon. Forskjellen
mellom disse to løsningene er omfanget av hva som inngår i koblingsfeltet. En T-avgreining er en
enklere løsning enn et fullverdig koblingsanlegg og er derfor også mindre arealkrevende.

Den planlagte stasjonen vil etableres vest for Steinsland kraftverk, mellom kraftverksbygningene og
elva. En fullverdig koblingsstasjon vil kreve en tomtestørrelse på ca. 20 dekar, mens en T-avgreining
trenger ca. 12-13 dekar.

Nærheten til den eksisterende kraftstasjonen gjor at tiltakene skjer i områder der det allerede er storre.
tekniske inngrep. Den nye 420 kV-Iedningen (alternath 2.0) ‘il også bety flere inngrep i samme
område. Det er ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet og anlegget ligger godt skjermet
N,egetasjonen. Det er derfor også lite innsyn fra ‘eien som går langs Steinslandsvatnet. Anlegget ‘il
etter NVEs ‘urdering ikke ha vesentlige k irkn itwer for naturmangfoldet.
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Figur 15: Bildet viser visualisering av Steinsland koblingsstasjon. (Kilde: VR-modell).
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Fordelen av å etablere koblingsanlegg/ T-avgreining i Steinsland er at eksisterende 300 kV Steinsland

—Modalen skaper forbindelse videre mot Modalen og at det ikke blir nødvendig å bygge ny parallell
420 kV-Iedning. Når ledningen oppgraderes til 420 kV (antatt omkring år 2025), vil det bli behov for å

enten gjøre tiltak på eksisterende ledning eller rive og bygge ny ledning. En fordel med

koblingsstasjon/ T-avgreining er at dette gjør det mulig å etablere en eventuell ny ledning i

eksisterende trase, som BKK Nett anser som den mest optimale traseen. Modalen kommune sier i

uttalelse at de tilråder at det gis tillatelse til koblingsstasjon ved Steinsland, og trekker frem at det er
svært positivt med bare en ledning mellom koblingsstasjonene. Bergen Turlag har også stilt seg
positive til koblingsstasjon i Steinland kontra ny ledning til Modalen.

Det vises til kapittel 4.10, der NVE ut fra en teknisk-økonomisk vurdering anbefaler at det ved positiv
innstilling til alternativ 2.0 etableres koblingsstasjon i Steinsland, men at denne midlertidig bygges og

drives som T-avgrening. Med bakgrunn i at en T-avgreining vil bli oppgradert til fullverdig
koblingsanlegg på senere tidspunkt, mener NVE at de to altemativene er likeverdige når det gjelder
miljøvirkninger. Etter NVEs vurdering vil virkningene av å etablere T-avgreining/ koblingsstasjon
være små. I en eventuell miljø-, transport- og anleggsplan bør det fremgå hvordan arealene

tilrettelegges for senere utvidelse til fullverdig koblingsstasjon.

Om ledningen har endepunkt i Steinsland, vil man få en fordel av at det ikke blir nødvendig med ny,
parallell ledning mellom Steinsland og Modalen koblingsstasjon (ca. 4,7 km). Etter NVEs vurdering
vil det gi færre virkninger for allmenne interesser å la Steinsland være endepunkt for en ny ledning til

Mongstad nå. Dette skyldes kortere trase, mindre arealinngrep og tilrettelegging for en best mulig trase
på strekningen Steinsland —Modalen på sikt.

Med en positiv innstilling til trasealternativ 2.0 anbefaler NVE at det bygges koblingsstasjon/ T-
avgreining i Steinsland, da dette vurderes å gi mindre miljøvirkninger enn å bygge ledningen frem til

Modalen koblingsstasjon.

5.2.3 Ny transformatorstasjon i Haugsværdalen

BKK Nett har søkt om å bygge en transformatorstasjon i Haugsværdalen i Masfjorden kommune, i
tillegg er det vurdert alternative plasseringer i Kvitskaret og i Matresdalen. For vurdering av de to
alternative plasseringene, se kapittel 3.4. Den omsøkte transformatorstasjonen i 1-Eaugsvacrdalener

planlagt plassert ved sørenden av Haugsværvatnet. Arealbehovet er anslått til 14 dekar.

Europavei 39 går gjennom dalen og stasjonen vil bli godt synlig derfra. Det er ingen bebyggelse i
sørenden av dalen, men på nordsiden av Haugsværvatnet befinner det seg et lite næringsområde som
blant annet inneholder en bensinstasjon. Stasjonen vil være et stort, teknisk inngrep i en del av dalen

som fra før ikke er bebygd, men både næringsområdet, europaveien og eksisterende ledning gjør at det

ikke er noe preg av urørthet over dalen. NVE vurderer de visuelle virkningene av stasjonen som
moderate. Det vises samtidig til at det som avbøtende tiltak er gjort en vurdering av altemativ design

av transformatorstasjonen, se kapittel 6.
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Figur 16: Bildet viser visualisering av flaugsvær transformatorstasjon (Kilde: VR - modell).

Grunneierne Hallvar Haugsvær, Norodd Trodal og Brita Trodal er imot at transformatorstasjon bygges
i Haugsværdalen, men ønsker i stedet alternativet Kvitskaret. Det begrunnes blant annet med
synlighet, støy, beslag av dyrket mark og fordeler med vei opp til Kvitskaret (for vurdering av vei, se
kapittel 3.4). Transformatorstasjoner kan avgi støy, først og fremst fra transformatorene, men det kan
også komme fra andre komponenter i anlegget. Lyden fra en transformator høres som en lavfrekvent
dur. De nærmeste boligene ligger nord for næringsområdet, om lag 1 km fra transformatorstasjonen.
Europavei 39 går gjennom dalen og trafikken her medfører allerede støy til omgivelsene. Ut fra
avstanden til de nærmeste boligene i Haugsværdalen, mener NVE at transforrnatorstasjonen ikke vil
medføre økt støy til boligene. Transformatorstasjonen kommer ikke i konflikt med kjente autormatisk
fredede kulturminner eller kulturmiljøer. Konsekvensutredningen opplyser at det ved den planlagte
transformatorstasjonen ikke finnes noen prioriterte naturtyper, men fattige vegetasjonstyper som
blåbærskog med furu og bjørk og oppgir at arealet der stasjonen er planlagt består av uproduktiv og
w-unnlendt mark. NVE legger til grunn at ikke vil ha vesentlige negative virkninger for
naturmangfoldet og at konsekvensene for landbruket blir lite til middels negativt. Samlet sett anser
NVE de konkrete virkningene av transformatorstasjonen som små. Anlegget vil imidlertid være synlig
fra veien i søndre deler av dalen.

I forbindelse med ombygging av Matre kraftverk har BKK Produksjon planlagt å bruke
Haugsværdalen som deponi for massene. NVE har godkjent detaljplan for miljø og landskap for
utbyggingen av Matre kraftverk, herunder massedeponi i Haugsværdalen, under forutsetning av at det
gis nødvendige dispensasjoner fra gjeldende arealplan i kommuneplanen. BKK Produksjon har søkt
MasFjorden kommune om midlertidig dispensasjon for å benytte arealet sør for Haugsværvatnet til
deponi, i påvente av konsesjon for transformatorstasjonen og omregulering av området. Masfjorden
kommunes formannskap gjorde 19.3.2013 vedtak om å starte reguleringsarbeid av området i

Haugsværdalen. Det er gitt meldin(2:om oppstart av planarbeid og utarbeidet forslag til planprogram.
NVE registrerer at det foreligger planer om å benytte arealet rundt den planlagte
transformatorstasjonen til deponi og mener dette kan utnyttes til å gi gode grunnforhold for bygging av
en transformatorstasjon. Massedeponiet er tilknyttet vannkraftutbyggingen og har ingen direkte
relevans til BKK Netts søknad om transformatorstasjon, som kan behandles av NVE uavhengig av
kommunens planbehandling av massedeponiet.

Masfjorden kommune krever i uttalelse til NVE at tiltakshaver som kompenserende tiltak blir pålagt å
planlegge og tilrettelegge for industriareal i Haugsværdalen. I arbeidet med reguleringsplan for dalen
er det foreslått at deler av området avsettes til næringsareal. NVE kan ikke se at



Side 51

transformatorstasjonen vil være en hindring for å kunne utnytte tilstøtende området til næringsareal,

forutsatt at kravene i gjeldende forskrifter følges. NVE mener BKK Netts ansvar ved en positiv

innstilling til Haugsvær transformatorstasjon er tilknyttet transformatorstasjonen og etablering av

nødvendige anlegg for denne, noe som for eksempel kan være nødvendig adkomstvei og

parkeringsplass. NVE ser ikke at BKK Nett i en positiv innstilling kan pålegges å etablere anlegg ut

over de som er nødvendige for og direkte tilknyttet nettanlegget.

Vanligvis skal anleggesområder så langt som mulig tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter at

anleggsarbeidet er ferdig. Siden områdene ved transformatorstasjonen er planlagt utnyttet til nytt
næringsareal av kommunen, skal det i en eventuell miljø-, transport- og anleggsplan vurderes hvilke
arealer som kan gjenbrukes og hv ilke arealer som eventuelt skal tilbakeføres. Permanent utnyttelse av

arealet til næringsformål bør eventuelt avklares av kommunen etter plan- og bygningsloven.

NVE vil bemerke at etablering av massedeponi og industrianlegg i samme område som

transformatorstasjonen vil bidra til at stasjonen inngår i en større, samlet utbygging.

'

Fig.ur17: Skisse av foreslått arealbruk i Haugsværdalen. Kilde: Masfjorden kommune.

Arv id Bjarne Vågseth opplyser at det på vestsida av transformatorstasjonen er ei bratt fjellside som er

utsatt for steinsprang og snøskred, samtidig er det et fjellparti som ser ut til å kunne rase ut. BKK Nett
sier i kommentarer til uttalelsene at det ble foretatt geologiske undersøkelser rundt tomta i 2010.

Sannsynligheten for steinsprang ble da vurdert til å være under grensen for sikringstiltak, men det ble
anbefalt at det skulle bygges en skredvoll vest for stasjonen. Også i den opprinnelige søknaden er det
referert til at det planlegges en rasvoll mot fjellsiden vest for stasjonen. NVE konstaterer at

tiltakshaver har gjort geologiske vurderinger for den planlagte transformatorstasjonen, men mener det
bør gjøres mer detaljerte undersøkelser av skredfaren og eventuelt iverksettes tiltak for å redusere

risikoen for at stasjonen kan bli utsatt for skade. Dette må eventuelt fremgå av en miljø-, transport- og
anleggsplan.

BKK Netts søknad om anleggskonsesjon inneholder ikke beskrivelser av løsning for avkjøring og

adkomstvei, men planskissen fra Masfjorden kommune inneholder adkomstvei som går på vestsiden
av Haugsvændatnet. NVE legger derfor til grunn at adkomstveien blir behandlet etter plan- og

bygningsloven. BKK Nett har opplyst NVE om at veien vil by..qgesslik at den tilfredsstiller kravene til

transport av transformatorer.
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Det vises til NVEs vurdering av alternative lokaliseringer av transformatorstasjon i nærheten av Matre,
se vurderinger i kapittel 3.4. Samlet sett vil NVE anbefale at transformatorstasjonen bygges i
Haugsværdalen som omsøkt. NVE mener at denne lokaliseringen samlet vil medføre færrest negative
virkninger for landskap. kulturmiljø og bebyggelse. Dette begrunnes med at den alternative
plasseringen i Matresdalen gir store ‘isuelle virkninuer for landskap og kulturmiljø. samtidiu som
NVE leuger kekt på de mange uttalelsene som har ‘ært kritiske til denne plasseringen. Selve
transformatorstasjonen i Kvitskaret vil være lite synlig, men veien vil være et stort anlegg med store
visuelle virkninger og høye kostnader. Transformatorstasjonen i Haugsværdalen vil gi visuelle
virkninger, men med de foreliggende planene om etablering næringsområde, vil stasjonen være del av
en større utbygging. Plasseringen i Haugsværdalen er vurdert å gi små virkninger for andre hensyn.

5.2.-1 Utvidelse av Froyset transformatorstasjon

BKK Nett har søkt om å utvide Frøyset transformatorstasjon med en ny 300 (420)/132 kV-
transformator med ytelse opptil 300 MVA. Utvidelsen vil omfatte om lag 11 dekar. Det nye anlegget
er planlagt sør-øst for eksisterende transformatorstasjon. Anlegget vil være synlig fra Tangedalsveien,
men det er god avstand til bebyggelse og NVE ser ikke at utvidelsen vil ha vesentlige ‘isuelle
virkninger.

Utbyggingen er planlagt i et skoubevokst område. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i
området. NVE legger til grunn at ikke vil ha vesentlige negative virkninger for naturmangfoldet.

Fi2ur 18: Bildet viser visualisering av Fro ..set transformatorstasjon. Utvidelse av stasjon til venstre. eksisterende
stasjon til ho ,,re (Kilde: VR-modell).

5.3 Vurderinger av trasealternativene

1dette kapitlet vil de omsøkte traseene beskrives og vurderes hver for seg med tanke på konsekvenser
for ulike interesser og fagtema. Omtalen a‘ omsøkte traseer og løsninger er oppdelt i følgende
strekninger:

Modalen —Haugsvær. delt i underområder

Elauus\,ær —Eikemo

Eikemo —Floy fiellet
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Floy fjellet —Frøyset

Froy set —Fensfjorden

Fensfjorden —Mongstad

Temaene som omtales er landskap, naturmangfold, forholdet til bebyggelse og skogbruk.
Vurderingene av delstrekningene må leses i sammenheng med de tematiske vurderingene i kapittel
5.1, da disse danner grunnlaget for vurderinger av de konkrete virkingene.

5.3.1 Omsokte traseer Modalen - Haugsvær

-*
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Fig_ur 19: Kartet viser omsokte traseer fra Modalen til Hau,2svær.

Kort beskrivelse

BKK Nett har sokt om flere traseer gjennom Stølsheimen. Traseene vil være fra ca. 26.3 til 32,7 km
lange avhengig av alternativ og kombinasjon av alternativer. Traseene berører hovedsaklig Modalen
og Masfjorden kommuner, men 1.1 har også en mindre berøring med Lindås kommune. Det foreligger
tre hovedløsninger, 1.1, 1.1a og 2.0 og en kombinasjonsløsning kalt 3.0. Traseene på denne
strekningen har vært mye diskutert i løpet av prosessen og det har etter hvert blitt utredet og omsøkt
flere traseer. Alternativ 3.0 kom opp i forbindelse med NVEs befaring i august 2012. Det ble da
besluttet at det var behov for å utrede en slik løsning, også kombinert med alternative løsninger for
kryssing av Matresdalen.

Alternativ 1.1 er den sydligste traseen, som spenner over Steinslandsvatnet og følger sydlige ytterkant
av Stolsheimen før den går parallelt med eksisterende 132 kV-Iedning fra Vemundsbotn til Matre.
Alternativ 1.1a krysser Steinslandsvatnet på samme måte som 1.1, men går i en rettere linje mot Matre
gjennom Stolsheimen. Både 1.1 og 1.1a går ned i Ovredalen før de krysser over til Kv itskaret.
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Alternativ 2.0 er det nordligste alternativet. Ut fra Modalen koblingsstasjon går ledningen parallelt

med eksisterende 300 kV-Iedning til Steinsland kraftverk. Her er det også søkt om å bygge
koblingsstasjon eller T-avgreining ved Steinsland kraftverk, noe som i tilfelle gjør at det ikke blir

behov for ny ledning mellom Steinsland og Modalen. Se kapittel 5.2.2 for vurderinger av koblingsfelt/

T-a\sreining i Steinsland. Fra Steinsland går ledningen nord for Svarta‘atnet og langs
Kringlebotnvassdraget før den krysser over mot Kvitskaret.

Alternativ 3.0 gjør at det går an å kombinere østre del av alternativ 2.0 og ‘estre del av 1.1a. Traseen
vinkler sørvestover av fra trasealternativ 2.0 ved Hjorte‘atnet og går langs Hjortevatnet og
Svartavatnet frem til Vemundsbotn.

De to korte traseene 3.1a og 3.1b gjør det mulig å legge traseene 1.1a og 3.0 utenom Ovredalen.

Alternativ 3.1a Niinklernordover fra 1.1a vest for Ovredalen og følger alternativ 2.0 fra like k est for

Litle Hummelvatn til Kvitskaret. Alternati‘ 3.1b går over Gråsida og ‘inkler vesto‘er, der den går på
nordsiden av Storursfjellet før det spennes over til Kvitskaret.

Visuelle virkninger

Siden det på denne strekningen er omsøkt flere traseer, der flere av traseene kan kombineres, deles
vurderingene inn i tre bolker: kryssing av Modalen, traseer gjennom Stølsheimen og kryssing av
Matresdalen.
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Figur 20: Det foreligger to omsøkte kryssinger av Modalen: et sørlig alternativ for traseene 1.1 '1.1a og et nordlig

alternativ for 2.0/3.0.
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Trase 1.1/1.1a Modalen - Stølsheimen

Alternativene 1.1 og 1.1a har felles trasC for kryssing av Modalen. Ut fra Modalen koblingsstasjon går

traseen vestover opp fjellsida bak stasjonen. 1dag går det fire 300 kV-Iedninger inn mot
koblingsstasjonen, der de to ledningene østover mot Refsdal og Nygard parallellføres. Alternativene

1.1/1.1a vil gi en trasé i en fjerde retning ut fra stasjonen. Det er et hyttefelt ved Nygard og

konsekvensutredningen anser området for å ha middels verdi for friluftslivet. Planlagt mast på toppen
av Geitnipa vil være synlig i silhuett fra Krossdalen og fra hyttene ved Nygard ca. 1,5 km fra
ledningen. Dette landskapet er imidlertid preget av ledninger og NVE vil påpeke at 300 kV-Iedningene

mot Refsdal og Nygard befmner seg nærmere hyttene og dermed har klart større innvirkning på

omgiN/elsene enn den nye ledningen. Etter NVEs vurdering vil den nye ledningen ha liten betydning
for de visuelle virkningene i dette området.

Ledningen vil krysse Modalen med spenn over Steinslandsvatnet. Konsekvensutredningen beskriver
spennet som svært eksponert. Spennbukkene på Geitnipa vil bli godt synlige, men mastene på østsiden

vil være mer skjult. Spennet blir synlig fra bebyggelsen i Straume og fra Namdal ca. 2 km sørover i

dalen. I løpet av prosessen har NVE mottatt flere uttalelser som er kritiske til denne dalkryssingen.
Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen turlag mener kryssingen vil gi

store virkninger for landskapet. Øvre Helland vel og flere grunneiere i området har i uttalelser påpekt
at spennet vil være skjemmende for bebyggelsen og at mastene på begge sider av dalen vil være

dominerende. Flere høringsparter, deriblant Modalen kommune, ønsker heller at kryssingen skjer
lenger nord. Spennet vil bli synlig fra nærområdene og NVE er enig i at spennbukkene på vestsiden vil

bli godt synlige i dalen, særlig om de blir pålagt merking som luftfartshinder og malt i rødt og hvitt.

Selve spennet går imidlertid høyt og NVE mener dette og avstanden til bebyggelsen reduserer de
visuelle virkningene, også om linene merkes med blåser.

Trase 2.0fra Modalen —Gregusbotnen

For denne traseen foreligger det alternativer både med og uten ny ledning mellom Modalen
koblingsstasjon og Steinsland. NVE har i kapittel 4.6 og 5.2.2 anbefalt at det i stedet for ny ledning

Modalen —Steinsland bygges midlertidig T-avgreining i Steinsland. Ledningen Modalen —Steinsland

er et omsøkt alternativ og NVE vil derfor vurdere også denne strekningen.

En ny ledning frem til Steinsland vil parallellføres med eksisterende 300 kV-Iedning.
Konsekvensutredningen peker på at linjeføringen er jevn og at de nye mastene følger samme rytme

som eksisterende ledning. VR-modellen viser at masten på Nåmdalsfjellet kan bli synlig fra hyttene på

Nygard. Mastene på fjellryggen mellom Nåmdalsfjellet og Kvelven blir synlige fra hyttene ved
Sundet, men den nye ledningen bygges på baksiden av eksisterende ledning. Ledningen går videre i et
langt spenn over Svartavatnet og her vil ledningen vil bli godt synlig fra Nystølen. Reidar Namdal

mener en ny ledning over Svartavatnet vil mangedoble naturinngrepene. Modalen kommune mener det
er positivt med bare Cn ledning mellom Modalen og Steinsland. Bergen Turlag sier at området ved
Nygård er mye brukt til friluftsliv og at de foretrekker ny koblingsstasjon ved Steinsland fremfor ny

ledning. Fra Grønfjellet følger ledningen dagens trasC ned til Steinsland kraftverk og spennmast nede i
dalen. Dette spennet vil følge fjellsida og vil derfor være lite synlig. I og med at ledningen går på

baksiden av eksisterende ledning ut fra Modalen koblingsstasjon, mener NVE at dette demper de
visuelle virkningene der ledningen går over fjellryggen. Dette gir små endringer fra dagens situasjon
sett fra Nygard og Sundet. Landskapsrommet ved Nystolen er mer åpent og NVE mener ledningen vil

fremheve flere tekniske inngrep og være godt synlig i dette området. Ledningstraseen fra Modalen

koblingsstasjon til Steinsland vil være lite synlig fra Modalen, med unntak av ei mast som vil stå i

silhuett ved Grønfjellet.
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Fra Steinsland kraftverk spenner ledningen over dalen til fjellryggen langs Gregusbekken og opp mot
Gregusbotn. Spennet går i en lanu diauonal over dalen, og som konsekvensutredningen påpeker. vil
dette bryte opp landskapet og dalen. Dette spennet vil være lite synlig fra bebyugelsen på sørsiden av
Steinslandsvatnet, men sett fra fylkesveien langs vannet og fra kulturmiljøet i Steinsland vil spennet
være godt synlig. Området rundt nordenden av Steinslandsvatnet er ikke ansett som noe viktig
friluftsområde i seg selv, men det er mye brukt som utgangspunkt for turer i området. NVE har mottatt

mange uttalelser med ønsker om en slik nordlig kryssing av Modalen i stedet for alternativ 1.1/1.1a.
Modalen kommune tilrår trase 3.0 (kombinert med ostre del av 3.0). det samme gjør Bergen Turlag og
urunneiere ved den alternative dalkryssingen. FyIkesmannen i Hordaland bemerker at kryssing av
Steinslandsdalen neppe kan foretas uten at det får store virkninger for landskapet og at ingen av
alternativene peker seg ut. NVE mener kryssingen vil gi negative irkninger for landskapet, men det er
lite bebyggelse i nærheten og ledningen er derfor lite synlig fra steder der folk oppholder seg.

Traseer 'ennom Stølsheimen
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Figur 21: Det foreligger tire omsøkte traseer gjennom Stølsheimen. Fra nederst til øverst: alternativ 1.1, 1.1a,

2.0. i tillegg 3.0 som kobler sammen 2.0 og 1.1a.

Trasealternativ 1.1a gjennom Stolsheimen

Fra spennet over Steinslandsvatnet inkler alternativ 1.1a noe nordover og .2år like sor for Skjerjavatn
og Svartavatn. Traseen går deretter nord for Storavatnet og mot Ovredalen. Konsekvensutredningen
peker på at mastene vil ha jevn hoyde og at de vil være plassert i omtrent samme høydelag i terrenget.
Dette gjør traseen ryddig og bidrar til at den glir inn i terrenget. Med små hoydevariasjoner vil
ledningen innordne seg i landskapet og virke mindre forstyrrende.

Fjellområdet mellom Modalen og Masfjorden kalles Sondre Stølsheimen og er en del av det større
området Stolsheimen. Deler av Stolsheimen er vernet som landskapsområde. men dette befinner seg
nord-ost for planområdet og blir ikke berort. Innenfor Sondre Stølsheimen er det tlere merkede turstier
og DNT-hytter, og konsekvensutredningen påpeker at området er viktiu for lokale brukere. men at det
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har enda større betydning regionalt. Her opplyses det også at friluftsbruken varierer mellom de ulike

delene av området, der "Taket" like vest for Steinslandsvatnet peker seg ut som et av de viktigste.
Dette er et høytliggende område med god utsikt til landskapet rundt. Konsekvensutredningen viser til

at opplevelsesverdiene her er større enn for de omkringliggende områdene. Hordaland fylkeskommune
og Fylkesmannen i Hordaland har i en kartlegging av friluftsliv (2008) kategorisert store deler av

fjellområdene i Søndre Stølsheimen som svært viktige friluftsområder. Konsekvensutredningen viser

til at området ikke tilfredsstiller kriteriene til å ha "svært stor verdi" etter metoden i DN-håndbok 18-
2001, og anser området mellom Modalen og Vemundsbotn for å ha stor til middels verdi for
friluftslivet.

Trasé 1.1a vil gå gjennom sydlige deler av det som regnes som "Taket" og krysser en tursti fra

Straume som går i retning DNT-hytta Varadalsbu. DNT har også hytta Skavlabu som ligger sør for

Svartavatnet. Hytta er et viktig turmål og knutepunkt for flere stier i området og kan nås fra blant
annet Hellandsdalen, Mo og Dyrkollbotn. Alternativ 1.1a passerer ca. 2 km nord for hytta. Bergen

turlag krever at ledningen ikke skal være synlig fra Skavlabu. VR-modellen viser at kollen rett nord
for hytta skjermer mot innsyn til ledningen sett fra området rundt hytta.

Traseen går nord for Hellandsdalen og har god avstand til kulturmiljøet i denne dalen.

Konsekvensutredningen opplyser at dette alternativet ikke påvirker kjente kulturminner eller
kulturmiljø.

Store deler av traseen går ved regulerte vann, og befinner seg derfor i områder med eksisterende
inngrep.

Trasalternativ 1.1 gjennom Stolsheimen

Alternativ 1.1 er den sydligste av traseene og går i større grad i utkanten av fjellområdet. Som
alternativ 1.1a berøres søndre deler av "Taket", men herfra går traseen i en sør-vestlig retning og

følger ned Seljedalen før den krysser over Hellandsdalen. Konsekvensutredningen beskriver

Hellandsdalen med sidedaler som et helhetlig kulturmiljø med flere delmiljøer, bestående av
gardsdriften på Nedre Helland og flere støler spredt rundt i dalføret. Utenom anleggsveien til
Skjerjavatn og noen stølsbygninger er dalen preget av få tekniske inngrep. Traseen vil krysse dalen få

hundre meter nedenfor Breidalsstølen og store deler av ledningen vil være synlig fra dette stedet.
Ledningen vil gå i lange spenn og det blir derfor få master i dalløpet, men mastene på vestsiden av

dalen vil være godt synlige. Konsekvensutredningen viser til at ledningen vil påvirke

landskapsopplevelsen av Hellandsdalen, mens det fra et kulturmiljømessig perspektiv vil gi middels til
store negative virkninger. 1tillegg nevnes det at Hellandsdalen er en viktig innfallsport til
friluftsområdene i Stølsheimen. Ledningen vil bli lite synlig fra boliger, men NVE mener traseen vil

være uheldig for kulturmijøet i Hellandsdalen.

Etter kryssingen av Hellandsdalen fortsetter ledningen i utkanten av tjellplatået, der traseen går
gjennom et kupert terreng med landformer som skjærer inn mot høyfjellet. Ledningen vil på enkelte
steder være høyt plassert i terrenget og mastene kan derfor bli tydelig eksponerte i landskapet, men

traseen er ikke synlig fra bebyggelsen i Modalen. Ledningen vil gå ca. 1,2 km syd for Skavlabu og
store deler av ledningen vil være ute av syne fra hytteområdet, men ei mast vil stå i horisonten sør for
hytta. Traseen vil derfor ikke etterkomme Bergen turlags krav om å ikke være synlig fra hytta, men

avstanden mellom hytta og masten er over én km og NVE ser ikke bort fra at en mindre justering kan
flytte masten ut av synlighet. Det går flere stier inn mot Skavlabu, og alternativ 1.1 krysser stiene fra

Mo og Dyrkollbotn.
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Ved Vemundsbotn møter traseen eksisterende 132 kV-Iedning Matre - Myster og parallellfores med

denne til Ovredalen. Ledningen vil dermed samlokaliseres med eksisterende inngrep. Her vil
ledningen gå gjennom et kupert høy tjellsterreng, der traseen går på tvers av de store linjene i

landformene. Master som står på rgger i landskapet vil få stor silhuettvirkning. Siden den planlagte
ledningen har høyere master og lengre spenn enn eksisterende 132 kV-Iedning vil ikke mastene til de

to ledningene bli stående ved siden av hverandre, noe som ifølge konsekvensutredningen vil gi et
rotete visuelt inntrykk. NVE er enig i denne beskrivelsen.

Traseen går nært inntil stølen Litlematresstølen. Eksisterende ledning går ca. 250 meter fra
stolsby gningene. mens den nye ledningen er planlaut på nordsiden av denne ledningen og vil derfor ha

noe større avstand til bygningene. Litlematrestølen er et historisk sted fra andre verdenskrig. med
kamper mellom den norske Bjørn West-gruppen og tyske styrker. Alle bygningene på stølen ble brent

ned under krigen og bygningene som står der i dag er gjenreist i ettertid. Bjørn West-marsjen er en
årlig turmarsj som går fra Litlematrestølen i retning nordover via Kringlebotn til Stordalen fjellstue,
alle steder med forbindelse til hendelsene under krigen. Konsekvensutredningen viser til at

krigshistorien gir området verdi som historisk sted og dermed kulturhistorisk betydning ut over
stølsbruken. Kulturmiljøet i Litlematrestølen anses for å ha middels til stor verdi, mens tiltaket vil gi
middels negativ konsekvens. Hytteeiere på Litlematrestolen ønsker ikke denne traseen og viser til at

den vil gi et nytt skjemmende inngrep ved stølen. Dagens 132 kV-Iedning gir etter NVEs mening
relativt beskjedne visuelle virkninger, men en ny og større parallell ledning vil bli godt synlig.
Ledningene går på hoydedraget ved stølen og vil derfor virke dominerende i landskapet.

Fiszur 22: Bilde fra VR-modell som viser ny og eksisterende ledning forbi Litlemarestølen. Deszavatnet midt i

bildet.

Trasealternativ 2.0 gjennom Stolsheimen

Fra dalkryssingen ved Steinsland går traseen gjennom nordre del av fjellområdet "Taketi Fra "Taket-

folger traseen en forsenkning i terrenget med fiere mindre vann, for traseen følger langs nordre bredd
av Hjortevatnet. Ledningen vil krysse turstien mellom Skavlabu og Varadalsbu, der ledningen vil gå
om lag 2,5 km fra sistnevnte. I konsekvensutredningen kommer det fram at ledningen blir synlig fra

Varadalsbu, men hytta ligger lavt i terrenget og VR-modellen viser at ledningen ikke blir synlig fra

hytta. Ledningen blir imidlertid synlig sett fra høyere punkter i terrenget, men fjellsidene vil gi
mastene bakgrunnsdekning.

Fra Hjortevatn stiger traseen i hoyden og går gjennom et smakupert snaufjellsområde for traseen går

ned fjellsidene mot Kringlebotnvassdraget. Her finner vi et variert landskap med vann og vassdrag
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som ligger dypt skåret ned i landskapet. Dette skaper store og markerte landskapsrom som skiller seg

sterkt fra andre områder i Søndre Stølsheimen. Ledningen følger langs den sydlige dalsida og vil
krysse over Krokvatnet, Hummelvatnet og Litle Hummelvatnet. Mastene vil være plassert på topper
og kammer mellom vannene.

Fizur 23: Bilde fra VR-modell som viser planlaut trase gjennom Krinulebotn. Krinulebotsvatnet nede til venstre.

Hummelvatnet til høyre. Bildet sett mot sor fra Klavefjellet

Også Kringlebotn har historikk knyttet til andre verdenskrig og Bjørn West-gruppen. Ved
Kringlebotnsvatnet ligger det et nedlagt gardsbruk. Bygningene her ble brent ned under krigen og de

som står der nå er gjenreist i ettertid. Ledningen vil gå 800-900 meter fra gardsbruket og store deler av
ledningen skjules av terrenget sett fra tunet, men ei mast ved sørenden av Hummelvatnet blir synlig.

Konsekvensutredningen oppgir at ledningen ikke gir direkte konflikt med (kjente automatisk fredede)
kulturminner, men at kulturmiljøet i Kringlebotn vil bli påvirket visuelt og at virkningene vurderes

som middels negative for kulturminner og kulturmiljø. Konsekvensutredningen sier videre at området

har fine opplevelsesverdier, men at området er noe vanskelig tilgjengelig. En av innfallsportene går via
den gamle steintrappen -Stegane- nær Hummelfossen. Bjørn West-marsjen går gjennom Kringlebotn

og følger stien fra Litlematrestølen til Stordalen. Denne stien går mellom Krokvatnet og
Hummelvatnet, og vil på den måten krysse traseen.

Høringsuttalelsene har i liten grad omtalt traseen fra Gregusbotn til Kringlebotn, derimot er det mottatt

mange uttalelser som trekker frem Kringlebotns verdier innen landskap, historie og friluftsliv. Flere

beskriver området som et verdifullt landskap som fremstår som urørt. I uttalelser oppgis det at området
brukes til friluft, jakt og fiske og flere frykter at villmarksopplevelsen vil bli ødelagt av ledningen og

ber om at området spares for tekniske inngrep. Det ises til at Masfjorden kommune fra før er sterkt
berørt av kassdragsrezu leringer og at det derfor er viktig å bevare de områdene som ikke allerede er
berørt.

Det regulerte Hummelvatnet og bebyggelsen ved Kringlebotn gjør at NVE kan slå fast at
Kringlebotsvassdraget ikke faller inn under definisjonen for inngrepsfrie områder. Fylkesmannen i

Hordaland og Arne Berg påpeker imidlertid at området oppfattes som urørt, tross manglende status

som INON-område. NVE vil bemerke at landskapsverdier og friluftsliv ikke nødvendigvis bare

knyttes til urørt natur, men at også kulturlandskap kan ha store verdier. Etter NVEs vurdering irker de

eksisterende inngrepene i området, deriblant bygningene i Kringlebotn, i liten grad som tekniske
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inngrep som virker forstyrrende for landskapsopplevelsen. NVE mener landskapet i

Kringlebotsvassdraget har stor egenart. Ledningen vil bli godt synlig inne i Kringlebotvassdraget, der

mastene blir stående høyt og svært synlig på rygger og forhøyninger i terrenget, med spenn over

vannene. NVE mener en ledning etter denne traseen vil påvirke opplevelsen av landskapet negativt og

bidra til å redusere landskapets verdi. Etter NVEs vurdering vil tiltaket også i negativ grad påvirke

områdets attraktivitet som friluftsområde.

NVE har samtidig mottatt uttalelser som mener alternativ 2.0 er den minst skjemmende traseen, og at

Kringlebotn i mye mindre grad brukes til friluftsliv enn områder som berøres av andre trasealternativ.

Innspill fra Jon Olav Fosse går på at ledningen bør være minst mulig synlig for folk flest og at 2.0 tar

hensyn til dette. En ledning som går gjennom Kringlebotsvassdraget vil gå lavere i terrenget enn

fjellplatået i sørvest og bli lite synlig fra fjellområdene og Øvredalen. Samtidig vil fiellryggen Klaven

skjule ledningen for innsyn fra Matresdalen. Høringsinnspillene som er kommet inn i prosessen er

ikke helt samstemte når det gjelder bruken av området i Kringlebotn, noe som også kommer frem av

konsekvensutredningen. Slik NVE oppfatter saken har befolkningen ulik bruk av områdene og

høringsinstansene ønsker å beholde sine respektive områder fri for nye inngrep.

Trasé 3.0 gjennom Stolsheimen

Trasealternativ 3.0 er en sammenkobling av traseene 2.0 og 1.1A. For vurdering av visuelle virkninger

fra Modalen til Hjortevatnet vises det til kapittelet om trase 2.0 over. Det samme gjelder for traseen

vestover fra Vemundsbotn, der det vises til vurderinger for trase 1.1A.

Denne kombinasjonstraseen er kommet frem i løpet av prosessen og er et resultat av at mange

høringsuttalelser har ønsket den nordlige klyssingen av Steinslandsvatnet, mens det samtidig har vært

mange som er kritiske til trase 2.0 gjennom Kringlebotn. Trase 3.0 gjør det mulig med en trase om

Steinsland, men som ikke går gjennom Kringlebotsvassdraget.

Traseen som er unik for 3.0 går like på vestsiden av Hjortevatnet, der ledningen går på sørsiden av en

f.jellrygg langs vannet. Ledningen går lavt i terrenget og vil etter NVEs mening bli lite synlig i det

småkuperte området. Den lille fjellryggen gir bakgrunnsdekning sett fra vest og dekker mot innsyn sett

fra øst. Fra sørenden av Hjortevatnet går ledningen på en rygg mellom Svartavatnet og Hjortetjørni.

Fylkesmannen i Hordaland mener traseen langs Hjortetjorni og Svartavatnet er uheldig, men at

alternativ 3.0 likevel er den minst konfliktfylte av traseene. BKK Nett kommenterer at denne traseen

vil være godt synlig, men at ledningen får bakgrunnsdekning sett fra de viktigste stiene i området.

BKK Nett har vurdert å legge ledningen vest for Hjortetjørni, men her bygger det seg opp snøfonner,

noe som vil være en utfordring for ledningen. Samtidig ville ledningen gått noe høyere i landskapet og

det ville blitt behov for å bygge ei svært høy forankringsmast. Etter tiltakshavers mening ville dette

gjort traseen mer synlig enn den omsøkte. NVE er enig i denne vurderingen.

NVE mener traseen ved Svartavatnet, med master plassert på ryggen mellom vannene, vil bli godt

synlig i landskapet rundt vannene. Området er kupert og mastene blir imidlertid bare synlige om man

befinner seg ved vannet eller på høydene rundt. Svartavatnet, Hjortevatnet og Hjortejørni er alle

regulerte vann med relativt stor forskjell mellom høyeste og laveste regulerte vannstand. Ledningen

går derfor gjennom områder som er sterkt berørt av inngrep og NVE har gjennom prosessen mottatt

flere uttalelser som mener traseen bør gå i gjennom dette området fremfor mer urørte deler av

Stølsheimen. Modalen og Masfjorden kommuner tilrår begge denne traseen. Bergen turlag sier de klart

foretrekker alternativ 3.0 siden det gir minst virkninger for natur- og friluftsinteresser.
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Traseer for krvssina av Matresdalen
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Figur 24: Fra Stølsheimen til Kvitskaret foreligger tre alternative traseer: alternativ 1, 3.1A og 3.1B.

Det foreligger flere trasealternativer for kryssing av Matresdalen over til Kvitskaret. Alternativene 1.1
og 1.IA samles til en felles trase gjennom Ov redalen, mens alternativene 3.1A og 3.1B gjør det mulig
å gå på nordsiden av Storursfiellet slik som alternativ 2.0.

Alternativ I

Alternativ 1.1a kommer inn i Ovredalen rett østfra og vil ha ei mast på høydedraget ovenfor
Øvredalen. Denne masten vil bli synlig i silhuett fra Matre, men avstanden til bebyggelsen er over 2
km og masten blir lite synlig derfra. Alternativ 1.1 ligger lavere i terrenget der den kommer inn i
Ovredalen i nord-vestlig retning og er mer skjult fra bebyggelsen i Matre. Alternativene 1.1 og 1.1a
møtes til felles trase i Øvredalen. Denne dalen er et relativt trangt landskapsrom, med bratte fjell på
hver side. Det går en tidligere an1eggs‘ei opp dalen og en gammel stølssti videre mot Litlematrestølen.
132 kV-Iedningen Matre —Myster går også gjennom dalen. 1konsekvensutredningen blir det opplyst
at Ovredalen brukes som turområde, med blant annet Litlefjellet som turmål. Masfjorden kommune
krever at ledningen ikke går gjennom Øvredalen, mens hytteiere på Litlematrestolen sier de vil unngå
at ledningen krysser stien i Ovredalen. Også eksisterende 132 kV-Iedning påvirker landskapet, men
NVE ser at en 420 kV-Iedning har betydelig større dimensjoner og medfører at det blir mange tekniske
inngrep i den smale dalen. Etter NVEs vurdering vil dette også gi negative virkninger for friluftslivet i
området.

Der ledningen går mellom Litlefjellet og Storurdsfjellet vil mastene ligge godt tilbaketrukket i
terrenget, ha god bakgrunnsdekninc2 og være lite synlige fra bygda. Den ytterste masten vil derimot bli
godt synlig fra Matre, særlig om det pålegges luftfartsmerkning slik at masten males i hvitt ou rødt.
Ledningen går videre i et langt spenn over til Kvitskaret. Spennet har ingen bakgrunnsdekning og vil
bli godt synlig fra hele Matre. Matre er allerede påvirket av tekniske inngrep med flere kraftledninger
og koblingsanlegget til Matre kraftverk. NVE mener en ny, større ledningen vil forsterke inntrykket av
tekniske installasjoner i bygda.

Trasé 2.0

Fra Litle Flummelvatnet går ledningen på ei hylle langs nordsiden av Storursfiellet. Ledningen vil gå
relativt høyt i terrenget, ha god bakgrunnsdekning og vil bli lite synlig sett fra Matresdalen. Jon Olav
Fosse mener traseene 3.IA og 3.1B vil bli mer synlig enn alternativ 2.0, og foretrekker derfor
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sistnevnte. Spennet over Matresdalen til Kvitskaret kan bli synlig fra Matre, men det er god avstand til
bebyggelsen (minimum 1 km). Spennet er lavere enn alternativ 1 og har god bakgrunnsdekning i

terrenget. NVE mener denne traseen gir små visuelle virkninger sett fra Matre.

Trasé 3.1A

Trase 3.IA går fra trase 1.1A like øst for Øvredalen. Traseen går nord-vestover og vinkler ned mot

alternativ 2.0 vest for Litle Hummelvatnet og følger trase 2.0 til Kvitskaret. På denne måten unngår
man at ledningen går gjennom Øvredalen, samtidig som den heller ikke krysser stien til
Litlematrestølen. VR-modellen viser at en til to master på vestsiden av Gråsida vil stå i silhuett sett fra
Matre, men med en avstand på over 2,5 km blir mastene lite synlige. Resten av traseen videre mot

Kvitskaret skjermes av Storursfjellet. Spennet til Kvitskaret er sammenfallende med 2.0 og er lite
synlig fra Matre. Masfjorden kommune mener det er uheldig at ledningen går over høydedraget

Gråsida, der det er mye turutfart og friluftsliv. Kommunen prioriterer likevel dette alternativet.
Fylkesmannen i Hordaland anbefaler også denne traseen med grunnlag i at den ligger lavere i terrenget

enn 3.1B og i mindre grad berører friluftsinteressene på Gråsida. NVE mener denne traseen gir mindre
visuelle virkninger for Øvredalen og Matre enn alternativ I.

Trasé 3.1B

Traseen går fra 1.1A ved Brattgilfjellet (ca. 1,5 km øst for der 3.1A vinkler av), går over Gråsida og
følger på nordsiden av toppen på Storurstjellet. Her går traseen vesentlig høyere i terrenget enn

traseene 2.0 og 3.1A. Traseen blir ikke synlig fra Matre, med unntak av spennet over til Kvitskaret.
BKK Nett opplyser også at traseen er mer utilgjengelig og vil ha høyere islaster enn 3.1A. BKK Nett
prioriterer likevel denne traseen og har vektlagt at den er den korteste av alternativene. NVE har

mottatt høringsinnspill på at området ved Gråsida er mye brukt til friluftsliv og ledningen blir synlig
over store områder. VR-modellen viser at masten nærmest toppen av Gråsida vil stå i silhuett høyt i
terrenget og kunne bli godt synlig i områdene rundt. Jon Olav Fosse sier ledningen vil bli synlig fra

fjellene i området, fylkesvei 381 og boligene på Fosse, og at det er uakseptabelt med en ledning så
høyt i terrenget. Grunneiere på Litle-Matre foretrekker alternativ 2.0 foran 3.1A eller 3.1B.

Alternativ 3.113 går høyt i terrenget og NVE mener at den vil være synlig i området rundt Gråsida og
fra Matresdalen, men det er positivt at traseen ikke er synlig fra Matre. Traseen sparer Øvredalen for
flere inngrep, og NVE mener derfor de negative virkningene er mindre enn ved alternativ 1. På grunn

av synligheten ved Gråsida vurderes virkningene som noe større enn 3.1A. Det legges også vekt på at
større islaster medfører driftsmessige ulemper.

Naturmangfold

Flora

Alternativene 1.1 og 1.1a passerer over den prioriterte naturtypen gråor-heggeskog (lokal verdi, C) i

dalsida mellom Geitnipa og Steinlandsvatnet. Her vokser den rødlistede tresorten alm (NT).
Ledningen vil spenne høyt over og naturtypen vil ikke bli direkte berørt. I lia bak Steinsland kraftverk

er det en lokalt viktig naturtype (C) med gammel lauvskog. Eksisterende 300 kV-Iedning fra

Steinsland til Modalen koblingsstasjon går gjennom naturtypen, der den omsøkte ledningen vil gå
parallelt med eksisterende. Den nye ledningen vil dermed beslaglegge noe mer areal av denne

naturtypen. På vestsiden av Stølselva, like ved Steinsland kraftverk, passerer ledningen over en



Side 63

naturtype med gråor-heggeskog (C). NVE legger til grunn at ledningen vil spennes så høyt over

naturtypen at det ikke vil være nødvendig å rydde under ledningen. Nederst i Kvernhusdalen ved

Matresvatnet forekommer naturtypen rik edelløvskog, vurdert som viktig (B). 420 kV-Iedningen og

132 kV-Iedningene vil gå i et spenn over naturtypen og NVE kan ikke se at naturtypen vil bli berørt.

Gjennom Stølsheimen går ledningen i stor grad gjennom høytliggende fjellområder med mye bart fjell

og det er ikke registret noen viktige naturtyper her. Alternativ 1.1 passerer ca. 1 km fra
naturvemområdet Otterstadstølen, like vest for Mo. Formålet med fredningen er å ta vare på

naturgranskog, og den store avstanden tatt i betraktning mener NVE at ledningen ikke vil ha
virkninger for verneformålet. Mellom Storursfjellet og Litlefjellet ved Matre er det registrert et lite

område med naturtypen gammel barskog, vurdert som lokalt viktig (C). Alternativene I og 3.1B kan
berøre yttergrensene av denne naturtypen. NVE vurderer virkningene for å være små.

Fauna

Størst artsmangfold av fugl er registrert i områdene rundt hver ende av traseen mellom Modalen og
Kvitskaret, mens det er vesentlig færre registreringer i de alpine områdene.

I nærheten av Modalen koblingsstasjon er det kjent to leirlokaliteter for hubro, rødlistet som sterkt
truet (EN). Nærmeste lokalitet befinner seg om lag 500 meter fra ny ledning. I tillegg befinner det seg

også en hubrolokalitet ved Mo, ca. 4 km fra trasealternativ 1.1. Konsekvensutredningen opplyser at

lokalitetene ble registrert på 1990-tallet og at statusen i dag er ukjent. Ingen av de omsøkte traseene ut

fra Modalen koblingsstasjon vil påvirke lokalitetene direkte, men vil kunne påvirke jaktområdene for

eventuell hekkende hubro. Elektrokusjon utgjør den største risikoen når det gjelder kraftledninger og
hubro, men dette er kun tilfelle for ledninger på lavere spenningsnivå. Virkningene for hubro omfatter
i større grad forstyrrelser i anleggs- og driftsperiodene, samt kollisjon med kraftledningene. Alternativ

2.0 går parallelt med eksisterende ledning av samme størrelse, og NVE er av den oppfatning at to

parallelle ledninger av samme størrelse ikke utgjør vesentlig større kollisjonsfare for fugl enn en

ledning. Alternativ 1.1/1.1a, med kryssingen over Steinslandsvatnet, går i ny trase og flere ledninger i
området kan bety en økning i kollisjonsfare. Den tredje lokaliteten er så langt fra ledningstraseen at
NVE anser den for ikke å medføre økning i kollisjonsfare. Hubro er sårbar for menneskelig
forstyrrelser i hekkeperioden og økt menneskelig aktivitet i et hekkeområde kan medføre fortrenging.

Begrensninger i anleggsarbeidet i hekkeperioden vil derfor ha en avbøtende effekt. Dette gjelder for de
to lokalitetene ved Nygård, mens den tredje lokaliteten befinner seg så langt fra traseen til at den etter
NVEs vurdering lite trolig vil bli forstyrret av anleggsarbeid.

Storlom er en fugl som er utsatt for kollisjoner med kraftledninger grunnet stor flygehastighet og

relativt dårlig manøvreringsdyktighet i lufta. Den følger alltid vassdraget når den flyr og kan derfor

være spesielt utsatt for kollisjoner der ledninger krysser f.eks elver eller utløp fra innsjøer.
Storlommen er kategorisert som nær truet (NT). I konsekvensutredningen er det anslått en bestand på

3-5 par i Masfjorden og Modalen, og rundt 10 hekkende par i Hordaland. For strekningen mellom
Modalen og Kvitskaret er det registrert storlom i Steinslandsvatnet og i Øvre Kvitevatnet.
Trasealternativene 1.1/1.1a krysser over Steinslandsvatnet flere hundre meter over vannflata og siden

storlom vanligvis flyr i relativt lave høyder, anser NVE kollisjonsfaren for å være liten. Alternativ 2.0

går ned i dalen nord for Steinslandsvatnet. Ledningen går derfor lavere i terrenget og kan innebære
større kollisjonsrisiko.

Det er registrert storlom i Øvre Kvitevatnet, som befinner seg midt mellom alternativene 1.1 og 1.1a.

Førstnevnte trasealternativ går sør for vatnet og følger parallelt med eksisterende 132 kV-Iedning.

Siden mastene for den nye ledningen er høyere enn for 132 kV-Iedningen, vil dette gi flere liner i ulike
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høyder. Dette vil kunne øke kollisjonsfaren, også med tanke på at ledningene krysser en sannsynlig

flyrute for storlom. Alternativ 1.1a vil gå nært inntil vannet, men NVE legger til grunn at denne

traseen befinner seg i en noe mindre sannsynlig flyrute. I konsekvensutredningen er det antatt at

Matresdalen er ei viktig ledelinje for fugler som hekker i fjellområdene mellom Masfjorden og
Høyanger, heriblant storlom. Ledningens kryssing av dalen vil derfor kunne medføre økt
kollisjonsrisiko for fugler som trekker opp og ned dalføret. Linene for 420 kV-ledningen vil henge

høyt over dalen, men de eksisterende 132 kV-Iedningene fra Stordal og Matre henger lavere. NVE

mener det av hensyn til fuglekollisjoner er uheldig med ledninger i flere høyder.

Langs strekningen der trasalternativ 1.1 parallellføres med eksisterende 132 kV-ledning befinner det
seg to lokaliteter for jaktfalk. Denne arten er rødlistet som nær truet (NT) og er også en norsk
ansvarsart. Den ene lokaliteten befinner seg under 500 meter fra den planlagte ledningen, mens den

andre befinner seg i en avstand på ca. 2,5 km. En ny 420 kV-Iedning vil kunne medføre noe høyere
kollisjonsrisiko for jaktfalken siden linene vil henge i andre høyder enn for den eksisterende 132 kV-

ledningen. Siden jaktfalken er følsom ovenfor forstyrrelser, bør det utvises forsiktighet i området ved

reiret i hekketiden.

I nærheten av ledningene er det også registrert bergirisk og varsler, begge nær truet (NT). Storlom

(ikke rødlistet) er registrert i Skjerjavatnet og Steinslandsvatnet. Smålom har samme flyvemønster
som storlom, og er på samme måte utsatt for kollisjon med ledninger over elver, utløpsos osv. Det er
registrert tre kongeørnlokaliteter mellom Modalen og Kvitskaret. Kongeørn er ikke lenger en rødlistet

art og blir dermed regnet som en livskraftig art i Norge. Av andre ikke-rødlistede arter er det registrert
blant annet fjellvåk, hvitryggspett og steinskvett nær ledningstraseene. NVE kan ikke utelukke at de

nevnte artene kan bli utsatt for høyere kollisjonsfare og forstyrrelser grunnet anleggsarbeidet.

Forvaltningsområdet for villreinstammen i Fjellheimen villreinområde omfatter også områdene vest

for Steinslandsvatnet, men det er svært lenge siden disse områdene har vært benyttet av rein.
Områdene øst for Steinslandsvatnet utgjør ett av flere sommerbeiteområder. Ingen av linjetraseene vil
berøre viktige områder for villreinen, og vil heller ikke medføre oppsplitting av områder, eller være en
barriere eller stengsel for reinen. NVE konkluderer med at villreinstammen ikke blir berørt av tiltaket.

En ny ledning fra Modalen til Haugsværdalen kan medføre økt kollisjonsfare for fugl og forstyrrelse i
anleggsperioden. NVE mener det er lite forskjell i virkningene mellom de ulike alternativene og mener

virkningene for fauna samlet sett er små.

Inngrepsfrie områder (INON)
De største sammenhengende inngrepsfrie områdene mellom Modalen og Matre befinner seg i området
"Taket" nordvest for Modalen. Et annet større område befinner seg ved Høganipa, med to mindre
områder ved Storevasseggi og ved Kvitevatnet. Disse områdene er alle i INON sone 1, mens et areal

på ca. 0,7 km2 ved "Taket" er i sone 2. Vannkraftutbyggingene i Hellelandsvassdraget gjør at de
sentrale delene av planområdet allerede er påvirket av større, tekniske inngrep.

Alternativene 1.1 og 1.1a går gjennom sydligste del av "Taket" og berører dermed INON-områder i
sone 1 og 2. Sone 1-området vil med begge traseer blir redusert til inngrepsnært område. Trasé 1.1

berører også INON-området sør for Storavatnet og fører til en reduksjon på til sammen ca. 21 km2.

Alternativ 1.1A går i større grad gjennom områdene rundt de regulerte vannene i Hellelandsvassdraget
og går nord for området ved Høganipa, men berører det mindre området ved Kvitnevatnet. Samlet gir
dette en reduksjon på til sammen ca. 12 km2. Alternativ 2.0 berører de nordlige delene av "Taket" og

berører INON-områdene der, ved Storevasseggi og har i tillegg en liten berøring ved Kvitevatnet. Til
sammen utgjør de reduserte arealene 9,0 km2. Alternativ 2.0 —3.0 —1.1a vil gi et bortfall på ca. 10,7
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km2. Kombinasjoner med alternativene 3.1a eller 3.1b ril ikke pår irke reduksjonen ar inn.c4repsfrie

områder. Som tabellen under viser, medfører alternativ 1.1 mest reduksjon, mens det er mindre

forskjeller mellom de or rige alternativene.

Trasalternativer Reduksjon av 1NON

1.1 21 km2

1.1a 12 km2

2.0 9 km2

2.0 —3.0 —1.1a 10,7 km2

Figur 25: Tabellen viser de ulike trasealternativenes reduksjon av inngrepsfrie områder.
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Figur 26: Kartet viser inngrepsfrie områder mellom Modalen koblingsstasjon og Haugsvær. De røde områdene
viser områder som reduseres som følge av alternativ 2.

Alle alternativene går gjennom "Taket- og fører til en oppsplitting ar det om lag 55 km2 store,

sammenhengende inngrepsfrie området på. Alternativ 2 gir minst samlet tap av inngrepsfrie områder,

men både konsekvensutredningen og flere høringsuttalelser peker på at denne traseen berører områder
(Kringebotn) som likevel fremstår som urørte.

Samlet vurdering av strekningen Modalen - Haugsvær

NVE mener at den traseen som totalt sett vil gi minst virkninger for allmenne interesser på strekningen

mellom Modalen o2 Haugsvær transformatorstasjon, er 2.0 med start i Steinsland —3.0 —1.1a —3.1a.

De ulike traseene fra Modalen til Haugsvær går over store områder og berører flere ulike interesser,

interessegrupper og problemstillinger. Virkningene for naturmangfoldet er ansett for å være relativt

små og omfanget likt for alle traseene og NVE kan ikke se at noen av traseene har virkninger for
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naturmangfold som gjør at de kan rangeres over eller under de andre. Bortfall av inngrepsfrie områder

taler imot alternativ 1.1, mens det er små forskjeller mellom de andre traseene.

Et av de sentrale punkt for valg av traseløsning er krysningspunkt av Modalen. Den sydlige kryssingen

har møtt mye motstand blant høringspartene. Ledningsspennet og spennbukkene på den ene siden vil

bli synlig fra bebyggelsen rundt Straume, men spennet går høyt og NVE mener dette reduserer

virkningene betydelig. Den nordlige kryssingen av Modalen fremstår som mindre konfliktfylt.

Av trasene gjennom Stølsheimen har alternativ 1.1 fordelen av å følge parallelt med eksisterende 132

kV-ledning deler av traseen, men NVE vurderer likevel dette som traseen med flest ulemper. Den går

over "Taket" i et område som er mye brukt til turgåring, krysser over Hellandsdalen som er en viktig

innfallsport til Stølsheimen med flere kulturmiljøer, krysser flere daler og de naturlige retningene i

terrenget, er synlig fra Skavlabu, gir et nytt inngrep ved Litlematrestølen, er visuelt fremtredende

gjennom Øvredalen og et spenn over til Kvitskaret som er godt synlig fra Matre. Traseen har en lengde

på ca. 29,3 km og kostnadene er anslått til ca. 183,8 millioner kroner.

Alternativ 1.1a er ca. 27.3 km lang og har samme kryssing av Modalen og Taket, men traseen videre

gjennom de midtre delene av Stølsheimen har et betydelig lavere konfliktnivå enn alternativ 1.1 både

når det gjelder landskap og friluftsliv. Dette skyldes blant annet at deler av traseen går i områder som

er sterkt berørt av vassdragsutbygging. Dette alternativet har en kostnad på ca. 171,8 millioner kroner.

Alternativ 2.0 går også gjennom deler av Taket, men de mottatte høringsuttalelsene gir uttrykk for at

en slik nordlig trase er mindre negativ for friluftslivet enn de to sydlige traseene. De sentrale delene av

traseen er lite konfliktfylte, men blir desto større ved Kringlebotn. Etter NVEs mening vil en trase

gjennom Kringebotn påvirke landskap, kulturminner og friluftsliv på en måte som ikke vil være mulig

å redusere med avbøtende tiltak. NVE mener det bør unngås å legge en ny ledning gjennom dette

området om det finnes andre traseer som har et lavere konfliktnivå. NVE anbefaler at ledningen har

utgangspunkt i Steinsland (se kapittel 4.6 og 5.2.2), slik at ledningen blir ca. 26,3 km lang med en

kostnad på ca. 161,5 millioner kroner.

Kombinasjonsløsningen med alternativ 2.0 og alternativ 3.0 gjør det mulig å få en nordlig kryssing av

Modalen, men en sydligere trase videre til Matre, slik at man unngår å berøre Kringlebotn. Etter NVEs

vurdering har denne traseen lavt konfliktnivå. Dette er også en trase som har vært foretrukket i mange

høringsuttalelser. Traseen blir ca. 28 km lang med start i Steinsland, med en kostnad på ca. 171,5

millioner kroner.

Trasene gjennom Øvredalen, som også har spenn på sørsiden av Storursfjellet godt synlig fra Matre,

vil etter NVEs men ing ha negative virkninger for landskapet. Gråsida er et mye brukt turmål, men

NVE mener likevel at traseene i Øvredalen og nært bebyggelsen i Matre samlet sett gir større visuelle

virkninger enn en trase som berører Gråsida. Alternativ 3.1A berører Gråsida mindre enn 3.1B og har

etter NVEs vurdering en bedre trase, lavere i terrenget. Alternativ 3.1A blir ca. 300 meter lengre enn

1.1A, mens alternativ 3.1B blir ca. 70 meter kortere enn 1.1A. Kostnaden med begge traseeneer ca.
2,6 —3.0 millioner kroner mer enn med 1.1A.

Etter NVEs vurdering er kombinasjonen av alternativ 2.0 - 3.0 - 1.1A - 3.1A —2.0 den traseen som gir

minst virkninger. Denne traseen vil få en nordlig kryssing av Modalen, der ledningen har endepunkt i

Steinsland. Store deler av traseen gjennom Stølsheimen går i områder med eksisterende inngrep. Med

alternativ 3.1A unngås en trase i Øvredalen, samtidig som ledningen går lavere i terrenget enn

alternativ 3.1B. Denne traseen er ca. 1,7 km lengre og ca. 10 millioner kroner dyrere enn rimeligste

trase (alternativ 2.0), men NVE mener anbefalt trase gir minst virninger for miljøet og at

merkostnaden derfor kan forsvares.
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5.3.2 Omsokte traseer Haugsvær —Eikemo
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Figur 27: Kartet viser omsøkte traseer mellom Haugsvær og Eikemo.
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Kort beskrivelse

Strekningen fra Haugsvær til Eikemodalen er om lag 9,5 km lang og berører kun Mastjorden
kommune. Fra Kvitskaret planlegges ledningen inn til omsøkt transformatorstasjon i Haugsværdalen.
Kvitskaret er vurdert som alternativ plassering av stasjonen. Se kapittel 4.5 for vurdering av
Haugsværdalen transformatorstasjon og kapittel 6.4 for vurdering av Kvitskaret. I dag går 132 kV-
ledningen fra Stordal inn til Matre, der den knytter til Matre kraftverk og deretter føres ut igjen og
estover mot Froyset gjennom Kk itskaret . Med den nye transformatorstasjonen vil ledningen fra

Stordal ikke lenger gå inn til Matre, men gå rett opp til Kvitskaret fra Matresdalen. Eksisterende 132
kV-Iedning fra Matre til Frøyset vil bli revet, og det bygges en ny 132 kV-Iedning fra Matre, via den
nye transformatorstasjonen (se kap. 5.4.1).

På østsiden av Haugsværfjorden er det søkt om flere ulike traseer, med to alternative plasseringer av
spennbukkene. Alternativ 1 sammenfaller med eksisterende trase og har spennmaster på samme sted
som i dag. Trasealternativ 3.2 er en mindre justering av alternativ 1. Alternativ 3.2 koster ca. 0,4
millioner kroner mer enn alternativ I. Alternativ 2.2 har spennmastene ca. 300 meter lenger sør, slik at
traseen i Haugsværdalen blir ca. 180 meter kortere og fjordspennet ca. 100 meter lenger. Alternativ 2.2
koster ca. 1 million kroner mindre enn alternativ I. Alternativ 3.2 prioriteres av BKK Nett.

BKK Nett opplyser at fjordspennet over Haugsværfjorden vil ha nedsenkede ytterfaser for å redusere
faren for sammenslag av linene. Dette innebærer at på det laveste punktet på spennet vil de to ytterste
fasene henge ca. 13 meter lenger ned enn den midterste fasen. Fjordspennet strekker over til samme
punkt på vestsiden a Haugsværfjorden. Fra fjordspennmasten og forbi Stemmevatnet er det søkt om
to traseer. Alternativ 1 går noe lenger sor for Stemmevatnet enn eksisterende trase og kommer derfor
noe nærmere f_jordenog Solheim. Denne traseen gir færre og lavere master enn ved å følge
eksisterende trase. BKK Nett har også søkt på alternativ 2.3, som følger i tilnærmet samme trase som
dagens ledning. Alternativ 2.3 har en merkostnad på ca. 0,5 millioner kroner sammenlignet med
alternativ 1.

Gjennom Eikemodalen er det to forskjellige trasealternativer, 1 og 2.4A. Alternativ 1 går her i samme
trase som dagens 132 kV-Iedning, mens trasealternativ 2.4A går noe lenger mot sør. Det er sistnevnte
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trasC som er prioritert ak BKK Nett. Alternati‘ 2.4B er ca. 200 meter lenger enn alternativ 1 og koster
ca. 1,2 millioner kroner mer.

Visuelle virkninger

Haugsværdalen er langstrakt med bratte fjellsider på hver side. E39 følger østre side av dalen.
HaugsNiæNatnet ligger midt i dalen og like nord for vatnet befinner deg seg et lite næringsområde som
blant annet inneholder en bensinstasjon. Boligområdet Haugs‘ær ligger ‘ed Haugs‘ærfjorden,
nord‘est for dalen.

Der ledningen spenner ned i Haugsværdalen fra Kvitskaret vil ei mast være plassert helt i ytterkanten
av skaret og bli godt synlig sett fra veien og fra området rundt bensinstasjonen. Parallellforingen med
420 kV og. 132 kV-master vil gi et noe uryddig uttrykk på grunn av ulik høyde og mastetype. Vesto‘,er
fra transformatorstasjonen gjennom Haugsværdalen følger alternati‘ 1 i samme trasé som eksisterende
ledning og har fjordspennmast på samme sted som i dag. Den nye ledningen vil ha større dimensjoner

enn dagens 132 kV-Iedning og vil bli mer synlig fra bebyggelsen i Haugsvær.

Alternativ 2.2 har færre master i dalbunnen og vinkler opp til fjorspennmaster lenger sør og høyere

opp på Nonklettfjellet. BKK Nett bemerker at ledningen vil gå meget bratt opp f.jellsiden fra dalen og
at dette vil øke de visuelle virkningene. Masten øverst på fiellryggen vil bli synlig i silhuett fra
fylkesveien, men etter NVEs vurdering vil virkningene være av liten betydning. Siden ledningen går

lenger opp på Nonklettfjellet og har god bakgrunnsdekning blir ledningen lite synlig fra bebyggelsen i
Haugsvær. Sett fra Solheim er det liten forskjell mellom alternativene.

Alternativ 3.2 har f_jordspennmast på samme sted som alternativ 1, men ‘inkler opp fjellsiden noe
lenger sør enn alternativ I. Dette vil kreve at det bygges ei vinkelmast oppe på åskammen, ei mast som
BKK Nett mener vil bli svært synlig. Dette kommenteres også i uttalelse fra Arvid og Kari Vågseth.
Alternativ 3.2 vil imidlertid ha lavere master enn alternativ 1, og traseen fremstår etter NVEs mening
mindre fremtredende enn alternativ 1. Masfjorden kommune mener alternativ 3.2 bør prioriteres.

1.2
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Fig_ur28: Kartet viser omsøkte traseer i Haugsværdalen: alternativ I. 2.2 og 3.2.

På vestsiden av fjorden folger alternativ 1 langs et hoydedrag ovenfor Solheim. VR-modellen viser at
alternativ 1 oir to master som blir godt svnlige sett fra Neset, der særlig den ene blir stående i silhuett
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uten bakgrunnsdekning. Ivar Duesund påpeker at mastene vil stå i silhuett og at ledningen bør bygges i
eksisterende trase, slik at ledningen vilbli mindre synlig fra Solheim. BKK Nett har også søkt om
alternativ 2.3, som i større grad følger dagens trase. De planlagte mastene varierer fra ca. 11-34 meter
fra eksisterende ledning. Alternativ 2.3 gjør at ledningen i større grad skjules av terreng og vegetasjon.
og blir mindre synlig fra Solheim. Den ene masten vil imidlertid bli ca. 46 meter høy og godt synlig
fra området rundt Stemmevatnet. Overste del av masten kan også bli synlig fra Solheim. Etter NVEs
vurdering vil alternativ 2.3 gi mindre visuelle virkninger enn alternativ 1.

Figur 29: Kartet viser traseene forbi Stemmevatnet. Alternativ 2.3 følger eksisterende trase.

Konsekvensutredningen beskriver Eikemodalen som et idyllisk landskapsrom med gardsbruk i lia
ovenfor en flat dalbunn med ei slyngende, bred elv. Den eksisterende 132 kV-Iedningen med tremaster
er ikke fremtredende i dalen. Den planlagte 420 kV-Iedningen vil derimot ha betydelig høyere master
og trasealternativ 1 vil kunne gi betydelige visuelle virkninger for garden Eikemo og veien gjennom
dalen. På bakgrunn ay uttalelse fra grunneier Oddvar Eikemo, som ønsket en trase med større avstand
til garden, utarbeidet og omsøkte BKK Nett alternativ 2.4A som går på baksiden av Stemmemyra,
tettere opp til lisida i sørenden av dalen. Med alternativ 2.4A øker aYstanden til bebyggelsen fra ca.
170 meter for alternativ 1 til ca. 300 meter. Dette gjør at ledningstraseen i mindre grad deler opp
landskapsrommet, ledningen vil kunne få god bakgrunnsdekning og ledningen kunne bli mindre synlig
fra veien og garden. På denne måten unngår man samtidig den høye forankringsmasten som alternativ
1 gir nært inntil veien og garden. Masfjorden kommune og Oddvar Eikemo har i uttalelser gitt uttrykk
for at 2.4A er den beste traseen.

Stsitiane reasen
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Fiuur 30: Kartet venstre viser omsøkte traseer gjennom Eikemodalen. bildet til høyre viser skråfoto over

Eikemodalen (Begge kilde: BKK Nett).
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1forbindelse med den omsøkte kraftledningen har BKK Nett gjennomført et prosjekt på alternativt

mastedesign. Det er tatt utgangspunkt i traseen gjennom Eikemodalen og det er utarbeidet en

designmast for å redusere den visuelle virkningen av kraftledningen i dette landskapet. Masten har en

Y-form og er konstruert i limtre med travers i stål. Mastebeina har mørk og matt farge, med lys grå
travers og lyse grå eller matte komposittisolatorer. Form og farge er valgt for å kunne passe inn i

landskapet i dalen. 1 følge utredningen vil lavere, men flere master gi mindre virkning enn få og store

master. Flere master gir kortere spenn, som gjør det mulig å ha mindre avstand mellom linene, og som
igjen gjør det mulig å ha en kompakt form på masten. BKK Nett har søkt om å bygge trasealternativ 1

med i alt fem designmaster gjennom Eikemodalen. Merkostnaden med å bruke designmaster er
beregnet til å være til sammen ca. 0.8 millioner kroner sammenlignet med portalmaster i stål.

Alternativ 2.4A går lenger bort fra bebyggelsen og veien, samtidig som den har bedre

bakgrunnsdekning. BKK Nett mener designmastene ikke vil komme til sin rett i denne traseen. og
finner derfor ikke grunnlag til å søke om å bygge designmaster for trase 2.4A. Masfjorden kommune

har satt krav om å bruke designmaster hvis det blir gitt konsesjon til alternativ 1.

NVE ser at alternativ 1 vil komme nært inntil bebyggelsen og veien, og vil ‘ære godt synlig i
landskapet i dalen hvis den bygges med standard portalmaster. NVE er opptatt av landskapstilpasning
og ser at tiltakshaver har nedlagt et betydelig arbeid i dette prosjektet. NVE vil berømme BKK Nett
for å ha utviklet en ny mastetype som etter vår mening er godt stedstilpasset og vil fungere godt som et

avbøtende tiltak på strekningen gjennom Eikemodalen. Den slanke utformingen og diskrete
fargevalget vil redusere inntrykket av ledningen som et teknisk anlegg og på den måten dempe de
visuelle virkningene. Det er samtidig en stor fordel at rnastene blir lavere, selv om dette innebærer at

det blir flere master. Bygget med designmaster mener derfor NVE at alternativ 1 gir små visuelle
virkninger, samtidig som designmastene også tilfører ledningen noe ekstra. Både grunneier og

Masfjorden kommune mener imidlertid at det er en større fordel å få ledningen lenger bort fra

bebyggelsen, og foretrekker derfor alternativ 2.4A. NVE er enig i at 2.4A er en visuelt bedre trase enn
alternativ I. Her skjules ledningen bedre av økt avstand til bebyggelse og vei. bakgrunnsdekning og
kegetasjonen i forkant. For at design skal ha en funksjon, må det redusere en opplevd. visuell virkning.

Med trase 2.4A blir ledningen mindre eksponert og NVE ser det derfor som mindre hensiktsmessig å
benytte designmaster i den traseen.

_

Figur 31: Bildet viser designmasten Eikemomasten. Kilde: Widenoja Design.
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Naturmangfoid

Vest i Eikemodalen finnes et område registrert som rik edelløvskog. Ledningen vil gå like nord for

naturtypen og ser ikke ut til å komme i berøring. NVE vurderer derfor at ledningen ikke vil gi
virkninger for naturtypen.

Vest for Haugsværfjorden er det registrert hønsehauk og storlom, begge nær truet (NT). I tillegg finnes

andre ikke-rødlistede arter som havørn, hvitryggspett og dvergspett innenfor 2 km fra ledningstraseen.
Forekomsten av storlom i Stemmetjørna vil ligge helt inntil ledningens alternativ 2.3, som

sammenfaller med eksisterende trase, mens avstanden er noen få tiltalls meter lenger med alternativ 1.
En av registreringene av hønsehauk er også innen 500 meter fra ledningen. På denne strekningen
erstattes eksisterende 132 kV-Iedning, og NVE mener derfor at tiltaket vil bety små forskjeller fra
dagens situasjon. Forstyrrelser i anleggsarbeidet kan gi negative virkninger.

Jord- og skogbruk

Arvid og Kari Vågseth sier i uttalelse at siden trasealternativ 3.2 kommer på oversiden av en traktorvei

blir det vanskelig å få ut skogen på oversiden av ledningen. De anser trasealternativ 2.2 som det beste,
men hvis ledningen bygges etter alternativ 3.2 krever de at det bygges ny traktorvei slik at den
innestengte skogen kan tas ut. BKK Nett har i kommentar sagt at det vil være mulig å finne løsninger

for å ta ut skogen hvis ledningen bygges etter alternativ 3.2. Det opplyses samtidig at alternativ 2.2
ikke kommer i berøring med drivverdig skog. NVE legger til grunn at det vil være mulig å finne en

måte å ta ut skogen på og mener dette er forhold som kan avklares i forbindelse med en eventuell

miljø-, transport- og anleggsplan, men at alternativ 2.2 vil ha mindre virkninger for skogressursene.

Andre forhold

Arvid og Kari Vågseth informerer om at det ved dagens vinkelmast nært bensinstasjonen i

Haugsværdalen ligger en brønn som forsyner fiere boliger og hytter med drikkevann. De frykter at
anleggsarbeidet kan påvirke drikkevannet og ber om at alternativ 1, som følger dagens trase, justeres
for å gi økt avstand til brønnen. BKK Nett har opplyst at det ikke er sikkert at alternativ 1 vil gi

konsekvenser for brønnen, men at det heIler ikke kan utelukkes. De opplyser samtidig at grunnen og

terrenget ved brønnen ikke tillater mastefundamenter i fjell. Usikkerheten rundt fundamentering av
vinkelmasten i alternativl er bakgrunnen for at BKK Nett prioriterer ned alternativ I. Alternativ 2.2

kommer ikke i berøring med brønnen.

Ved vestre ende av Stemmevatnet ved Solheim ligger det ei skytebane. Ingen av de omsøkte traseene
kommer i konflikt med sikringssonen rundt banen.

Margun S. Amundsen vil unngå at ledningen berører eiendommen hennes og foretrekker derfor

alternativ 2.2. Eksiterende ledning berører en liten del av Andersens eiendom nærmest Nonklettfiellet.
De omsøkte alternativene 1 og 3.2 berører ikke eiendommen mer enn i dag og NVE anser virkningen
av en ny ledning i samme trase som liten.

Margun S. Amundsen frykter at ledningen vil føre til forstyrrelse av TV-signaler. NVE kjenner ikke til
at kraftledninger fører til forstyrrelse av TV-signaler.

Oppsummering av strekningen Haugsvær - Eikemo

NVE mener at den traseen som totalt sett vil gi minst virkninger for allrnenne interesser på strekningen
fra Kvitskaret ti I Eikemo er traseen 2.2 —2.3 2.4A.
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NVE mener det er små forskjeller mellom de ulike traseene i Haugs‘ærdalen. men at alternati‘ 2.2 har
en fordel a‘ å ha storre a‘stand til bebyggelsen i Haugsvær og derfor blir mindre synlig fra boligene.
Det legges samtidig vekt på at alternativ 2.2 er det rimeligste av trasCalternativene. Masfjorden
kommune har prioritert alternativ 3.2, mens grunneierne som har sendt uttalelse foretrekker 2.2.

For sterkningen forbi Stemmevatnet anbefaler NVE alternativ 2.3. Etter NVEs vurdering har alternativ
2.3 en klar fordel av å være mindre synlig fra bebyggelsen i Solheim. og kan forsN,are merkostnaden
på 0.5 millioner kroner sammenlignet med alternativ 1.

På strekningen gjennom Eikemodalen anbefaler NVE alternativ 2.4A. NVE mener denne traseen
samlet sett har minst visuelle virkninger, siden traseen går lenger bort fra bebyggelse og vei enn
alternativ 1 og samtidig har god bakgrunnsdekning. NVE mener alternath, 2.4A fors‘arer en

merkostnad på ca. 1,2 millioner kroner, men at de visuelle virkningene dempes så mye med denne
traseen at det ikke er nødvendig og derfor ikke kan forsvares å bruke ytterligere ca. 0.8 millioner
kroner på designmaster i denne traseen. NVE vil likevel oppfordre BKK Nett om å fremme
Eikemomasten i andre prosjekter der alternativ mastedesign kan være egnet som avbøtende tiltak.

5.3.3 Omsokte traseer Eikemo —Floyfjellet
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Fig,ur 32: Kartet viser omsokte traseer mellom Eikemo og Floyfjellet.

Kort beskrivelse

På denne ca. 9 km lange strekningen mellom Eikemo og Fløyfjellet foreligger det flere
trasalternativer og kombinasjoner mellom alternativer. Alle traseer befinner seg innenfor Masfjorden
kommune. Alternativ 1 gjennom Kvamsdalen vil følge i samme trasé som dagens 132 kV-Iedning.
Alternati‘ 1.4 går på toppen av åskammene forbi dalen.

I tilleggssøknaden ax 14.5.2012 søkte BKK Nett om en justering aN,alternatiN, 1 som går noe lenger
mot nord og hoyere opp i fjellsida ked Fossheim. På denne måten unngås et regulert hyttefelt
beliggende like ‘ed alternatiN, 1 ‘ed Fossheim. Denne traseen går i et langt spenn o‘er Fossdalen til et
nytt vinkelpunkt rett sør for Nonkletten. Alle traseer ‘idere vestover kan kombineres med begge
traseene forbi Fossheim. I3KK Nett søkte samtidig om alternativ 2.413 som går sor for Vardefjellet.

I tilleggssøknad av 6.12.2012 søker BKK Nett om en ny trasé 3.3. Denne traseen har også
utgangspunkt i vinkelpunktet ved Nonkletten og går like sør for Stordalsljellet. Geiteberget og
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Klettane. Traseen passerer sør for Snjokrona og følger deretter samme trasé som 2.4B mot Frøyset.

BKK Nett prioriterer dette alternativet.

Visuelle virkninger

Alternativ 1 ut fra Eikemo følger i samme trasé som eksisterende 132 kV-Iedning. Mellom Eikemo og

Fossheim er det ei hytte som ligger ca. 34 meter fra eksisterende ledning. Alternativ 1 vil gå 20 meter

fra hytta og vil bli godt synlig. Med justert alternativ 1 blir avstanden større og ledningen blir mindre

synlig rundt hytta.

Ledningen passerer mellom kulturmiljøene på Fossheim og i Fossdalen. Traseen har et langt spenn

over dalen og blir noe mer fremtredende enn eksisterende 132 kV-Iedning, som går lavt i terrenget og

er lite synlig. Planlagt ledning har ingen direkte konflikt med kjente kulturminner, men ledningen vil

bli synlig fra både Fossheim og bebyggelsen øverst i Fossdalen. Med alternativ 1 blir avstanden til

Fossheim ca. 250 meter og ca. 1,3 km til bebyggelsen i Fossdalen. NVE mener Fossheim vil påvirkes

visuelt av at ledningen kommer så nært bebyggelsen, selv om spennet går i god høyde over dalen.

Avstanden til bebyggelsen i Fossdalen er så stor at virkningene blir små. Hugo Solhaug opplyste i

uttalelse at et areal like i nærheten av eksisterende 132 kV-Iedning er søkt omdisponert til hyttetomter.

Solhaug mener den nye ledningen vil bli svært synlig fra hyttene, men at traseen vil skjules bak

vegetasjonen om den flyttes lenger opp mot fjellet. I tilleggssøknaden opplyser BKK Nett at det

omtalte arealet er regulert som hytteområde i kommuneplanen for Masfjorden. De har derfor lagt frem

justert alternativ 1, som går noe lenger nord og har større avstand til hyttefeltet. Denne traseen går i ca.

600 meters avstand fra Fossheim, mens avstanden til bebyggelsen i Fossdalen er ca. 1 km. NVE mener

det vil være gunstig for bebyggelsen ved Fossheim at ledningen trekkes noe nordover, samtidig vil

virkningene for Fossdalen fortsatt vil være små.

Forbi Kvamsdalen er det omsøkt i alt flre traseer. Alternativene 1 og 1.4 ble fremlagt i forbindelse

med den opprinnelige søknaden. Masfjorden kommune, Fylkesmannen i Hordaland og Direktoratet for

naturforvaltning pekte alle på at strekningen forbi Kvamsdalen er konfliktfylt med hensyn på landskap

og satte krav om at det ble utarbeidet nye løsninger. BKK Nett har i tilleggssøknadene lagt frem

alternativ 2.4B og 3.3.

Alternativl følger i stor grad samme trasé som eksisterende 132 kV-Iedning. Vest for Kvamsdalen går

ledningen gjennom kuperte fjellområder og vil passere forbi Kvamsdalsstølen, som befinner seg i et

relativt lite og godt avskjermet landskapsrom. Eksisterende ledning går tett inntil stølen, mens den nye

ledningen vil ligge ca. 200 meter fra stølsbygningene. Konsekvensutredningen viser til at eksisterende

ledning er eneste forstyrrende inngrep fra nyere tid i dette området og at stølsmiljøet vil tilbakeføres til

en mer opprinnelig situasjon hvis ledningen fjernes uten at det bygges ny ledning i samme tras.

Bjarne Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Inger og Sveinung Sleire skriver i uttalelser at alternativ 1 vil gi

store konsekvenser for stølen. Selv om den nye ledningen vil komme lenger unna bebyggelsen enn

dagens ledning, ser NVE at de nye mastene vil være betydelig høyere og mer synlige enn tremastene

som står der i dag. NVE noterer også at alternativ 1 vil krysse en turvei fra Kvamsdalen mot

Fossdalen.

Videre vestover går alternativ 1 ned i Kvamsdalen. Traseen går i bakkant av bebyggelsen og deretter

langs bredden av Kvamsdalsvatnet. Ledningen vil som dagens ledning komme relativt nært inntil

bebyggelsen i Kvamsdalen, avstanden vil bli ca. 100-200 meter. Der ledningen går langs vannet mener

konsekvensutredningen at traseen har en landskapsmessig god plassering i en overgangssone mellom

vannflata og dalsidene. Den skogkledde ha gir ledningen god bakgrunnsdekning. I

konsekvensutredningen oppgis det at traseen vil gi landskapsmessig stor negativ konsekvens, samtidig
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som den også vil være negativ for kulturmiljøet i dalen. Bjarne Kvamsdal med flere mener traseen vil
være veldig negativ for bygda Kvamsdalen. Etter NVEs vurdering vil ledningen være et stort anlegg i
nærheten av bebyggelsen i Kvamdalen, men traseen langs Kramsdalsvatnet vil gi mindre virkninger.

Alternativ 1.4 vil bli lite synlig fra Kvamsdalsstølen og når eksisterende 132 kV-Iedning fiernes vil det

ikke være noen tekniske anlegg i umiddelbar nærhet av stølen. Alternativ 1.4 går hoyt i terrenget og
mastene vil stå på toppen av fiellene Geitberget, Klettane, Tausefjellet og Ramnefjellet. Denne traseen
gjør det nødvendig å bruke ekstra høye master. Ledningen vil stå i silhuett oppe på fjellene og blir

eksponert over store avstander. Sett fra bebyggelsen i Kvamsdalen vil det meste av traseen være skjult

av fjellene, men masten på Tausefjellet vil være meget synlig. Sett fra veien nord og vest i
Kvamsdalen vil ledningen være godt synlig over store deler av strekningen. Fagutreder mener denne

traseen vil få en dominerende plass i landskapet og at den vil gi stor negativ konsekvens. Synligheten

av ledningen er begrunnelsen for at Fylkesmannen i Hordaland, Direktoratet for naturforvaltning og
flere grunneiere uttaler at de ikke ønsker denne traseen. Odd S. Næss foretrekker alternativ 1.4 på

grunn av bedre avstand til Mollandsstølen. I konsekvensutredningen kommer det frem at fjellene

brukes som turområde og at ledningen vil gå i nærheten av turstier. NVE er enig i vurderingen i
konsekvensutredningen, og mener denne traseen er det dårligste alternativet mht. visuelle virkninger.

Alternativ 2.4B er det sydligste alternativet og følger søndre liside av Geitberget og Vardefjellet.
Traseen går lavere i terrenget enn alternativ 1 og 3.3 og går i relativt bratte lisider med mye
granvegetasjon. Frem til Bergsvik har traseen god bakgrunnsdekning og vil være lite synlig.

Ledningen passerer garden Bergsvik med en avstand på ca. 350 meter. Her ligger traseen mer åpent og
master og spenn vil være synlig fra bebyggelse og fylkesveien. Alternativ 2.4B går sør for
Tausefjellet og Ramnefjellet, og følger de lavere formasjonene i terrenget. Konsekvensutredningen

anser denne traseen som landskapsmessig bedre enn alternativ 1 og 1.4. Store deler av traseen har god
avstand fra bebyggelse, det nærmeste huset vil være ca. 200 meter fra traseen ved Kvamshaugane.
Traseen berører flere turstier og i konsekvensutredningen oppgis virkningene for friluftslivet som

større enn for alternativ 1 og 1.4. Masfjorden kommune har stilt seg negativ til denne traseen på grunn
av at de mener den vil være godt synlig fra blant annet ferdsel på fjorden. Kristen Bergsvik mener
også at 2.4B vil være godt synlig i landskapet. Kvamsdal med flere stiller seg positive til trasé 2.4B.
NVE mener traseen vil gi små visuelle virkninger siden den vil gå i god avstand fra bebyggelse og ha
bakgrunnsdekning over store deler av strekningen.

Alternativ 3.3 er en mellomting mellom 1.4 og 2.4B. Forbi Stordalsfjellet, Geiteberget og Klettane går
traseen noe lavere i terrenget enn 1.4, men ikke så langt ned som 2.4B. Fra Snjokrona går traseen i en
tilnærmet rett linje videre vestover, før den følger samme trasé som 2.4B fra like sør for Ramnefjellet.

Siden traseen er trukket mer ned i terrenget, vil mastene få mer bakgrunnsdekning enn alternativ 1.4
og blir dermed mindre eksponerte i landskapet. Kristen Bergsvik mener at dette alternativet blir
mindre synlig fra fylkesveien enn alternativ 2.4b. Bjarne Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Inger og
Sveinung Sleire dette alternativet er det beste forslaget som er blitt presentert. Masfjorden kommune
prioriterer dette alternativet.

Fylkesmannen i Hordaland viser til at ledningen kommer nært Mollandsstølen, mens Odd S. Næss sier
at området ved Mollandsstølen er gammel stølsmark og at stien er mye brukt som turvei. Han mener
ledningen bør gå lenger nord for Sætretjørna, stien og elva som renner ned i vatnet. Masfjorden
kommune påpeker at det må vises hensyn til Mollandsstølen ved plassering av mastepunkt. Ledningen
går i et langt spenn forbi stølen, i en avstand på ca. 270 meter. BKK Nett informerer at avstanden til

stølen er gjort så stor som mulig uten at traseen må trekkes helt nord som til alternativ 1.4. Trasé 3.3 er

det alternativet som går nærmest stølen, men også de andre traseene som går over fjellet vil være
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synlige i området rundt stølsbygningene. NVE er enig med høringsinstansene og mener alternativ 3.3
er en trase som er godt tilpasset landskapet.

Naturmangfold

Like vest for Eikemodalen er det registrert naturtypen rik edelløvskog, men begge ledningstraseer vil

gå nord for lokaliteten og den vil ikke berøres direkte. Trase 2.4B vil gå gjennom en registrert
naturtype med kystfuruskog. Naturtypen er vurdert som viktig (B) og består av grov furuskog med

trær som er opptil 300 år garnle. Øst for Ostavatnet finnes naturtypen "rik edelløvskog", der det blant
annet vokser alm (NT). Trase 2.4B vil gå i nærheten, men ikke berøre denne naturtypen. Alternativ 3.3
går også i stor grad over snaufjellet og berører ingen viktige naturtyper.

Det er registrert at storlom (NT) hekker ved Kvamsdalsvatnet. Siden alternativ 1 følger i samme trase

som eksisterende ledning forbi vannet, vurderer fagutreder denne arten til å bli lite berørt av tiltaket.
Dagens ledning er ikke merket, så hvis spennet merkes med fugleavvisere ved utløpet av

Kvamsdalsvatnet, vil kollisjonsrisikoen reduseres sammenlignet med i dag. Alternativ 1.4 har et
høyere spenn over utløpet av Kvamsdalsvatnet og vurderes å gi mindre virkninger enn alternativ 1.

Alternativ 2.4B og 3.3 går igjen lavere i terrenget, men har større avstand fra Kvamsdalsvatnet.

Det er anvist hubro ca. tre kilometer sør for alternativ 2.4B. NVE legger til grunn at avstanden er så
stor at ledningen ikke vil gi virkninger for denne arten.

Inngrepsfrie områder (INON)

I fiellområdet mellom Klettane og Vardefjellet er det registrert et 0,9 km2 stort INON-område i sone 2.
Alternativene 1.4 og 3.3 vil begge berøre og/eller komme nært inntil dette området og redusere det til

et inngrepsnært område. Alternativ 2.4B vil redusere store deler av det inngrepsfrie området, men et
lite areal på toppen av fjellet vil stå igjen. Alternativ I følger i stor grad eksisterende trase og vil derfor

ikke gi konsekvenser for INON-området. Alternativ I er derimot justert noe lenger mot nord ved

Kvamsdalsstølen og vil redusere INON-området ved Grønefiellet med ca. 0,14 km2.

Forholdet til bebyggelse

På eiendom bnr. 40 bnr. 11 mellom Eikemo og Fossheim er det ei hytte som i dag ligger ca. 34 meter
fra eksisterende 132 kV-Iedning. Den nye ledningen er etter alternativ 1 planlagt å gå sør for

eksisterende ledning og vil ha en avstand på ca. 18 meter fra hytta. Ledningen har et rydde- og
byggeforbudsbelte på 20 meter til hver side av senterlinjen og hytta vil derfor komme innenfor dette

beltet. BKK Nett opplyser til NVE at det ved en positiv innstilling til alternativ 1 må gjøres en
justering av traseen slik at hytta kommer utenfor byggeforbudsbeltet. Avstanden til ledningen blir da
ca. 20 meter. NVE mener det er hensiktsmessig å flytte traseen to meter slik at hytta kommer utenfor

byggeforbudsbeltet og man unngår riving.

Bygges ledningen etter alternativ 1 vil hytta få et magnetfelt på 2,5 i.iT, men med det justerte alternativ

I vil hytta få magnetfelt under 0,4 j.tT. Ei hytte øst i Kvamsdalen vil ligge ca. 31 meter fra alternativ 1
og er beregnet å få et magnetfelt på 0,71.1T. De alternative traseene på denne strekningen går i mye

større avstand fra bebyggelsen i Kvamsdalen, og vil ikke gi problematikk knyttet til magnetfelt.

Hytter er ikke permanente boliger og derfor ikke omfattet av forvaltningspraksisen for magnetfelt.
Magnetfelt over utredningsnivået for hyttene medfører ikke at tiltakshaver må utrede

magnetfeltreduserende tiltak. For begge hyttene foreligger det alternative traseer som ikke gir hyttene
magnetfelt over utredningsgrensen.
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Figur 33: Bildet til venstre viser hytta mellom Eikemo og Fossheim, mens bildet til høyre viser hytta i

Kvamsdalen. Svart strek er eksisterende ledning, rød strek alternativ 1 og blå strek alternativ justert alternativ I.

Oppsummering av strekningen Eikemo —Floyfjellet

NVE mener at den traseen som totalt sett vil gi minst virkninger for allmenne interesser på strekningen
Eikemo —Floyfiellet er kombinasjonen a‘ traseene justert alternativ 1 og 3.3.

NVE vurderer det justerte alternatk, 1 som det beste alternativet forbi Fossheim. Med denne traseen

blir det større avstand til hytta vest for Eikemo og det planlagte hyttefeltet, samtidig som traseen blir

mindre synlig fra Fossheim og fylkesveien.

På strekningen forbi Kvamsdalen vil NVE anbefale alternativ 3.3. Bakgrunnen er at NVE mener denne

traseen har minst virkninger for landskapet, samtidig som det er god avstand til Kvamsdalsstølen og

bebyugelsen i Kvamsdalen. Alternativ 3.3 går nærmest Mollandsstølen, men NVE il likevel påpeke

at også alternativ 1.4 og 2.4B kil bli godt synlig fra stølen og at det derfor ikke er vesentlig forskjell
mellom virkningene a‘ de ulike traseene. NVE viser til at de fleste av høringsuttalelsene foretrekker
alternativ 3.3.

Alternatk 3.3 har en merkostnad på ca. 1,2 millioner kroner sammenlignet med alternatk 1 og ca. 2,4

millioner kroner sammenlignet med alternatk 1.4. NVE mener alternativ 3.3 har de lakeste

miljøvirkningene, slik at merkostnaden derfor kan forsvares. NVE mener at også alternativ 2.4B har
små visuelle virkninger, men denne traseen er betydelig lengre og koster ca. 7,2 millioner kroner mer
enn alternativ 3.3.
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5.3.4 Omsokte traseer Floyfiellet —Frovset
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Figur 34: Kartet viser omsøkte traseer mellom Fløyfjellet og Frøyset.

Kort beskrivelse

På denne ca. 3,5 km lange strekningen mellom Fløyfjellet og Froyset foreligger det tre omsøkte
ledningstraseer: alternativ 1, 1.5 og 2.5. Alle traseene berorer kun Masfjorden kommune. Traseene

krysser Langevatnet og følger langs den sørlige siden av Sleirsvatnet, med forskjellige tilpasninger.
Det er ingen kostnadsforskjeller mellom alternativene.

Det er i tillegg søkt om å bygge skulpturmast for alternativ 2.5 k ed Kråkehaugene.

Visuelle virkninger

Alle traseene krysser Langevatnet relativt likt og kommer her til erstatning for dagens 132 kV-Iedning.

Fagrapporten opplyser at det ligger en grillplass og ei brygge rett under planlagt tras, men det er
ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet. Ledningen er godt synlig fra grillplassen, men siden det går en
ledning der i dag. mener NVE at virkningene ikke blir vesentlig endret.

Sor for Sleirsvatnet går traseene gjennom skogbevokste, kuperte områder med god avstand til
bebyggelse, med unntak av ved Dalset i vestre ende av vannet. På nordsiden av vannet er det mer

bebyggelse og vei, og herfra vil det være godt innsyn til traseene. Alternativ 1 går i samme trasé som
eksisterende 132 kV-Iedning. Traseen bygges med lave master og korte spenn, slik at det blir fire
master fra Langevatnet til Dalset og to på vestsiden av Sleirsvatnet. Traseen går lavt i terrenget og tett
inntil vannkanten, men mastene vil få god bakgrunnsdekning av de skogkledde åsene. De nye mastene

blir noe hoyere enn eksisterende master, men NVE mener denne traseen er lite fremtredende sett fra
bebyggelsen på nordsiden av Sleirsvatnet. Avstanden til Store Sleire er ca. 1.4 km og ca. 0,7 km til

beby zgelsen på Kjeneset. Frøysetholmen skjuler deler av traseen for innsyn fra Sleire. NVE er enig
med vurderingene i konsekvensutredningen om at traseen har god landskapstilpasning. Orjan Daae

sier at alternativ 1 har store konsekvenser for gnr. 7 bnr. 18 Dalset, som vil få ei mast nært husene.
Masten vil bli synlig fra tunet og samtidig blokkere for utnytting av arealene til en planlagt naturpark.

Avstaden mellom masten og huset er ca. 180 meter. VR-modellen viser at den nærmeste masten vil bli
synlig fra Dalset, men NVE mener virkningene ikke er veldig betydelige.
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Fittur 35: Bildet viser alternativ 1.1 forbi Sleirsvatnet. sett fra nord mot syd (Kilde: VR-modell).

Alternativ 1.5 går litt lenger nord for alternativ I og i rett linje over Sleirsvatnet. Dette fører til at det

må bygges en ca. 52 meter høy mast på Frøysetholmen, samtidig som ledningen vil krysse vannet i et

langt spenn videre mot Frøyset. Konsekvensutredningen beskriver masten på holmen som ruvende og

opplyser at øvre del vil stå i silhuett mot himmelen. Thor-Ole Vågene mener ledningen må være så

skjult som mulig og at masteplassering på holmen bør unngås. NVE er enig i at masten på holmen vil

være veldig synlig og mener den vildominere synsinntrykket rundt Sleirsvatnet. NVE mener denne

traseen gir betydelig større visuelle v irkninger enn alternativ I.

Alternativ 2.5 går også langs sørsiden av Sleirsvatnet. men har færre master og lengre spenn enn

alternativ I. Dette alternativet har ei mast på Kråkehaugen, en markert topp der masten vil bli godt

synlig i landskapet. Ledningen vil gå i et langt spenn til ei mast ved bredden av Sleirsvatnet og derfra i

et nytt langt spenn over til vestsiden av vatnet. Nærmeste mastepunkt vil være ca. 500 meter fra Dalset

og masten vil ikke bli synlig fra tunet. Masfjorden kommune, Orjan Daae og Gert Rune Daae sier de

støtter dette trasalternativet. NVE mener masten på Kråkehaugen og spennet over Sleirsvatnet gjør

denne traseen gir større visuelle virkninger enn alternativ 1 sett fra nordsiden av vannet.

--r

Fi(2,ur36: Bildet viser alternativ 2.5 forbi Sleirsvatnet, sett fra nord mot syd (Kilde: VR-modell).

Orjan Daae har planer om å utvikle deler av eiendommen til naturpark. I den forbindelse har han

kommet med forslag om at masten på Kråkehaugen bygges som en skulpturmast formet som

kråkeføtter. BKK Nett har i tilleggssøknaden av 6.12.2013 beskrevet en løsning med skulpturmast

basert på det innsendte forslaget, der det er gjort justeringer av en 1-I-mast får å kunne ligne på

kråkefotter. BKK Nett har opplyst at masten de har skissert er byggbar og vil kreve en merkostnad på

om lag 1 million kroner. BKK Nett søker på å bygge skulpturmast, men prioriterer det ikke.

Bakgrunnen er blant annet at de er usikre på om merkostnadene står i forhold til virkningen og om

samfunnet ellers ønsker skulpturmasten. Daae kommenterer i uttalelse at det ikke kom kritikk mot

skulpturmast under sluttbefaringen. MasIjorden kommune har bedt om at NVE prioriterer utforming

av skulpturmast på Kråkehaugen.
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Figur 37: Bildet viser Daaes forslag til vestre og BKK Netts forslag til høyre.

Som omtalt over vil ei mast på Kråkehaugen bli godt synlig i landskapet rundt Sleirsvatnet. Formet

som en skulpturmast vil den tiltrekke seg oppmerksomhet og ledningen blir mer fremhevet. NVE

mener kombinasjonen av plassering og design er i konflikt med god landskapstilpassing av ledningen.

NVE mener samtidig det er usikkert i hvilken grad lokalsamfunnet støtter byggingen av skulpturmast

på Kråkehaugen og legger til grunn at en merkostnad på 1 million kroner ikke kan forsvares. NVE

mener ei skulpturmast ikke gir fordeler ved alternativ 2.5 i det aktuelle landskapet.

Daae har i uttalelse til andre tilleggssøknad kommentert at traseen kan justeres slik at masten får en

mindre fremtredende plassering i landskapet. NVE ser ikke at det vil være hensiktsmessig å vurdere

enda flere justeringer av trase på denne delstrekningen så sent i prosessen. Det vises også til

vurderinger over.

Naturmangfold

Like øst for Langevatnet passerer planlagt trase over naturtypene rik kulturlandskapssjø, verdsatt som

lokalt viktig (C). Som dagens ledning vil en ny ledning passere over naturtypen og ikke komme i

berøring.

Det er ikke registrert noen rødlistede arter i dette området. Når det gjelder andre arter er Sleirsvatnet

overvintringsområde for sangsvane og laksand (begge LC). Disse fugleartene forflytter seg i områdene

etter isforholdene og ledningen kan i så måte innebære en kollisjonsfare. Siden alternativ 1 følger

dagens trase mener NVE at denne innebærer liten forskjell sammenlignet med dagens situasjon.

Trasealternativene 1.5 og 2.5 har lange spenn over vannet, som kan innebære økt kollisjonsfare for

særlig svaner og andefugler. Masten alternativ 1.5 har på holmen kan være uheldig siden dette ofte er
hekkelokalitet for fugler.

Andre forhold

Orjan Daae ønsker færre mastepunkter på eiendommen, slik at ledningen kan utnyttes til den planlagte

naturparken. Han foretrekker derfor alternativ 2.5. som kun har to mastepunkter langs Sleirsvatnet.

Alternativ 1.5 beslaglegger minst areal. Masten som alternativ 1 har ved Dalset legger noe mer beslag

på denne eiendommen, men NVE mener det samlet sett er liten forskjell på arealbeslaget mellom

alternativene I og 2.5.
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Oppsummering for strekningen Fløyfjellet - Frøyset

NVE mener at den traseen som totalt sett vil gi minst virkninger for allmenne interesser på strekningen
mellom Floyfiellet og Froyset er alternativ 1.

NVE mener det er lite forskjell mellom alternativ 1 og 2.5, men legger vekt på at masten på
Kråkehaugene og det lange spennet over Sleirsvatnet gjør alternativ 2.5 mer synlig sett fra nordsiden
av Sleirsvatnet. Den nærmeste masten for alternativ 1 vil bli synlig fra Dalset og k iI legge noe mer
begrensning på arealbruken ved Dalset enn de to andre alternativene, men NVE mener dette gir små
virkninger.

5.3.5 Omsokte traseer Froyset —Fensfjorden
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Figur 38: Kartet viser omsøkte traseer mellom Føyset og Fensfjorden.

Kort beskrivelse av traseen

Strekningen fra Frøyset transformatorstasjon til ilandføringspunkt ved Fensfjorden vil være ca. 6 km
lang og berører kommunene Masfjorden og Gulen. På denne strekningen er det søkt om flere
forskjellige traseer. med to forskjellige ilandføringspunkt for sjøkabelen. Alternativ 1 går i en strak
sor-vestlig retning. før den skifter til en mer sørlig retning ved kryssing av fylkesvei 570. Traseen går
langs Steins‘atnet og har ilandføringspunkt for sjokabel i Postvågen.

AlternatiNi 1.6 og 2.6 går ned Iledalen og går over i sjøkabel i Iledalsvågen. Det er små forskjeller
mellom traseene 1.6 og 2.6. men der 1.6 går like nord for Vestrelifjellet, går alternativ 2.6 over fjellet.
Traseene har blitt justert noe i forbindelse med de to tilleggssøknadene. Alternativ 1.6 ville
opprinnelig komme i konflikt med sikringssonen rundt skytebanen i Iledalen og BKK Nett søkte
derfor om en justering i første tilleggssoknad. Nærmere undersøkelser har vist at traseene ‘ille gi
masteplassering i ei myr øverst i Iledalen, og BKK Nett søkte i forbindelse med den andre
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tilleggsøknad om ny justering av både 1.6 og 2.6. Justeringene resulterer i at de to alternativene er
sammenfallende i store deler av Iledalen.

I andre tilleggssøknad ble det søkt om to jordkabeltraseer i Iledalen, henholdsvis ca. 700 og 1000
meter lange. Alle luftlednings- og jordkabeltraseene kan kombineres. BKK Nett prioriterer alternativ
1.6 kombinert med det korteste jordkabelalternativet.

Valget av ilandføringspunkt for sjøkabelen på nordsiden av Fensfjorden er styrende for lengden og

dermed kostnadene med sjokabel over fjorden. Den samlede vurderingen av traseene fra Froyet til
Fensfjorden vil derfor også ta for seg dette aspektet.

Fittur 39: Karet viser traseene i Iledalen.

Visuelle virkninger og arealbruk

På strekningen fra Frøyset transformatorstasjon til fy Ikesvei 570 går traseene gjennom kuperte,
skogbevokste områder med mindre vann og myrområder. Alternativ 1 har master på flere høydedrag
og topper, blant annet ei mast oppe på Vardefjellet, som vil gjøre ledningen godt synlig i landskapet.
Ve(2etasjonen og det kuperte landskapet vil likevel skjule store deler av ledningen. men den vil stedvis
bli synlig fra blant annet Rambjorz og Haugsdal. Masten ved Steinsfjellet vil stå i silhuett sett fra
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Steine. Etter kryssingen av fylkesveien kommer ledningen ut i et åpent, flatt kystlandskap der

ledningen vil være godt synlig over større avstander. Ledningen vil særlig bli synlig fra bebyggelsen

på nordsiden av Steinsvatnet og fra eventuell ny bebyggelse ved Havasshaugen (Hovden II).

"Den Trondhjæmske postvej" er et gammelt veianlegg mellom Bergen og Trondheim, bygget tidlig på

1800-tallet. Posten ble ført inn i Postvågen med båt, der både rester av kai, naust og vei er bevart.

Partiet av postveien som går gjennom Gulen er innlemmet i "Nasjonal verneplan for veger, bruer og

vegrelaterte anlegg" (Statens vegvesen 2002) og regnes som midlertidig fredet. Ledningen vil ikke

krysse over eller berøre veianlegget fysisk, men vil gå langs vågen til ilandføringspunktet for

sjøkabelen. Avstanden mellom ledningen og postveien er ca. 230 meter. Konsekvensutredningen

mener denne traseen vil gi middels til store negative konsekvenser for Postvågen som kulturminne.

NVE har mottatt mange uttalelser om trasevalg på denne delstrekningen, der alle uttalelser foretrekker

ilandføringspunkt i Iledalen fremfor Postvågen. Argumentene er i stor grad hensynet til postveien og

boligområdet ved Steinsvatnet. Bergen sjøfartsmuseum mener det er store muligheter for å finne

kulturminner i Postvågen. Etter NVEs vurdering er det særlig strekningen fra Steinsfjellet til

ilandføringspunktet for sjøkabelen som er konfliktfylt ved alternativ I. Ledningen vil synes godt i det

flate landskapet og gi et stort, teknisk inngrep i utsikten fra Steine mot Fensfjorden. NVE mener

ledningen vil være et betydelig teknisk inngrep nært postveien og negativt påvirke denne som

kulturminne.

Trasealternativ 1.6 følger de lavere dragene i terrenget og blir derfor lite synlig i landskapet. Jon

Høyvik har påpekt at ledningen blir synlig fra Høyvik. Linene og toppen av ei mast kan bli synlige fra

Høyvik, men avstanden til ledningen er over 1 km og vegetasjonen vil også gi dekning. VR-modellen

viser at ei mast vil kunne bli synlig fra Eide, men den vil ha god bakgrunnsdekning av terrenget. Fra

Vardefjellet passerer alternativ 1.6 ned gjennom Iledalen, som er et markert søkk i terrenget.

Ledningen vil krysse fylkesveien, men her går ledningen gjennom et smalt landskapsrom og vil bare

bli synlig når man befinner seg tett på ledningen. Nederst i Iledalen passerer ledningen forbi

boligområdet på Havasshaugen, der nærmeste hus ligger ca. 190 meter fra ledningen. Bebyggelsen på

Havasshaugen ligger på en høyde ved siden av Iledalen og selv om avstanden til nærmeste hus er

relativt kort, vil ledningen være lite synlig. Høydeforskjellen og den tette vegetasjonen skjermer mot

innsyn til ledningstraseen. Sydligste del av ledningen vil også bli synlig fra vannet i Iledalsvågen og

bebyggelsen på Sveneset. Ledningen avsluttes ca. 200 meter fra sjøen og føres over Fensfjorden i

sjøkabel.

Sogn og Fjordane turlag opplyser at området rundt Steinsfjellet er et viktig turområde og at

traktorveien i Iledalen er en viktig turvei. Dette kommer også frem av konsekvensutredningen.

Turlaget ber om at alternativ 1.6 justeres noe, slik at traseen kommer på østsiden av elva, at det holdes

god avstand til skytebanen og samtidig blir bedre avstand til boligene på Havasshaugen. BKK Nett har

som nevnt over justert traseene i forbindelse med tilleggssøknadene. Traseene for begge alternativer

går i stor grad på østsiden av elva i Iledalen, men mindre deler av traseen går også på vestsiden.

Ledningen vil imidlertid holde seg på østsiden av traktorveien hele strekningen. Ledningen vil bli godt

synlig fra traktorveien, men NVE mener virkningene vil være begrensede. Trasejusteringene som er

foretatt følger turlagets ønsker om større avstand til Havasshaugen, samtidig som ledningen holdes

utenfor sikringssonen rundt skytebanen og traseen i stor grad går på østsiden av dalen.

Traseen for alternativ 2.6 er nesten sammenfallende med 1.6 det første stykket ut fra Frøyset, men

forskjellene oppstår ved Svelitvatnet. Alternativ 2.6 går her høyere i terrenget og får ei mast oppe på

Vestrelifjellet. Her vil masten stå i silhuett og blir godt synlig fra blant annet Haugsdalen, Eide og

fylkesveien. Selv med god avstand til masten blir synligheten stor på grunn av silhuettvirkningen.

Videre sørover sammenfaller alternativ 2.6 med alternativ 1.6. Sogn og Fjordane fylkeskommune
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prioriterer 1.6 foran 2.6. Grunneierne på Ytre Haugsdal og Steine skiller ikke mellom alternativene og

aksepterer begge. John Høyvik ønsker alternativ 2.6 og mener denne traseen ikke er dårligere
landskapsmessig enn 1.6. Etter NVEs vurdering er alternativ 1.6 godt tilpasset landskapet på hele

strekningen og gjør ledningen lite synlig. Masten på Vestrelifjellet gjør at alternativ 2.6 vurderes å gi
noe større visuelle virkninger enn 1.6.

De to omsøkte jordkabeltraseene går ned Iledalen til Iledalsvågen. Den lengste jordkabelen har

utgangspunkt på en kolle like på nordsiden av fylkesveien, mens det korteste alternativet starter ca.
140 meter sør for fylkesveien. Kabelen planlegges lagt i betongkanaler i gravde grøfter. BKK Nett
planlegger å bygge jordkabelen med ett kabelsett med overføringskapasitet på 1500 Ampere, men

tilrettelegger groften for fremtidig oppgradering. Grøftene blir ca. tre meter brede, med en midlertidig

anleggsvei på tire-fem meter ved siden av. Etter bygging kan det revegeteres med gress og lyng over
kabelen og veien. Koblingen mellom jord- og sjøkabel skjer i en skjøtekum.

Masfjorden og Gulen kommuner krever begge det lengste jordkabelalternativet, som har utgangspunkt

på nordsida av fylkesveien. Masfjorden kommune mener kabling i Iledalen er et kompenserende tiltak
og viser til at arealet i Iledalsvågen har allmenn samfunnsinteresse for adkomst til sjøen. Gulen
kommune begrunner kravet om kabling i Iledalen med at luftledning vil hindre utnyttingen av et viktig

område. Også Fylkesmannen i Hordaland, Sogn og Fjordane turlag og grunneiere har krevd kabling.
BKK Nett sier i en kommentar at avstanden til de avsatte boligområdene er så store at dette alene ikke
forsvarer jordkabel som alternativ til luftledning. Bakgrunnen for at tiltakshaver likevel velger å

prioritere det korteste jordkabelaltemativet, er av hensyn til planene i området og visuelle virkninger
av luftledningen.

Etter NVEs oppfatning er den største fordelen med det lengste kabelalternativet at Iledalen vil være fri

for en ledning som et synlig, teknisk inngrep i landskapet. Anleggsveien vil imidlertid være et inngrep
og vil være et synlig inngrep sammen med eventuelle nødvendige fyllinger og skjæringer. Med den
kortere jordkabelen vil luftledningen krysse fylkesveien og ha kabelendemast ca. 140 meter sør for
veien. Her vil ledningen bli synlig fra fylkesveien, men blir etter NVEs oppfatning lite eller ikke

synlig fra boligene på Havasshaugen eller fra det planlagte boligområdet på østsiden av dalen. NVE
mener derfor at den lengste kabelen ikke gir vesentlige fordeler sammenlignet med det korteste
alternativet.

Grunneierne i Iledalsvågen sier de ønsker å utnytte området til naust og rorbuer, og ønsker derfor det
lengste jordkabelaltemativet. 1Gulen kommunes kommunedelplan Steine-Sløvåg-Skipavika 2010-
2020 er arealet nederst i Iledalsvågen avsatt til bebyggelse og anlegg (boliger, fritidsboliger, naust og

næring). Den planlagte ledningen, både alternativ 1.6 og 2.6, vil gå gjennom deler av dette området.
Dette er en ulempe ved utbygging av kraftledninger som det skal tas hensyn til i avveiningen mellom
ulike løsninger. NVE legger til grunn at ledningen vil gi visuelle virkninger for eventuell ny
bebyggelse i Iledalsvågen. Når det gjelder arealbeslag vil luftledningen ha et rydde- og
byggeforbudsbelte på 40 meter, mens kabelen har et belte på 8 meter. Luftledningen vil dermed

beslaglegge større deler av området som er avsatt til ny bebyggelse enn kabelen vil gjøre, men
ledningen vil ikke være til hinder eller legge direkte begrensninger for utvikling av andre deler av
området. I kommunedelplanen er det lagt inn hensynssone for ledningstraseen, slik at tiltaket er tatt

hensyn til i planen. BKK Nett påpeker at ledningen ble omsøkt før kommunedelplanen med

bebyggelse/anlegg i Iledalsvågen ble vedtatt og at utbyggeren av arealet må ta hensyn til ledningen. I
Masfjorden kommune er det regulert et boligområde på østsiden av Iledalen. Ledningen vil ikke

kommer i direkte konflikt med dette utbyggingsområdet, men den sydligste delen av luftledningen kan

bli synlig fra boliger i dette området. I kommuneplanen er det også lagt inn en småbåthavn nordvest
for Håsøyholmen.
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Med hensyn til dagens bebyggelse ved Iledalen vil en luftledning bære et nytt, teknisk inngrep i dalen,

men ‘il etter NVEs vurdering ikke gi vesentlige visuelle virkninger. Ledningen vil bli synlig fra
vågen. men virkningene dempes noe av at kabelendemasten planlegges plassert noe inn på land og

derfor ikke kommer helt ned til strandsonen. Gulen og Masfjorden kommune er begge opptatt av at en
ledning ikke skal være til hinder for utviklingen i området. NVE konstaterer at sørligste del a‘ traseen
kommer i konflikt med arealer som er a‘satt til utbygging i Iledalen. Ledningen vil gi visuelle ulemper

for eventuell ny bebyggelse og vil beslaglegge deler av arealene i dalen, men ‘il ikke være en hindring
for utbygging av de resterende områder. NVE ‘il også påpeke at det ikke er vedtatt reguleringsplan for
området og at ut‘iklingen derfor er usikker.
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Figur 40: Kartet viser Gulen kommunes kommunedelplan for Slovåg-Steine-Skipavik sammen med Masfiorden

kommunes arealdel for kommuneplan og omsokte ledningstraseer.

Naturmangfold

Det er registrert hønsehauk (NT) ca. 300 meter nord for Frøyset transformatorstasjon. Sør-vest for

transformatorstasjonen er det registrert lokaliteter for vandrefalk (LC) tett inntil ledningstraseene. Selv
om disse artene er gode flygere, vil ledningen innebære økt kollisjonsfare. Det er lik avstand til alle tre
ledningstraseer og NVE kan ikke se at det er grunnlag for en rangering a‘ trasalternati‘ene.

Alternati‘, 1 går nært inntil Steins‘atnet. som er o‘ervintringslokalitet for blant annet sangskane (LC).

Denne arten trekker mellom ulike vann i området og med sin dårlige manovrerbarhet er den utsatt for
kollisjoner. Siden alternati‘ 1 går nært SteinsNiatnet og kan føre til en økning i kollisjonsfare. mener
NVE at alternativene i Iledalen gir minst negative irkninger med hensyn på naturmangfold.

Jord- og skogbruk

Gulen kommune mener alternati‘ 1 ‘il ‘ære til hinder for jordbruket i området. Fagrapporten for
landbruk viser til at traseen stort sett går over myr og grunnlendt mark og ‘urderer kirkningen til lite
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negativ. Ledningen berører litejordbruksareal og NVE mener traseen vil ha små virkninger når det
gjelder jordbruk. Alternativ 1.6og 2.6 vil ikke berøre jordbruksområder.

Grunneiere på Ytre Haugsdal og Steine ber om at det tas hensyn til skogbruket. John Høyvik er
grunneier vest for Frøyset og eiendommen berøres av dagens 132 kV-Iedning i tillegg til den omsøkte
420 kV-ledningen. NVE bemerker at anbefalte utvidelse av Frøyset transformatorstasjon (se kapittel
4.6) vil legge til rette for riving av 132 kV-Iedningen. Alternativ 1.6går gjennom det eneste området
på eiendommen med drivverdig furuskog. I uttalelse av 29.6.2012 og 6.8.2012 kommer det frem at
Høyvik støtter alternativ 2.6. Bakgrunnen er at alternativ 2.6 er bedre tilpasset eksisterende trase,
terrengforholdene og hensynet til resteiendommen. Konsekvensutredningen viser til at området har
enkelte steder med høy bonitet og at virkningen av tiltaket vil være liten til middels negativ.
Trasealternativ 2.6 vil i større grad gå på høydene i terrenget og vil derfor spare de mer attraktive
arealer i dalbunnen for inngrep. NVE anser alternativ 2.6 for å bedre enn 1.6 når det gjelder skogbruk,
men forskjellen er relativt liten.

Andre forhold

Masfjorden kommune har i uttalelse bedt om at ledningen ikke hindrer fremtidig allmenn adkomst fra
fylkesveien til Iledalsvågen. Ledningen vil gå i tilnærmet rett linje ned Iledalen mot Iledalsvågen.
NVE kan ikke se at ledningen vil være en fysisk hindring for allmenn adkomst til Iledalsvågen eller
etablering av eventuell permanent vei ned til vågen.

Grunneierne Johnsen, Torsvik og Wergeland mener fylkesveien kan bli lagt om ved Iledalen i
fremtiden og krever derfor at luftledningen avsluttes på nordsiden av veien. Grunneierne har tidligere
vært i kontakt med Gulen og Masfjorden kommuner med krav om at veien må legges om på grunn av
den uoversiktlige svingen ved Iledalen. De mener det er hensiktsmessig for lokalsamfunnet at
ledningen ikke kommer i konflikt med en mulig omlegging av fylkesveien mot sør. NVE forutsetter at
de omtalte planene innebærer at veien legges om til en rettere linje enn i dag. Som kartet under viser,
er kabelendemasten for den korteste jordkabelen planlagt så langt mot sør at den etter NVEs vurdering
ikke vil komme i konflikt med en eventuell fremtidig omlegging av veien. Med det lengste
kabelalternativet vil ledningen legges somjordkabel under veien. En fremtidig utvidelse av veien vil i
så måte kreve at kabelens kulvert eller rør forlenges. NVE legger til grunn at det korteste
jordkabelalternativet ikke vil legge begrensninger for en eventuell omlegging av veien, men at det
lengste alternativet vil kunne kreve tiltak ved en omlegging. På denne bakgrunn ser ikke NVE at en
fremtidig omlegging av veien er et argument for å velge det lengste kabelalternativet.
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Flczur41: Kartet viser trasealternativene der de krysser fyIkesveien ved Havasshaug.en.

Grunneierne Johnsen, Torsvik og Wergeland krever at sjøkabelen ikke er til hinder for småbåttrafikk.
Sjøkabelen planlegges å spyles/ legges nede i grunnen under sjøen og kabelen vil i så måte ikke være
til hinder for småbåttrafikk. Det vil være ankringsforbud i nærheten av kabelen, noe som også vil
forhindre småbåter fra å ankre opp der.

Oppsummering for strekningen Frøyset-Fensfjorden

På første del ay strekningen vurderer NVE at alternativ 1.6 ligger bedre i landskapet, mens 2.6
beslaglegger mindre skogsareal. NVE har mottatt få innspill med prioriteringer mellom de to traseene.
Sogn og Fjordane fylkeskommune har prioritert 1.6, mens grunneier Høyvik krever 2.6 av hensyn til
skogen. Alternativ 2.6 krever ei ekstra mast og er anslått å koste ca. 0,5 millioner kroner mer enn 1.6.
Etter NVEs vurdering er fordelene av å unngå masteplasseringen på Vardefjellet samt
kostnadsforskjellen større enn ulempene for skogsdriften. NVE vurderer derfor alternativ 1.6 som en
bedre trase. enn 2.6.

Alternativ 1 til Postvågen er etter NVEs vurdering den traseen som vil være mest negativ for landskap,
bebyggelse og kulturmiljø, mens fordelene ved traseen er lavere kostnader og at ledningen ikke
kommer i konflikt med eventuell utbygging i Iledalsvågen. Valget av ilandføringspunkt for sjokabelen
er styrende for lengden av og dermed kostnadene med sjokabel over Fensfjorden. Ledningen må
krysse Fensfjorden og det vilderfor uansett være nødvendig å benytte sjokabel. Det er derfor ikke et
spørsmål om hvorvidt det skal introduseres kabel på en strekning hvor luftledning er et alternativ, men
hvor stort omfang av kabling som er hensiktsmessig. NVE har derfor gjort en samlet vurdering av
sjokabelalternativene og de omsøkte luftlednings- og jordkabelalternativene mellom Frøyset og
Fensfjorden.

En sjokabel mellom Postvågen og Mongstad vil være ca. 5 km lang og ha en kostnad på ca. 165
millioner kroner. En kabel fra Iledalsvågen blir ca. 2 km lenger og får en kostnad på ca. 200 millioner
kroner. en merkostnad på 35 millioner kroner. Dette forutsettes at det bygges ett kabelsett. Siden
luftledningen for alternativ 1 er noe lenger enn traseene i Iledalen, vil kostnadsforskjellen utgjøre totalt
ca. 31 millioner kroner. Den korteste jordkabelen (700 meter) har en kostnad på 16,8 millioner kroner
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for ett kabelsett og en merkostnad på 13,8 millioner kroner sammenlignet luftledningen. Den lengste
jordkabelen (1000 meter) har en kostnad på 22,4 millioner kroner og merkostnad på 17,4 millioner

kroner. Sammenlignet med ilandføring i Postvågen vil lengre sjøkabel og det korteste

jordkabelalternativet gi en merkostnad på ca. 44 millioner kroner og ca. 48 millioner kroner med lang
jordkabel. Bygges kabelen med to kabelsett blir det en betydelig økning i kostnadene. Hvis eller når

behovet for oppgradering og et andre kabelsett kommer i fremtiden. vil en positiv innstilling til kabel

også pålegge tiltakshaver en fremtidig økt investering. Når dette behovet inntreffer er usikkert og det
er derfor vanskelig å beregne nåverdien av en slik investering.

NVE mener kostnadene med å forlenge sjokabelen til Iledalsvågen er betydelige, men vurderer

merkostnaden på ca. 31 millioner kroner å kunne være akseptabel for å unngå en ledning i Postvågen
og tilhørende kulturlandskap som har både landskaps- og kulturmiljøkvaliteter som etter NVEs
vurdering er dokumentert og ettertrykkelig poengtert av flere høringsparter. NVE har mottatt mange

uttalelser med krav om jordkabel i lledalen og NVE legger til grunn at dette vil føre til en kraftig
fordyring av å legge ledningen til Iledalsvågen. En luftledning her vil bli lite synlig fra eksisterende

bebyggelse, men det foreligger planer om bebyggelse i og rundt Iledalen. Etter NVEs vurdering vil
ikke jordkabel på denne strekningen ha særlige miljøgevinster sammenlignet med luftledning, og

merkostnaden med jordkabel i Iledalen kan etter vår mening derfor ikke forsvares. Selv om en
luftledning i Postvågen vil gi store visuelle virkninger og derfor gjør at NVE anbefaler Iledalen som
ilandføringspunkt, mener NVE at virkningene ikke er så store at det kan forsvare en ytterligere

merkostnad for jordkabel som erstatning for luftledning i Iledalen. Dette vil i så måte bety en total
merkostnad på 44 millioner kroner for å unngå å legge ledningen i Postvågen.

Etter en samlet vurdering anbefaler NVE trasalternativ at ledningen bygges som luftledning etter
alternativ 1.6 og videre som sjokabel fra Iledalsvågen over Fensfjorden.

5.3.6 Omsokte traseer Fensfiorden —Lindasneset transformatorstasjon

7--

Figur 42: Kartet viser omsøkte traseer fra Fensjorden til Lindåsneset transformatorstasjon.
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Kort beskrivelse av traseen

Ledningen fores som sjøkabel over Fensfjorden til kabelendemast ved Mongstad og herfra i

luftledning til transformatorstasjon. Det foreligger flere omsøkte traseer med flere ulike mastetyper.

den opprinnelige søknaden ble det søkt om en trase fra ilandføringspunktet ved Mongstad til

eksisterende Mongstad transformatorstasjon, en avstand på ca. 2,3 km. I forbindelse med
konsesjonsbehandlingen av 420 kV-ledningen Mongstad Kollsnes ble det søkt om å bygge ny Lindås

transformatorstasjon, planlagt ca. 1 km lenger sør-vest for Mongstad transformatorstasjon. Det ble gitt
endelig konsesjon til å bygge transformatorstasjonen 1.3.2013. BKK Nett søkte i tilleggssøknaden av

14.5.2012 om Lindås transformatorstasjon som alternativt endepunkt også for ledningen Modalen —
Mongstad. Omsøkt trase til Mongstad transformatorstasjon ble senere trukket.

Vurdering av arealbruk

første tilleggssøknad søkte BKK Nett om å bygge ledningen med stålrørmaster med vertikaloppheng

etter trasealternativ 1. Rørmaster gir et smalere byggeforbudsbelte enn de tradisjonelle portalmastene,

og det ble planlagt at traversene skulle vende ut mot veien. På denne måten vilIe mest mulig av
byggeforbudsbeltet bli lagt ut over veien slik at det kunne unngås at andre, verdifulle arealer ble
klausulert. I uttalelser har det kommet frem at veiene i området brukes av store maskiner som frakter

store objekter. Fra Mongstad Vekst, som representerer flere grunneiere og næringsaktører, ble det spilt
inn at ledningen vil komme i konflikt med disse transportene om ledningen kommer så nært inntil
veien. Dette kom også frem i orienteringen under sluttbefaringen høsten 2012. I uttalelser ble det satt
krav om at ledningen ble bygd som jordkabel frem til transformatorstasjonen. Nordhordaland

Handverk- og Industrilag har samme synspunkt, der de mener en luftledning vil medføre

begrensninger for aktørene i området og krever at ledningen bygges som jordkabel. NVE konstaterer
at trasealternativ 1 går så nært veien at det vil gi store ulemper for transportene som skjer på veiene i
området. NVE ser ikke at alternative mastetyper kan virke tilstrekkelig avbøtende på virkningene for
transportene for denne traseen.

For å møtekomme disse problemstillingene ble det i tilleggssøknad av 6.12.2012 søkt om flere nye

traseer. Med alternativ 3.4a flyttes mastene tre meter nordover fra altemativ 1, samtidig som
traversene peker mot nord i stedet for mot sør. Det ble også søkt om trase 3.4b, der traseen flyttes

ytterligere noen meter nordover. De tre traseene alt. 1, 3.4a og 3.4b er omsøkt med flere ulike
mastetyper. Alternativ 1 er omsøkt med lave stålrørmaster, høye stålrørmaster og gittermaster med
vertikaloppheng. Gittermaster med vertikaloppheng gir like smalt byggeforbudsbelte som

stålrørmastene, men er billigere å bygge og gir færre tekniske utfordringer. Alternativ 3.4a er omsøkt
med høye stålrørmaster og gittermaster med vertikaloppheng, mens alternativ 3.4b er omsøkt med
gittermaster med vertikaloppheng og standard portalmast.

Mastetype

Stålrør lave

Stålrør høye

Gittermast med

vertikaloppheng

Standard portalmast

Kostnader
MNOK

9,0

14,7

10,8

8,0

Byggeforbudsbelte

20

20

20

42

Søkes for alternativ

Alt. I

Alt. 1, 3.4a

Alt. 1, 3.4a, 3.4b

Alt 3.4b

Figur 43: Tabellen viser oversikt over mastetyper med kostander og byggeforbudsbelte
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Figur 44: Bildet viser gittermast med vertikaloppheng og bæremast i stålrør med vertikaloppheng. Mastene er
ikke i skala. Kilde: BKK Netts søknad.

De ulike traseene er alle planlagt å gå i et område regulert som grontbelte. Dette beltet befinner seg
nord for og følger parallelt med veien (se figur under), og har en bredde på 80 meter.
Reguleringsplanen har en bestemmelse som tillater at grøntbeitet brukes til massedeponi, der terrenget
kan heves fem meter fra i dag. 1planleggingen har BKK Nett tatt hensyn til at deponiet kommer seks
meter over dagens nivå og at ni meter høye anleggsmaskiner trygt kan arbeide der. Stålrørmaster i
denne traseen vil bli ca. 47 meter høye og vil være dyre å bygge, samtidig kan det bli tekniske
utfordringer med at mastene bøyes.

Trasé 3.4b har ytterligere avstand fra veien, men uten at næringsarealet i vest berøres. Avstanden fra
ytre fase mot sør til veien varierer mellom 39 og 7 meter. På grunn av usikkerhet rundt bruken av høye
stålrørmaster søkes her det også om å bruke standard portalmast, som er den rimeligste løsingen, men
gir et bredere byggeforbudsbeltet. Også standard portalmaster kan bygges høye nok til at
anleggsmaskiner kan arbeide under. Av hensyn til kostnader og tekniske forhold prioriterer
tiltakshaver alt. 3.4b med standard portalmast. Alternativ 3.4a med gittermaster i vertikaloppheng har
andreprioritet. Videre følger alternativ 3.4a og alternativ 1, der gittermaster med verikaloppheng
prioriteres foran stålrørrnaster for begge alternativer.

, — ,

Figur 45: Reguleringsplan med grøntbeltet langs veien.
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høringsuttalelse til siste tilleggssøknad sier Lindås kommune at de anbefaler alternativ 3.4b. Om
gittermaster med vertikaloppheng reduserer ulempene for drift av jorddeponiet, ønsker kommunen at

dette alternativet blir valgt. Mongstad Vekst sier de støtter 3.4b, og at 3.4a kommer for tett inntil
veien. I likhet med kommunen tilføyes det at jordkabel anses som den beste løsningen. BKK Nett har

vurdert, men ikke omsøkt jordkabel på denne strekningen. NVE har i kapittel 4.9.3 konkludert med at
det ikke foreligger grunnlag for å kreve at tiltakshaver søker på kabel.

Mongstad Vekst har i uttalelse sagt at de støtter alternativ 3.4b under forutsetning av at veistrekningen
[angs traseen må kunne utvides til 15-17 meters veibredde. Det er også avgjørende at krysset ved

sammenbindingsveien må kunne utvides og heves uten å komme i konflikt med master og linjehøyde.

BKK Nett har bekreftet at alternativ 3.4b ikke vil være til hinder for en slik utvidelse av veien, selv om
hele utvidelsen går i retning nord. BKK Nett antar at krysset ikke vil heves mer enn to meter og har

tatt høyde for det i sine beregninger. Avstanden fra krysset til nærmeste mast er ca. 16 meter og BKK
Nett har ansett dette for å være tilstrekkelig for å kunne gjøre de nødvendige utvidelser. NVE

konkluderer at trase 3.4b ikke vil være i konflikt med eventuelle utvidelser av veisystemet.

Statoil er en større grunneier i området og de har ikke kommet med høringsuttalelse til siste
tilleggssøknad, men BKK Nett refererer til at Statoil ovenfor dem har gjort kjent at de ikke ønsker en
løsning med konvensjonelle master i grøntbeltet. NVE er kjent med at området rundt Mongstad er i

sterk vekst når det gjelder næring og industri, slik at det er sterkt press på arealer. Portalmaster
beslaglegger et belte på 42 meter, mens andre mastetyper kun beslaglegger 20 meter. Merkostnaden

med gittermaster med vertikaloppheng vil være 2,8 millioner kroner sammenlignet med portalmaster.
Området nord og vest for traseen er myr uten bebyggelse, men NVE ser ikke bort fra at området kan

utnyttes i fremtiden. Et byggeforbudsbelte forhindrer at det kan bygges "viktige bygninger" (se
forskrift om elektriske forsyningsanlegg) i det beslaglagte området, men legger ikke hindringer for
f.eks. parkeringsplasser, lagringsområder eller lignende formål. Med dette som bakgrunn ser ikke

NVE at det kan kreves alternative mastetyper på bakgrunn av mulig, fremtidig arealbruk i området.

Visuelle virkninger

Nordhordaland Handverk- og Industrilag mener luftledning vil gi visuelle virkninger og ser dette som
et argument for å velge jordkabel. Områdene rundt Mongstad er sterkt preget av industri og næring,
der ledningen vil gå få hundre meter fra oljeraffineriet. På bakgrunn av stedets karakter kan ikke NVE
se at en luftledning vil ha vesentlige visuelle virkninger. I vurdering av mastetype vil derfor ikke
visuelle virkninger tillegges vekt.

Naturmangfold

Konsekvensutredningen opplyser at det ikke er registrert noen viktige hekkeområder for fugler som vil
kunne bli berørt på denne strekningen og at virkningen for fugl derfor innebærer økt kollisjonsrisiko
for vanlige arter av hekkefugl og fugler som har trekk langs sjøen.

kart vedlagt konsekvensutredningen er det vist registreringer av de rødlistede fugleartene åkerrikse

(CR), storspove (NT), stær (NT), hettemåke (NT) og vipe (NT). Registreringene er ca. 1-2 km sør for
ledningstraseen. NVE har ingen informasjon som tilsier at disse artene hekker i området. Den aktuelle
ledningen går gjennom et industripreget område som ikke er et naturlig habitat for artene, samtidig

som hovedgrunnen til bestandsnedgangen for flere av disse artene er relatert til endringer i landbruket.
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N V E

Oppsummering for strekningen Fensfjorden - Mongstad

NVE anbefaler at ledningen fra ilandføringspunktet ved Fensfjorden til Lindås transformatorstasjon

bygges som luftledning etter trasalternativ 3.4b, utført med portalmaster.

Alternativ 3.4b har god avstand til veien og derfor vil være alternativet som i minst grad vil være et

hinder for større veitransport. NVE anbefaler videre at ledningen bygges med standard portalmaster
siden dette er det rimeligste alternativet, samtidig som et byggeforbudsbelte på 40 meter vurderes å gi
små virkninger.

5.3. 7 Oppsummering strekningen Modalen - Mongstad

Det vises til vurderinger under de enkelte delstrekninger over. NVE mener at den traseen som samlet

sett gir færrest negative virkninger for allmenne interesser, er: 2.0 med start i Steinsland —3.0 —1.1a —

3.1A —2.0 Haugsvær transformatorstasjon —2.2 2.3 2.4A justert alternativ 1 —3.3 —1.0 —
Frøyset transformatorstasjon —1.6 —3.4b. Ved videre diskusjon om muligheten for avbøtende tittak og

totaltvurderingen av fordeler og ulemper ved en ny ledning, vil vi ta utgangspunkt i at den omsøkte

ledningen bygges etter denne traseen.

3.412

Le

Figur 46: Kartet viser NVEs anbefalte tras.
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5.4 Ny 132 kV ledning for tilknytning av Matre kraftverk

2^:• Ster._

Figur 47: Kartet viser omsokte traseer for omlegging av 132 kV - ledninger i Matre.

Søknader om luftledning og jordkabel

I dag føres en 132 kV-Iedning fra Stordalen inn mot Matre kraftverk, samtidig som det går en 132 kV-
ledning fra Matre mot Frøyset. På strekningen mellom Matresvatnet og Matre føres de to ledningene
inn og ut av Matre kraftverk som to kurser på felles dobbeltkursmaster. Med omsøkt
transformatorstasjon i Haugsværdalen vil ledningen Matre —Frøyset (ca. 24 km) bli revet, mens
Stordal —Matre legges om og det bygges ny Matre —Hagsvær. BKK Nett er eier av ledningen Matre —
Frøyset, mens BKK Produksjon eier ledningen Stordal —Matre.

BKK Nett søkte 14.5.2012 på vegne av BKK Produksjon om å bygge om 132 kV-Iedningen Stordal —
Matre slik at den ikke lenger går inn til Matre kraft‘erk, men går direkte til ny transformatorstasjon i
Haugsværdalen. Stordalsledningen må bygges om ca. 0,2 km til ny fellesmast i Matresdalen, derfra
føres ledningen på felles master med Matre —Haugsvær til Haugsvær transformatorstasjon.
Omleggingen av Stordalsledningen vil ikke gjøre det nødvendig med tiltak på resten av ledningen
mellom Stordal og Matresvatnet. Eksisterende ledning Matre —Stordal er ca. 12,3 km lang, mens den
nye ledningen Stordal —Haugsvær vil bli ca. 14,2 km.

BKK Nett søker også om å bygge ny enkeltkursledning fra Matre til Matresvatnet. Denne ledningen
‘il fore produksjonen fra Matre til planlagt transformatorstasjon i Haugsværdalen og vil gå i samme
trasé som i dag. Ledningen er omsøkt med to alternati‘e mastetyper: stålrormaster med
vertikaloppheng og fagverksmaster med trekantoppheng. Strekningen på ca. 1,2 km fra Matre til
fellesmast i Matresdalen er anslått å koste ca. 6 millioner med fagverksmast og ca. 6,6 millioner med
stålrormast. Ledningen dimensjoneres for å tåle en strørnstyrke på 2000 Ampere. Dette er tilstrekkelig
for å overføre fremtidig planlagt produksjon i Matre, også uten at 132 kV-Iedningen Matre —Padøy er
i bruk.

Ledningene fra Matre og Stordal møtes i et nytt mastepunkt ved Matresvatnet og går på felles
masterekke opp til Kvitskaret og %idere tiltransformatorstasjonen i Haugsværdalen. På denne
strekningen er det omsøkt dobbelkurs fag‘erksmaster med vertikaloppheng. Gjennom K‘itskaret går
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ledningen parallelt med 420 kV-ledningen fra Modalen. De samlede kostnadene med ombygging av
132 kV-Iedningene er anslått til ca. 24 millioner kroner.

Figur48: Fravenstre: stålrørmast med vertikaloppheng, endemast av stålrør med vertikaloppheng, fagverksmast
med vertikaloppheng. Sistnevnte er en dobbeltkursmast, der det i Matre bare vil være én kurs. Kilde: BKK Netts

søknad.

BKK Nett søkte 6.12.2012 om å bygge jordkabel på strekningen fra Matre kraftverk til vestsiden av
Matreselva, en strekning på ca. 600 meter. BKK Nett mener kabelanlegget bør ha samme kapasitet
som den omsøkte luftledningen og det derfor må legges to kabelsett, hvert med tre kabler. BKK Nett
har vurdert fiere forskjellige kabeltraseer gjennom Matre, og søker om å legge traseen nordover fra
koblingsanlegget og deretter langs veien øst for Grøn Næringspark, som i dag brukes som turvei.
Tiltakshaver har vurdert tre andre traseer, men anser disse som dårligere på grunn av mulig konflikt
med planlagt næringsareal eller mulig utvidelse og flytting av vei. BKK Nett har også vurdert flere
måter som kabelen kan krysse over elva på. Grøft i elva er vurdert som best ut fra visuelle virkninger,
men er en utfordrende metode i praksis. Kryssing i forbindelse med eksisterende broer anses som lite
egnet, men det vil være mulig å krysse med en betongkanal i luft som ei bro over elva. Kostnadene
medjordkabelanlegget er anslått til 10 millioner kroner.
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Figur 49: Kartet viser omsøkt jordkabeltrase (grønn). Svarte stiplede streker viser eksisterende kraftledninger.

Med jordkabel gjennom Matre søkes det om at ledningen fra vestsiden av Matreselva til fellesmast i
Matresdalen bygges som luftledning med fagverksmaster med trekantoppheng, slik det er på

strekningen i dag. Her har BKK Nett også vurdert gjenbruk av eksisterende master (to stk.), men dette
vil kreve ombygging og forsterkning av master og fundamenter. Det søkes primært om nye master,
sekundært om ombygging av de to eksisterende.

NVEs vurdering

Dagens ledning går gjennom sentrale deler av Matre og er godt synlig fra både vei og fra de
nærliggende boligene. Området er preget av tekniske installasjoner som kraftledninger,
koblingsanlegget i Matre kraftverk og andre næringsbygg. Den omsøkte luftledningen vil ha bare en

kurs (tre liner) mot dagens to. Fagverksmastene vil være ca. 24 meter høye, mens stålrørmastene vil
være ca. 32 meter høye. Selv om stålrørsmasten er høyere, mener NVE at den slanke utformingen gir
et ryddigere inntrykk og et smalere rettighetsbelte enn om ledningen bygges med fagverksmast.

Området under ledningen er i dag lite utnyttet, men er regulert til næringsareal (Gron næringspark) og
ledningen kan være begrensende for arealutnyttelsen i området. Stålrørmasten vil gi et smalere

byggeforbudsbelte enn fagverksmasten, med 21 meters belte kontra 27 meter. Byggeforbudsbeltet vil
legge begrensninger for hvor nye bygg kan settes opp, men de båndlagte arealene kan utnyttes til for
eksempel parkeringsplasser eller annen arealbruk som ikke innebærer bygninger. Det er ikke tillatt å
føre opp bygninger over kabelgrøften for,jordkabler, men siden den omsøkte traseen i stor grad følger
vei, vil jordkabelen legge små beslag av de planlagte næringsarealene.

NVE har gjennom hele prosessen fått flere uttalelser med krav om å kable ledningen gjennom Matre.
Masfjorden kommune krever kabling som kompenserende tiltak med grunnlag i at dagens luftledning
blokkerer areal i den planlagte næringsparken. Malena og Ivar Helge Matre er grunneiere av Stien 11

og 13, og ønsker kabling på grunn av magnetfelt, for å frigjøre areal og gi visuell forbedring. Matre og

Haugsdal helselag, Arne Berg, hytteeiere på Litlematrestølen, Arnold Matre og Kristin Midtgård har
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også spilt inn at de ønsker kabling. Fylkesmannen i Hordaland har også gitt sin støtte til jordkabel på

denne strekningen.

BKK Netts beregninger viser at utredningsgrensen for magnetfelt på 0,4 prf i dag ligger ca. 66 meter

til hver side av dagens ledning mellom Matre og Matresvatnet. Boligen Stien 13 ligger ca. 10 meter fra
ledningen og har i dag et magnetfelt beregnet til 4,9 1T i årsgjennomsnitt. Stien 11 ligger ca. 40 meter

fra ledningen og har i dag et magnetfelt på 0,7 uT. Den nye ledningen vil ha en gjennomsnittlig årlig

strømstyrke på 800 Ampere, forutsatt bygging av alle planlagte kraftverk og at ledningen Matre —
Padøy ikke er i drift. Hvis sistnevnte ledning er i drift, blir belastningen ca. 500 Ampere. Også med en

ledning med bare en kurs vil magnetfeltet for de to boligene være over utredningsgrensen. I henhold til
forvaltningsstrategien for magnetfelt må derfor tiltakshaver beskrive og vurdere alternative løsninger

eller tiltak som kan bidra til å redusere magnetfeltet (se mer i kapittel 6.1.4). BKK Nett har gjort

beregninger av magnetfeltet for de to omsøkte mastetypene, i tillegg er det gjort beregninger med
fagverksmast med optimalisert trekantoppheng (fasene plasseres s!ik at magnetfeltet reduseres). BKK

Nett informerer om at det ikke er plass til å legge ledningen i andre traseer enn eksisterende trase, noe

som utelukker traseendringer som et mulig tiltak.

Adresse Dagens Fagverkmast Fagverksmast med Stålrørmast med




magnetfelt med
trekantoppheng

optimalisert
trekantoppheng

vertikaloppheng

Stien 13 4,9 5,4 jiT 2,8 j_tT 2,6 uT

Stien I l 0,7 0,7 jIT 0,4 jiT 0,4 jtT

Figur 50: Tabellen viser beregnet fremtidig magnetfelt med to ulike mastetyper, med to ulike linekonfigurasjoner

for fagverksmasten.

Beregningene viser at optimalisering av trekantopphenget gir en klar reduksjon av magnetfeltet for

fagverksmastene, men at de høye stålrørmastene gir ytterligere reduksjon. For Stien 13 vil
magnetfeltet fortsatt ligge klart over utredningsgrensen også med stålrørmaster, men det er lavere enn

dagens nivå. Magnetfeltet for Stien 11 reduseres fra dagens nivå på 0,7 jiT til å ligge rundt

utredningsgrensen. NVE har ikke fått opplyst at det foreligger ekstrakostnader med å benytte

optimalisert lineopphenget på fagverksmastene, og mener derfor at trekantoppheng med optimalisert
linekonfigurasjon er et åpenbart magnetfeltreduserende tiltak sammenlignet med standard

konfigurasjon. Stålrørmastene koster ca. 0,6 millioner kroner mer enn fagverksmaster og gir et
marginalt lavere felt for Stien 13 og uendret nivå for Stien 11.

BKK Nett har også gjort vurderinger av magnetfeltet av jordkabelen. I disse beregningene er det brukt
en belastning på 1000 Ampere, som tilsvarer full belastning. I beregningene er det derfor brukt høyere

belastning enn hva som vil være årsgjennomsnittet, slik at beregningene ikke vil være direkte
sammenlignbare med tallene for luftledningen. Når det overføres energi tilsvarende 1000 Ampere på
de to omsøkte jordkabelsettene vil utredningsgrensen ligge 6,5 meter fra senter av kabelgrøften. Ingen
av boligene vil da få magnetfelt over utredningsgrensen.

En ny luftledning vil erstatte eksisterende, og NVE legger til grunn at en ny ledning ikke gir større

virkninger for naturmangfoldet enn eksisterende ledning. Fylkesmannen i Hordaland mener det er

viktig at det under bygging av en eventuell jordkabel ikke foregår anleggsarbeid i elva under

gyteperioden og at dette bør gå inn som et konsesjonsvilkår. NVE er enig i at anleggsarbeidet bør

tilpasses for å unngå store negative virkninger for gytende fisk i Matreselva ved eventuell positiv

innstilling til kabling. NVE kan ikke se at jordkabelen vil ha miljøvirkninger i driftsfasen.
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Merkostnaden med kabling gjennom Matre er ca. 6,4 millioner kroner sammenlignet med luftledning

med stålrørmast. 1følge Meld. St. nr. 14 (2011-2012) (nettmeldingen) skal nett fra over 22 kV til og

med 132 kV (regionalnett) som hovedregel bygges som luftleding. På begrensede delstrekninger kan
det imidlertid i noen spesifiserte tilfeller velges jord- eller sjøkabel. Blant disse tilfellene finner vi der
luftledning er teknisk umulig eller vanskelig, luftledning gir store ulemper for bomiljø og

nærfriluftsområder, kabling gir store miljøgevinster, der kabling gir vesentlig bedre totalløsning og
kabel inn til transformatorstasjoner kan avlaste av hensyn til bebyggelse og nærmiljø.

1vurderingen av ny 420 kV trase, er hensynet til virkninger for Matre landskapsmessig og visuelle
virkninger, vektlagt betydelig. En ny 420 kV ledning vil ikke medføre økt belastning for Matre. Matre
er omgitt av bratte fjellsider og knapphet på tilgjengelig areal i dalbunnen, der dagens 132 kV-ledning

går gjennom sentrale deler av bygda. Eksisterende 132 kV ledning krysser sentralt areal i bygda, men
en ny luftledning vil allikevel medføre færre ulemper enn eksisterende ledning, blant annet vil

arealbeslaget bli noe mindre. Magnetfeltet for boligen Stien 13 vil med luftledning fortsatt være over
utredningsgrensen, men blir betydelig redusert sammenlignet med dagens situasjon. Boligen Stien 11

vil kunne få magnetfelt redusert til utredningsgrensen. NVE legger til grunn at området i dag ikke har
visuelle kvaliteter som tilsier at en ny luftledning som erstatning for eksisterende ikke vil gi vesentlig

nye virkninger for opplevelsen av Matre. Stålrørmast med vertikaloppheng vil på grunn av minst
visuelle virkninger, lavest magnetfelt og smalest byggeforbudsbelte være det beste alternativet blant

luftledningene. Denne luftledningen vil bety en forbedring sammenlignet med dagens situasjon og
NVE mener fordelene med kabling av strekningen gjennom Matre ikke svarer til kostnadene på ca. 6,4

millioner kroner. Omleggingen av Stordalsledningen og strekningen til Haugsvær transformatorstasjon
er ikke vurdert å gi større virkninger enn dagens ledning.

Oppsummering

NVE anbefaler ombygging av 132 kV-ledningen fra Stordal til 1-1augsværog ny ledning fra Matre til

Haugsvær, der strekningen frem til fellesmast i Matresdalen bygges med stålrørmaster med
vertikaloppheng. NVE legger vekt på at den nye ledningen gir mindre virkninger enn dagens ledning,
og at fordelene mer kabling ikke kan forsvare kostnadene.

NVE anbefaler samtidig at det gis konsesjon til å bygge om BKK Produksjons 132 kV-Iedning Stordal
—Matre, til nytt endepunkt i Haugsvær transformatorstasjon.

6 Avbøtende tiltak

Energimyndighetene har, i medhold av energiloven, myndighet til å fastsette hvilke vilkår en
kraftledning skal bygges og drives etter. Vilkår om såkalte avbøtende tiltak —tiltak som reduserer
antatt negative virkninger —vurderes konkret i hver sak basert på de opplysninger som foreligger om
virkningene av kraftledningen. 1mange tilfeller kan ulemper ved en kraftledning reduseres innenfor

akseptable kostnadsrammer.

NVE viser til energilovforskriftens § 3-5 som omhandler vilkår i konsesjon for elektriske anlegg.
Under bokstav b om miljø og landskap heter det: "konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og

drift av anlegget å sørge for at allmennheten påfores minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper

i den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for konsesjonæren."

NVE har ansvar for å følge opp vilkår, jf. energilovsforskriften § 7-2. NVEs miljøtilsyn er ansvarlig
for å følge opp at konsesjonsvilkår som omhandler natur og landskapsmessige forhold blir fulgt.

Miljøtilsynet godkjenner ev. miljø-, transport- og anleggsplaner og vil ved besøk i anleggstiden følge
opp at vilkår og godkjente planer følges av utbygger. Miljøtilsynet vil også følge opp at

anleggsområdene blir ordentlig ryddet og satt i stand.
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I foreliggende konsekvensutredninger er det foreslått aktuelle avbøtende tiltak. NVE vil i dette

kapittelet drøfte aktuelle avbøtende tiltak for omsøkte 420 kV kraftledning med tilhørende anlegg

mellom Modalen og Mongstad transformatorstasjoner. Tiltak vurderes konkret for den traseen NVE
totalt sett mener gir færrest negative virkninger, som redegjort i kapittel 5.

6.1 Trasjusteringerog deta4prosjektering

Det viktigste avbøtende tiltaket er trasejusteringer og trasurderinger på bakgrunn av

konsekvensutredninger og lokale innspill om endringer. Disse justeringene gjøres som en del av
konsesjonsprosessen og begynner allerede ved planlegging av traseer og fremlegging av meldingen. I

forbindelse med høringer av søknad, konsekvensutredning og tilleggssøknader har NVE mottatt flere

forslag til trasejusteringer. Uttalelser er sendt til tiltakshaver for kommentar, noe NVE har brukt som
grunnlag for å vurdere behovet for videre undersøkelser.

BKK Nett har ikke detaljprosjektert ledningen og dette gjøres vanligvis i etterkant av en positiv
innstilling. I enkelte områder kan imidlertid masteplasseringer ha stor betydning enten for opplevelse

av ledningen, driftsmessige konsekvenser for næringsinteresser eller for å unngå spesielle områder
med sårbare arter eller kulturminner.

Etter NVEs vurdering er det få strekninger der detaljprosjektering av masteplasseringen vil ha stor

betydning for virkningene utover det som er vurdert i dette notatet, men vil trekke frem Iledalen som
et sted der detaljprosjektering kan bidra til å redusere arealmessige ulemper. Dette bør følges opp i en
eventuell miljø-, transport- og anleggsplan.

6.2 Kamufierendetiltak

Visuelle virkninger av en kraftledning kan reduseres ved å kamuflere kraftledningskomponentene. De
viktigste tiltakene er farging/matting av liner, riktige maste- og isolatortyper og farging av master.

NVE har erfaring med at slike tiltak kan dempe fjernvirkningen av en kraftledning betydelig.
Gjennomførte kamufleringstiltak som følge av pålegg fra NVE er evaluert i rapporten

"Kamuflasjetiltak på kraftledninger" (NVE-rapport nr. 4-2008). Rapporten er tilgjengelig på
www.nve.no og gir også råd om tiltak på kraftledninger for å redusere det visuelle inntrykket i

landskapet.

Hovedhensikten med kamuflerende tiltak er å redusere den visuelle fjernvirkningen, dvs, hvordan

ledningen oppleves på langt hold. Effekten av kamuflerende tiltak er klart best der kraftledningen har
bakgrunnsdekning mot mørkt terreng, for eksempel skog. NVE mener derfor at slike tiltak bør

begrenses til områder med god bakgrunnsdekning og der en kraftledning vil være spesielt synlige i
landskapet for beboere eller brukere av områdene. I St. Meld. 14 (2011-2012) fremheves betydningen

av bruk av kamuflerende tiltak på kraftledninger, men at dette må avveies mot hensynet til å unngå
fuglekollisjoner og behovet for tilstrekkelig skogrydding av sikkerhetsmessige årsaker. Kostnadene
knyttet til de enkelte kamufleringstiltakene er hentet fra opplysninger fra Statnett SF i juni 2012 i

forbindelse med NVEs behandling av 420 kV ledningen Storheia —Trollheim.

Master og armaturer
BKK Nett planlegger i hovedsak å bygge ledningen med standard selvbærende stålmaster med
glassisolatorer. Vi har i Norge lang erfaring med den omsøkte mastetypen på de høyeste

spenningsnivåene. Mastehøydene vil variere med terrenget, der gjennomsnittet er oppgitt å være ca. 27

meter. NVE vurderer det som viktig at det omsøkte tiltaket skal tilpasses landskapet så godt som
mulig, både med tanke på trasvalg, men også utforming av mastene.
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Kamuflering av en kraftledning kan blant annet foretas ved å benytte grønnmalte master og armaturer.
På steder der mastene har god bakgrunnsdekning av skog eller fjell vil en kamuflering på denne måten

medføre at ledningen blir mindre synlig på avstand. Enkelte steder kan bruk av malte master og
armaturer i kombinasjon med andre kamuflerende tiltak være så effektivt at det kan være vanskelig å
se kraftledningen på avstand. Merkostnaden ved å bruke malte master og armaturer er ca. 210 000

kroner per kilometer, eller ca. 30 % mer enn vanlige master.

Tiltakshaver har lagt frem forslag til delstrekninger der kamuflerende tiltak antas å ha god effekt. I
fagutredningen for landskap er det foreslått at mastene males grønne langs Haugsværvatnet, i

skogstrekninger mellom Matre og Haugsværfjorden, mellom Eikemo, Kvamsdalen og Sleire og

mellom Frøyset og Steinsfjellet. Etter NVEs vurdering er det flere strekninger som egner seg for
kamuflering. De positive virkningene av kamuflering må imidlertid sees opp mot ulempene knyttet til

økte kostnader. NVE mener at man i første rekke skal benytte kamuflerende tiltak på strekninger der
ledningen er synlig og kan ses av mange, eller i landskapsrom med spesielle kvaliteter. På den ca. 1

km lange strekningen langs Haugsværvatnet og opp lia på Nonklettfjellet har ledningen god

bakgrunnsdekning av terreng og vegetasjon. Her vil ledningen bli synlig fra europaveien, fra området
rundt bensinstasjonen og mulig fra noen boliger i Haugsvær. Det kan hende en eller flere master

pålegges merking som luftfartshinder og i så tilfelle mener NVE at kamuflering av enkelte av disse

mastene ikke vil ha stor effekt. NVE anbefaler derfor at behovet for kamuflering av mastene må
vurderes sammen med eventuell luftfartsmerking.

Trasé 2.4A gjennom Eikemo har god bakgrunnsdekning og kamuflering vil bidra til å skjule ledningen

enda mer fra veien og bebyggelsen. Sterkningen er ca. 2,5 km. NVE vil anbefale kamuflering av

mastene på denne strekningen.

Forbi Fossheim og over f:jellene ved Kvamsdalen går ledningen høyt og uten direkte innsyn fra
nærliggende bebyggelse. NVE ser derfor ikke at kamuflering vil ha stor effekt. Over fiellene går
ledningen over skoggrensa og kamuflering vil ha begrenset effekt eller virke mot sin hensikt. NVE

mener heller ikke at kamuflering har stor effekt på vestsiden av fjellene, der det er lite innsyn fra

boliger og ferdselsårer. NVE vil derfor ikke anbefale kamuflering på denne strekningen.

Fra bebyggelse og vei nordsiden av Sleirsvatnet er det godt innsyn til ledningstraseen. Mastene vil ha

god bakgrunnsdekning i vegetasjonen og NVE vil anbefale kamuflering for å dempe synligheten av
ledningen ytterligere. Sterkningen er på ca. 1,5 km.

Store deler av strekningen mellom Frøyset og Steinsfjellet går lavt i terrenget og vil være lite synlig.
NVE mener derfor at kamuflering ikke vil ha stor effekt. På strekningen fra fylkesveien til
Iledalsvågen vil ledningen bli lite synlig fra eksisterende bebyggelse, men med hensyn til mulig
fremtidig bebyggelse i området og innsyn fra sjøen kan kamuflering ha en positiv effekt. NVE

anbefaler kamuflering av master i Iledalen sør for fylkesveien, en strekning på ca. 0,7 km.

Totalt innebærerdette anbefalt kamuflering av master på ca. 5,7 km og totale ekstrakostnader på ca.
1,2 millioner kroner.

Isolatorer
Glassisolatorer kan gi refleksjon av sollyset og dermed bli mer synlig i solskinn. Synligheten vil også
være avhengig av hvilken farge som velges på isolatorene. De grønne glassisolatorene, som er svært

vanlige i Norge, skiller seg ofte ut i omgivelsene pga. at de har en farge som ikke finnes i naturen.

Fargeløse isolatorer vil derimot være noe mindre synlig, da de i større grad gjenspeiler fargene fra
omgivelsene. NVE mener derfor generelt at fargeløse glassisolatorer bør velges fremfor grønne
glassisolatorer.
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Komposittisolatorene er matte og mindre i størrelse, og vil i liten grad gi gjenskinn og refleksjon i
sollyset. Fordi de er smalere, er komposittisolatorer generelt mindre synlige. Dette gjelder særlig i
områder hvor man vil se mastene i silhuett, eller det er generelt åpent og lite vegetasjon og hvor solen
vil skinne på isolatorene. NVE er kjent med at bruk av komposittisolatorer kan ha driftsmessige
ulemper, fordi det er vanskeligere å oppdage feil i isolatorene, og de er mer utsatt for skade i
forbindelse med transport, bygging og vedlikehold. Komposittisolatorer medfører ingen vesentlig
merkostnad sammenliknet med vanlige glassisolatorer. Alternativt kan silikonbelagte isolatorer
benyttes. Disse er dyrere enn kompositt- og glassisolatorer, men effekten i form av redusert refleksjon
er tilsvarende som ved bruk av komposittisolatorer. Silikonbelagte glassisolatorer vil medføre en
merkostnad på ca 50 000 kroner per kilometer, dvs. ca. 50 % mer enn glass- eller komposittisolatorer.

Bruk av komposittisolatorer sammen med kamuflerte master øker effekten av kamufleringen. NVE
anbefaler at strekninger der det brukes kamuflerte master også bygges med komposittisolatorer. Bruk
av komposittisolatorer vil beløpe seg til ca. 140 000 kroner. De totale ekstrakostnadene med
kamuflering og komposittisolatorer blir dermed ca. 1,3millioner kroner.

Liner

For å redusere synligheten av linene kan disse mattes eller males mørke. Mattede liner har den
virkningen at de gir mindre refleksjon av sollyset. Refleksvirkningen kan være synlig fra store
avstander, og mattingen har vist seg å gi god effekt. Selv mattede liner vil imidlertid ha betydelig
lysere farge enn skogsvegetasjon og mørke elementer i omgivelsene, og vil ofte være synlige selv om
mastene og isolatorene ikke synes så godt. For å oppnå en best mulig kamuflering av en kraftledning
mot mørk bakgrunn må alle komponentene farges mørke, inkludert linene. Det er også mulig å male
linene for å oppnå en betydelig mørkere farge og redusere skinn og refleksjon i enda større grad enn
ved matting av linene. Fordelen med mattede liner er størst de første årene, når ledningen er (og
oppleves som) ny. Merkostnaden ved å bruke mattede liner er ca. 3,5 sammenlignet med vanlige
liner, dvs. ca. 15 000 kr per kilometer.

NVE legger til grunn at ledningen stort sett går gjennom områder der den er lite synlig fra bebyggelse.
Samtidig med at det tar kort tid før linene mattes naturlig, mener NVE at tiltaket ikke svarer til
kostnadene. NVE anbefaler ikke at ledningen bygges med mattede liner.

Skånsom skogrydding

Gjensetting av vegetasjon er også et viktig kamuflerende tiltak både når det gjelder visuell fjern- og
nærvirkning. Dessuten kan skånsom skogrydding redusere virkninger for viktige områder for
naturmangfold og sårbare arter. øst for Matre går ledningen stort sett høyt i terrenget og gjennom
områder med lite eller ingen skog, men vestover fra Matre er det mer skog. Fagutreder har foreslått at
redusert rydding kan ha kamuflerende virkning på strekningen fra Eikemo, via Kvamsdalen til
Frøyset.

NVE mener en generelt bør unngå total rydding av skogen og sette igjen lavere vegetasjon i traseen.
Ryddegaten er mange steder det mest synlige inngrepet i tilknytning til en kraftledning. Det gjelder
spesielt der folk har direkte innsyn inn i traseen som ved kryssing av veier og stier, noen steder fra
bebyggelse og fra sjø. Det betyr at vegetasjon bør settes igjen i kryssingspunkter med vei og merkede
turstier og der man eventuelt fra bebyggelse har direkte innsyn. Vegetasjon bør også settes igjen
gjentagende ganger i traseen der traseen går i skog, slik at synligheten av traseen også reduseres når
man ferdes i selve traseen. Fagutreder har pekt på at det bør være redusert hogst på strekningen
Eikemo —Kvamsdalen —Frøyset. Som omtalt over er det godt innsyn til traseen forbi Sleirsvatnet og
NVE mener det er en gevinst ved skånsom rydding der ledningen går langs Sleirsvatnet. NVE kan
ikke se at det er andre større strekninger der redusert hogst vil ha betydelig effekt.
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Design transformatorstasjoner
Transforrnatorstasjonen i Haugsværdalen vil være synlig fra Europavei 39. Tiltakshaver har hatt et
prosjekt der det er lagt frem forslag om ulike designgrep på stasjonen som kan bidra til å dempe
visuelle virkninger og det tekniske preget. Blant forslagene som er presentert er blant annet lyssetting,
farge og mønster i grunnen, på trafocelle og bygg, ulike terrengplatåer og designelementer på
innstrekkstativ. Det er også gjort vurderinger av designtiltak på eksisterende Matre
transformatorstasjon.

NVE ser det som positivt at BKK Nett har satt fokus på utformingen av transformatorstasjoner og
mener dette kan skape nye tanker rundt alternativ utforming som et avbøtende tiltak. Når det gjelder
Haugsvær transformatorstasjon mener NVE at bevisst fargebruk på stasjonsgrunnen og på bygg vil
være positivt for å kunne redusere visuelle virkninger. Grunnen er foreslått delt opp med lyse og
mørkere felter for på den måten å samle de ulike elementene og samtidig bryte opp den store flaten.
For å bryte opp flaten enda mer og få høye og lave elementer på samme nivå, foreslås det å dele
tomten inn i nivåer med ulik høyde. Opprinnelig var det planlagt lyssatte betongsøyler på hver side av
innstrekkstativet. Det har imidlertid vist seg at slike søyler vil bli vanskelig og svært kostbart å lage,
samtidig som det kan by på utfordringer ved senere utvidelser av stasjonen. Det er derfor valgt å gå
bort fra betongsøylene, men heller forsøke å designe innstrekkstativet. NVE vurderer dette som en
fornuftig løsning. Når det gjelder lys stiller NVE seg også positive til dempet lyssetting av for
eksempel grunn eller bygninger. NVE vil anbefale at designprosjektet tas videre ved en positiv
innstilling til å bygge Haugsvær transformatorstasjonen. NVE vil ved en positiv innstilling gi føringer
for fasader og utforming av stasjonen.

Fiaur 51: Bildet viser siste forslag til utforming av stasjonen, med farge på grunnen og på bygg.

Det er også vurdert tiltak på eksisterende stasjon i Matre. Det nevnes blant annet at elementer i
stasjonen som ikke lenger har en funksjon bør f_jernes,at bærekonstruksjoner pusses opp, maling av
bygninger og murer og å skifte ut innstrekkstativet med et nytt stativ med designelementer. Ingen av
de omtalte tiltakene er innenfor hva NVE anser som konsesjonspliktige tiltak. Stasjonen i Matre er
sentralt plassert i bygda og er godt synlig fra E39, og NVE mener det vil være positivt med tiltak som
kan bidra til å forskjønne stasjonen. Stasjonen eies av BKK Produksjon og det er ikke omsøkt tiltak i

stasjonen i forbindelse med den omsøkte ledningen. Av den grunn finner NVE det ikke er grunnlag for
å kreve at det skal gjennomføres tiltak i stasjonen, men ser gjerne at BKK Nett og BKK Produksjon
etter eget initiativ jobber videre med de beskrevne tiltakene.
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6.3 Kabling av eksisterende 22 kV-Iedninger

Masfjorden kommune har satt krav om kabling av 22 kV-ledningen fra den omsøkte

transformatorstasjonen i Haugsvær til Trodalen, subsidiært at ledningen flyttes slik at de ikke
blokkerer arealer som kan utnyttes til boliger. Det settes også krav om kabling av 22 kV-ledingen

gjennom boligfeltet i Haugsvær for å frigjøre boligtomter. Norodd Trodal sier i uttalelse at ledningen

gjennom Trodalen bør legges som sjøkabel, med bakgrunn i at den nye ledningen påfører grunneierne

av gnr. 48 bnr. 1 og 2 store ulemper. BKK Nett har gjort en vurdering av å kable ledningene.

BKK Nett opplyser at omsøkt Haugsvær transformatorstasjon kommer i konflikt med eksisterende 22

kV-ledning mellom Trodal og Haugsvær og at ledningen som en følge av dette må legges som kabel
forbi stasjonen over en strekning på ca. 240 meter. Eksisterende 22 kV-Iedning går langs vestsiden av
Haugsværvatnet, der det er planlagt ny 420 kV-Iedning og vei tiltransformatorstasjon og

næringsområde. Det kan derfor bli for lite areal til å ha 22 kV-ledningen som luftledning på denne
strekningen. BKK Nett vurderer at det sannsynligvis vil være hensiktsmessig å kable fra sør for
planlagt transformatorstasjon til Haugsvær Auto, en strekning på ca. 1150 meter. Kostnaden med

kabling kun forbi transformatorstasjonen er ca. 0,7 millioner kroner, mens det med kabling frem til

Haugsvær Auto vil beløpe seg til ca. 3,4 millioner kroner. Kostnadene med sistnevnte kan reduseres
om kablingen skjer samtidig med byggingen av planlagt ny vei til transformatorstasjonen.

BKK Nett har vurdert kabling på strekningen fra bebyggelsen i Haugsvær til Trodal. Terrenget fra den

planlagt transformatorstasjonen til Trodal er bratt og det er anbefalt at ca. 580 meter av denne
strekningen kjerneborres. Gjennom Trodal kan kabelen legges i eksisterende vei frem til

Krabbestadneset, der ledningen går i et langt spenn til Matre. Kostnadene med kabling fra Haugsvær
til Trodal er anslått til ca. 18,8 millioner kroner. Det er også gjort vurderinger av å flytte eksisterende

22 kV-Iedning gjennom Trodal. Siden det er bratt på sørsiden av ledningen, vil aktuell trase være
lenger nord enn dagens trase. Dette vil innebære at ledningen legges om over en strekning på ca. 1200

meter. Kostnadene er anslått til ca. 4,6 millioner kroner.

1forvaltningspraksisen for kabling skal ledninger inntil 22 kV som hovedregel bygges som jordkabel,

der de naturgitte forhold ligger til rette. Dette er retningslinjer som gjelder for nye kraftledninger og
skal etter NVEs mening ikke oppfattes slik at det pålegger kabling av eksisterende luftledninger. 22

kV-nettet i området eies og drives av BKK Nett gjennom områdekonsesjon, menNVE kan pålegge

kabling gjennom vilkår i positiv innstilling. NVE konstaterer at det ved en positiv innstilling til
transformatorstasjon i Haugsvær vil være nødvendig å legge 22 kV ledningen som kabel forbi
stasjonen til 11augsvær Auto. NVE ser også at det på grunn av plassmangel kan bli nødvendig å kable

strekningen langs Haugsværvatnet. Kostnadene med disse tiltakene vurderes som akseptable.

Når det gjelder luffiedningen i boligområdet i Haugsvær og fra planlagt transformatorstasjon til Trodal
viser NVE til at disse områdene ikke blir direkte berørt av planlagt 420 kV-ledning. Etter NVEs

vurdering vil ny 420 kV-Iedning bli lite synlig fra Haugsvær om den bygges etter anbefalte trase 2.2,
mens ledningen ikke vil bli synlig fra Trodal. På grunn av det krevende terrenget vil kostnadene med å

kable disse strekningene innebære en betydelig merkostnad. Samtidig vil ikke kablingen være

nødvendig som følge av de omsøkte tiltakene. NVE kan derfor ikke se at det foreligger grunnlag for å
anbefale pålegg om kabling på denne strekningen. Også flytting av ledning i Trodal mangler relevans

til omsøkte tiltak, og sammen med den store kostnaden med flyttingen, vil ikke NVE anbefale at det
settes vilkår om dette.

NVE ser at det er nødvendig å kable forbi planlagt transformatorstasjon i Haugsvær, og at det avklares

i forbindelse med en eventuell miljø-, transport- og anleggsplan om hvorvidt det også blir nødvendig å
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kable strekningen forbi Haugsværvatnet til Haugsvær Auto. NVE anbefaler ikke at tiltakshaver

pålegges kabling eller flytting av andre strekninger med 22 kV-Iedninger.

6.4 Turvei Haugsvær - Trodal

Masfjorden kommune har satt krav om at tiltakshaver etablerer en turvei med minst 2 meters bredde

mellom boligområdene Haugsvær og Trodal. BKK Nett opplyser at de oppfatter at kommunen ønsker

å etablere turveien på kabeltraseen for 22 kV-Iedningen som er vurdert kablet mellom Haugsvær og

Trodal. Det opplyses videre at terrenget ned til Trodalen er for bratt for å anlegge turvei og det er

derfor gjort vurdering av om den gamle Trodalsveien kan brukes som gangvei. Fra Trodalsleite til

Trodalsveien er det imidlertid en ca. 100 —150 meter lang strekning på sørsiden av E39 der det er

svært bratt og etter BKK Netts vurdering vil bli kostbart å bygge turvei. Masfjorden kommune har

vært i kontakt med BKK Nett og mener det er en strekning på ca. 20 meter der det ikke vil være mulig

å bygge gangvei, men at det her kan bygges ei bro. Fra Trodalsleite til omsøkt transformatorstasjon er

terrenget mer egnet for å anlegge turvei. Langs Haugsværvatnet kan turveien anlegges som fortau

langs planlagt adkomstvei.

NVE anbefaler at det ikke pålegges kabling av 22 kV-Iedningen i Haugsvær eller fra planlagt

transformatorstasjon til Trodal. Turveien har ingen relevans til de omsøkte anleggene og NVE kan

derfor ikke anbefale at tiltakshaver pålegges å etablere turveien.

6.5 Naturmangfold

Av konsekvensutredningen går det fram at traseen passerer gjennom flere områder som er viktige for

flere typer fugl, herunder hekkeplasser og trekkveier for rødlistede og kollisjonsutsatte arter.

Konsekvensutredningen trekker frem flere delstrekninger der ledningene bør merkes for å øke

synligheten for fugl og på den måten redusere kollisjonsfaren:

Kryssing av Matresdalen

Kryssingen av Haugsværfjorden

Forbi Stemmevatnet ved Solheim

Kryssingene av vassdraget mellom Kvamsdalsvatnet og utløpet av Sleirsvatnet

Merkingen skjer med spiralmerking ("grisehaler") og plateformede vedheng er effektive avbøtende

tiltak. Den planlagte kraftledningen er i utgangspunktet en stor konstruksjon som er forholdsvis godt

synlig, og langt mer synlig enn liner på lavere spenningsnivå. Kollisjonsfaren antas derfor å være noe

lavere for dagaktiv fugl for de høyeste spenningsnivåene. Kostnaden ved å bruke fugleavvisere er lav,

men det kreves noe ekstra arbeid til montering og i forbindelse med vedlikehold. En ulempe med

merking er at dette også vil øke synligheten og dermed de visuelle virkningene av ledningen. Merking

bør også ses i sammenheng med behov for merking for luftfart.

Spennet over Matresdalen går høyt over vannet, samtidig mener NVE det vil være stor sannsynlighet

for at linene merkes som luftfartshinder. Begge hensyn reduserer behovet for fuglemerking og NVE

mener det derfor ikke vil være nødvendig å merke spennet av hensyn til fugl. Det samme tilfellet ved

Hausværfjorden. Her vil ledningen ha duplex-liner, noe som også øker synligheten. Siden ledningen

går langs Stemmevatnet og ikke krysser, mener NVE at ledningen ikke representerer tilstrekkelig

kollisjonsfare til at det anses som nødvendig å merke ledningen.

420 kV-Iedningen vil krysse Yndesdalsvassdraget ved utløpet av Kvamsdalsvatnet, og inn- og utløpet

av Sleirsvatnet. Ved alle disse stedene vil ledningen henge relativt lavt og på den måten representere
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kollisjonsfare for fugler som flyr langs vassdraget. Storlom, som hekker i Kvamsdalen, er et eksempel

på dette. NVE mener det er hensiktsmessig å merke spennet ved Kvamsdalen siden det er nært

hekkelokaliteten for storlom. Merking av spennet over Langevatnet kan gi økte visuelle virkninger,

men det er lite bebyggelse i området, så NVE mener at det vil være hensiktsmessig å merke ledningen

på dette spennet. Det er ikke angitt at det hekker storlom eller andre rødlistede fuglearter i Sleirsvatnet.

Det er også mer innsyn fra bebyggelse til traseen ved utløpet av Sleirsvanet og NVE mener derfor at
dette spennet ikke bør merkes.

I konsekvensutredningen foreslås det at anleggsfasen bør legges utenfor hekkesesongen for å redusere

omfanget og den ekstra belastningen som oppstår når det foregår anleggsvirksomhet i tilknytning til
hekkeplass for rovfugl. I en eventuell miljø-, transport- og anleggsplan bør det redegjøres for hvordan

anleggsarbeidet kan tilpasses slik at man unngår inngrep i sentrale funksjonsområder for enkelte arter i
hekketiden.

6.6 Miljø-, transport- og anleggsplan

BKK Nett beskriver i søknaden hvordan anleggsvirksomheten er planlagt gjennomført. De søker om å
etablere og/eller utbedre bilveier, traktorveier, sleper, riggplasser, trommelplasser og vinsjeplasser som
er nødvendige for bygging av de omsøkte elektriske anleggene. NVE forutsetter at terrenginngrep

begrenses i størst mulig grad under anleggsarbeidet og at opprydding vil bli gjort på en skånsom måte,
jf. energilovforskriften.

Transport knyttet til bygging, drift og vedlikehold av kraftledninger vil kunne ha uheldige

miljøvirkninger. I forbindelse fundamentering, mastemontering og linemontering vil materiell og

utstyr bli fraktet til riggområdene med lastebil. Videre transport til traseen vil foregå med helikopter

og terrenggående kjøretøy. Transport av transformator er planlagt å foregå med båt inn til
Matre/Sløvåg og videre med lastebil. Tiltakshaver vil i anleggsarbeidet så langt det er praktisk mulig
bruke eksisterende veier og foreta utbedring av disse i de områdene der det er nødvendig. Det kan

blant annet bli nødvendig å forsterke eksisterende vei slik at de tåler transformatortransport ved

Frøyset transformatorstasjon. Under drift av anlegget vil inspeksjon hovedsakelig foregå til fots, med
terrengkjøretøy eller med helikopter. Det vil også måtte ryddes skog jevnlig for å sikre anleggene mot

ytre påkjenninger og unngå driftsforstyrrelser.

Etter NVEs erfaring kan en miljø-, transport- og anleggsplan bidra til å redusere eller unngå negative
miljøvirkninger ved bygging, drift og vedlikehold av kraftledninger. Denne er forpliktende for

entreprenør og byggherre. NVE vil sette vilkår om at BKK Nett utarbeider en slik plan, som det
forutsettes at tiltakshaver drøfter med berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere. En slik plan

skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE har utarbeidet en veileder for utforming og innhold av
en slik miljø-, transport- og anleggsplan. Det forutsettes at denne følges.

7 Samlet vurdering av konsekvenser for naturmangfold

I dette kapittelet vil NVE gjøre en samlet vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet for den
omsøkte kombinasjonen av tiltak som NVE anser som den totalt sett beste løsningen, jf. kapittel 6,

forutsatt de beskrevne, avbøtende tiltakene.

7.1 Vurdering av samlet belastning i henhold til prinsippene i naturmangfoldloven

henhold til naturmangfoldloven § 10 skal påvirkningen av et økosystem vurderes ut i fra den samlede

belastningen økosystemet er eller vil bli påvirket av. Ifølge forarbeidene (0t.prp. 52 (2008-2009) s.

381-382) er det effekten på naturmangfoldet som skal vurderes i prinsippet om samlet belastning, ikke
det enkelte tiltaket som sådan. For å kunne gjøre dette er det nødvendig med kunnskap om andre tiltak
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og påvirkning på økosystemet, hvor det både skal tas hensyn til allerede eksisterende inngrep og
forventede framtidige inngrep.

I vurderingen av hvor en kraftledning skal gå, foretas en avveining av mange ulike hensyn. Natur- og

miljøhensyn tilsier at ledningen bør bygges i områder som allerede er preget av menneskelige inngrep

og derfor har begrensede naturverdier. Hensynet til bomiljø tilsier at kraftledningen bør holde god
avstand til permanente boliger, fritidsboliger og nærområdene til disse. Hensynet til kraftforsyningen
og driftssikkerheten er imidlertid primærhensynet ved bygging av kraftledninger. Basert på de ulike
hensynene skal NVE finne den traseen/løsningen som vi mener samlet sett gir de minst negative

virkningene og som er akseptable løsninger.

Det er en utfordring å avgrense økosystem når det skal gjøres en vurdering av samlede virkninger av

tiltakene. Kraftledningene berører mange avgrensede økosystemer. Det vil alltid være noe usikkerhet

knyttet til alle virkninger for disse. For direkte virkninger og virkninger for avgrensede områder viser
NVE til vurderingene av de konkrete trasalternativene ovenfor. NVE mener disse vurderingene er

dekkende for belastningen på enkeltindivider eller enkelte økosystemer knyttet til avgrensede
naturtyper, naturområder, landskapsformer og liknende. Vurderingene av samlet belastning supplerer
vurderingene knyttet til de enkelte ledningstraseene, og dekker eventuelle samlede virkninger av flere

tiltak for naturtyper, arter, landskapselementer mv.

NVE vil først presentere eksisterende og planlagte nett- og kraftverkprosjekter som anses som

relevante for vurderingene om samlet belastning. Andre relevante inngrep vil også nevnes. Deretter
vurderes samlede virkninger for viktige naturtyper og arter som vil kunne bli berørt av tiltaket.

Vindkraftverk

NVE har gitt konsesjon til vindkraftverkene Bråsviksåta og Dalsbotnfjellet, begge lokalisert i nordre

del av Gulen kommune. Kraftverkene Setenesfjellet og Sandøy, begge i søndre del av Gulen, er
henholdsvis avslått og planlegging avsluttet. Avstanden fra konsesjonsgitte vindkraftverk til omsøkt
ledningstrasé er ca. 17 km. Der det er ansett som relevant inkluderes også disse tiltakene i NVEs

vurdering av samlet belastning for de enkelte artene og naturtypene.

Figur 52: Kartet viser omsøkte vindkraftverk i Gulen. NVE har gitt konsesjon til de to nordligste
vindkraftverkene.
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Vannkraftverk

Fig,ur 53: Kartet viser eksisterende kraftverk (svarte prikker) oz kraftverk under behandlinz (rode prikker) i

området rundt ledningen Modalen - Mongstad.

Masfjorden og Modalen kommuner har betydelige vannressurser og vi finner derfor mange regulerte
vann, eksisterende kraftverk og omsøkte kraftverk. I Modalen kommune finner vi eksisterende Nygård
kraftverk ved Modalen koblingsstasjon, eksisterende Steinsland kraftverk og konsesjonsgitte
Kvernhuselvi krafverk i Steinsland, mens vi i Hellandsdalen har eksisterende Bustadelva kraftverk og
tre omsøkte: Tverråni, Bleidalselva og Seljedalselva. I Masfjorden kommune vil eksisterende Matre
kraftverk erstattes av konsesjonsgitte Nye Matre kraftverk. I Matresdalen finner vi i dag Hummelfoss
kraftverk, mens det er søkt om overføring fra Brydalsfossen til Hummelelva og et nytt kraftverk i
Kvernhuselva. Lenger vest i kommunen er det søkt om Fossdalen kraftverk og Sulelva kraftverk.

Med hensyn til forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 vil vannkraftverkene og
kraftledningene i det vesentlige ha virkninger for helt ulike arter og funksjoner i økosystemet.
Vannkraftverk påvirker i hovedsak flora og fauna tilknyttet eller i umiddelbar nærhet av vannstrengen
som berøres. NVE mener på bakgrunn av dette at bygging av vannkraftverk sjelden vil forsterke
virkninger av kraftledninger. Noen steder kan imidlertid vannkraftverk påvirke for eksempel
naturtypelokaliteter som også påvirkes av kraftledninger. I denne saken har NVE vurdert de relevante
vannkraftprosjektene. og funnet at de ikke vil medføre samlede virkninger med kraftledningene som
vil være i konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Nettanlegg

Søknaden om en ny 420 kV-Iedning Modalen —Mongstad innebærer også tiltak på 132 kV-Iedninger i
området, herunder nybygging. omlegging og sanering av eksisterende kraftledninger.

Det mest betydelige tiltaket er at eksisterende 132 kV-Iedning mellom Matre kraftverk og Froyset
transformatorstasjon vil bli revet, herunder vil alle master og mastefester vil bli fjernet. Store deler av
den nye 420 kV-Iedningen vil etableres i traseen til eksisterende 132 kV-Iedning. men der ledningen
går i ny trasé vil det gamle ryddebeltet kunne gro igjen over tid. Dette vilha en positiv effekt for

områdene, som vil bli fritt for tekniske inngrep etter at rivingen er avsluttet. Med etablering av
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transformering i Frøyset, vil dette også kunne medføre at 132 kV-Iedningen Frøyset —Mongstad kan
rives. Dette vil begrense den totale belastningen av tekniske inngrep i området.

De to konsesjonsgitte vindkraftverkene i Gulen planlegges å mates inn mot Frøyset
transformatorstasjon. For Bråsviksåta og Dalsbotnfjellet er det gitt konsesjon til en felles

nettilknytning med en ny ca. 16 km lang 132 kV-Iedning. Fra planområdet for Bråsviksåta går
ledningen i en strak sydlig trase ned til Frøyset transformatorstasjon. NVE har vurdert at den omsøkte

traseen er den som gir færrest virkninger for naturmangfold og inngrepsfrie naturområder, mens de

visuelle virkningene er vurdert til moderate. Se vedtak for Bråsviksåta og Dalsbotnfjellet
vindkraftverk for utfyllende vurderinger.

NVE kjenner ikke til at det er planlagt ytterligere regionalnett eller distribusjonsnett som kan gi

sumvirkninger på berørte økosystemer med den omsøkte kraftledningen. Distribusjonsnettet bygges i
medhold av områdekonsesjoner. Den nye kraftledningen berører områdekonsesjonene til BKK Nett.

Områdekonsesjonæren kan bygge ledninger (hovedsakelig inntil 22 kV) der det er behov for dette,
etter å ha hørt planene med kommunen, fylkesmann, grunneiere og andre berørte parter. NVE
involveres ikke i dette arbeidet. Imidlertid kan det ikke utelukkes at det kan bygges nytt

distribusjonsnett i området.

Andre tiltak

NVE har undersøkt hvilke andre utbyggingsplaner som foreligger i områdene nær den omsøkte
kraftledningen. I Modalen kommune kan ikke NVE se at det foreligger utbyggingsplaner innenfor
samme influensområde som ledningen. I Masfjorden kommune er det regulert til næringsområde i

Matre og i Haugsværdalen. Her foreligger også et lite hyttefelt ved Fossheim og et lite boligfelt ved
Solheim. I Gulen er det lagt ut et område for boliger/hytter/naust i Iledalen og Iledalsvågen, mens det
ved Sløvåg er regulert for utvidelse av industriområde.

Med hensyn til økosystemet må også ferdsel og bruken av disse områdene regnes som en betydelig
påvirkningsfaktor, i tillegg til selve arealinngrepene. Der det er ansett som relevant inkluderes også

disse tiltakene i NVEs vurdering av samlet belastning for de enkelte artene og naturtypene.

7.2 Samlet vurdering av virkninger på naturmangfold

Når det gjelder naturmangfold begrenser kraftledninger seg i all hovedsak til å kunne ha en påvirkning
på fugl. I vurderingene av samlede virkninger er det derfor fokusert på virkninger og forvaltningsmål,

jf. naturmangfoldloven § 5, for fugl. NVE tar for seg arter som er rødlistet, dvs. kategoriene nært truet
til kritisk truet og arter som er norske ansvarsarter. Naturtyper og flora vil til en viss grad kunne

påvirkes der det etableres master, ryddebelte og veier. Samlede virkninger for sårbare og truede
naturtyper og floraarter er derfor også vurdert. Vurderingene er spesifikke for hver enkel naturtype og

art. Det er viktig å påpeke at det er betydelig rom for tilpasninger og avbøtende tiltak ved bygging av
kraftledninger, som reduserer negative virkninger av utbyggingene. Slike avbøtende tiltak er vurdert i

kapittel 6 ovenfor.

7.2.1 Flora og vegetasjon

Den direkte påvirkningen av naturtyper er begrenset til mastefester og anleggsveier, og eventuelle

behov for ryddebelte. Naturtypenes betydning som levested for sårbar vegetasjon og biologisk
mangfold påvirkes i mindre grad, med unntak av fugl. Det forutsettes generelt at det i
detaljplanleggingen av kraftledninger skal vektlegges å unngå mulig vesentlig skade på naturtyper og

vegetasjon, jf. energiloven § 3-5 og naturmangfoldloven § 12.
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Byggingen av koblingsstasjon (midlertidig T-avgreining) på Steinsland vil komme nær, men trolig

ikke berøre naturtypen gammel lauvskog (C). Her finner vi den eneste rødlistede plantearten som kan

bli berørt av tiltaket, alm (NT). 420 kV-ledningen vilpassere over den lokalt viktige naturtypen gråor-

heggeskog vest for Steinsland kraftverk, men NVE legger til grunn at ledningsspennet fra ny
koblingsstasjon til Gregusbotnen går over naturtypen og kommer ikke i berøring. Ledningen vil også

spenne over naturtypen rik edelløvskog i Matresdalen, men NVE kan heller ikke her se at ledningen

vil berøre naturtypen. Det samme gjelder også for naturtypen rik kulturlandskapssjø (C) ved

Langevatnet, der ledningen passerer høyt over.

NVE mener kraftledningens mulige virkninger for de viktige naturtypene vil være små da ledningen
vil spenne over lokalitetene. NVE ser likevel at anleggsarbeidet kan medføre en direkte påvirkning på

naturtypene og det bør vises hensyn til viktige naturtyper i anleggsarbeidet. Ut over dette mener NVE
at den vesentligste påvirkningen på naturtyper og kulturlandskap er av visuell karakter. Naturtypenes
betydning som levested for sårbar vegetasjon og biologisk mangfold utenom fugl påvirkes i liten grad.

1skogkledde områder må ledningstraseen ryddes for å oppfylle avstandsbegrensninger til

vegetasjonen, som er hjemlet i regelverket for sikkerhet og beredskap. 1forbindelse med miljø-,
transport- og anleggsplan skal det søkes å minimere og restaurere terrenginngrepene, og i denne

planleggingen forusettes det at også er tatt hensyn til å minimere skader på sårbar vegetasjon.

På dette grunnlag mener NVE at tiltakene ikke vil komme i konflikt med forvaltningsmålene for

naturtyper og økosystemer, jf. naturmangfoldloven § 4. Etter en helhetsvurdering mener NVE at

påvirkningen av naturtyper og vegetasjon ikke i seg selv er til hinder for framføring av kraftledningen.

7.2.2 Fauna

Kraftledningene vil i hovedsak medføre virkninger for fugl, jf. vurdering av de enkelte tiltakene. Det
er lite annen fauna i området som kan bli påvirket, bortsett fra hjortevilt og mindre pattedyr. NVE

anser virkningene for hjortevilt og andre pattedyr som små, og det er derfor kun den samlede

belastningen for fuglearter som vil bli vurdert.

Det er registrert flere ulike fuglearter i tilknytning til tiltaket. Blant annet er det registrert totalt 11

rødlistede fuglearter i en radius av fem kilometer fra ledningstraseen. Vi viser i denne sammenheng til
omtale og vurdering av de respektive delstrekningene ovenfor.

Hubro (EN, sterkt truet)
Hubrobestanden i Norge antas å være på mellom 350 og 600 par, og i Hordaland hekker trolig ca. 50-
100 par. Arten er rødlistet som sterkt truet (EN). Ved Nygård er det registrert to leirlokaliteter for

hubro, og konsekvensutredningen antar at det er snakk om ett par. For hubro har Direktoratet for

naturforvaltning en egen handlingsplan som Fylkesmannen i Nordland har fått i oppgave å følge opp.

NVE anbefaler bygging av ny koblingsstasjon (midlertidig T-avgreining) på Steinsland og det vil

derfor ikke bli bygget ledning i nærheten av denne lokaliteten. Det er registred en hubrolokalitet ca. 4
km syd for alternativ 1, noe som tilsier en avstand på ca. 7 km til anbefalt tras. Det er anvist en
lokalitet ca. 3 km syd for alternativ 2.4B, slik at avstanden til anbefalt trasé er ca. 3,5 km.

Virkningene for hubro kan omfatte forstyrrelser i anleggs- og driftsperiodene, samt kollisjon med
kraftledningene. Etter NVEs vurdering er avstandene fra ledningen til disse lokalitetene så store at
ledningen ikke vil medføre økning i kollisjonsfare. Hubro er sårbar for menneskelig forstyrrelse,

særlig i hekkeperioden, og økt menneskelig aktivitet i et hekkeområde kan medføre fortrengning. NVE
mener avstanden fra ledningen til lokalitetene er så store at anleggsarbeidet ikke vil medføre vesentlig

forstyrrelse.



Side 108

Storlom (NT, nær truet)
Storlom er en fugl som er utsatt for kollisjoner med kraftledninger grunnet stor flygehastighet og

relativt dårlig manøvreringsdyktighet i lufta. Storlommen er kategorisert som "nær truet" i Norsk

rødliste for arter 2010. Bestanden er anslått til å være mellom 4000 og 10 000 reproduserende individ.

Konsekvensutredningen informerer om at det er ca. 10 hekkende par i Hordaland, mens det er anslått å

være 3-5 par i Modalen og Masfjorden. På landsbasis antar man at bestanden er redusert med 5 % de

siste 20 årene. Til tross for bestandsnedgangen de siste 20 årene har artene blitt nedgradert fra sårbar

til nært truet i rødlistene fra 2006 og 2010. Storlom er sårbar for forstyrrelser nær hekkelokaliteten.

Den nye 420 kV-kraftledningen vil passere like inntil fire lokaliteter for storlom: Steinsfandsvatnet,

Øvre Kvitevatnet, Stemmetjørna og Kvamsdalsvatnet. Ved de to førstnevnte vannene vil ledningen

være et nytt inngrep og sannsynligheten for kollisjon vil kunne øke ved disse lokalitetene. Ved

Stemmetjørna erstatter den nye ledningen eksisterende leding og NVE legger til grunn at situasjonen

vil være den samme som i dag. Ved Kvamsdalsvatnet vil situasjonen bli bedre enn i dag siden det her

anbefales merking av linene, mens dagens liner ikke er merket. Tiltakene vil kunne påvirke

enkeltindivider, men vil etter NVEs vurdering ikke ha betydning for den lokale, regionale eller

nasjonale bestanden. Se kapittel 6.5 for vurdering av avbøtende tiltak.

Honsehauk (NT, nær truet)
Hønsehauk er kategorisert som "nær truet" i Norsk rødliste for arter 2010, og den norske bestanden

anslås til å være mellom 2800 og 4000 reproduserende individer. Bestandstrenden er minkende, og det

antas en nedgang på mellom 5 og 10 % de siste 20 årene. Til tross for dette er hønsehauk nedgradert

fra "sårbar" i Norsk rødliste for arter 2006 til "nær truet" i Norsk rødliste for arter 2010.

Det er registrert hønsehauk på to steder nord for Solheim, der den ene lokaliteten befinner seg ca. 500

meter fra ledningen. Det opplyses også at det er hønehauk like nord for Frøyset transformatorstasjon.

Det er mye som tyder på at hogst av hekkelokaliteter er den største trusselen for hønsehauk på

landsbasis. Avstanden til ledningen er minst 500 meter og hekkelokaliteten er derfor ikke utsatt for
hogst. Ingen av hekkelokalitetene ‘il derfor bli berørt direkte, men hønsehaukens jaktområder kan bli

påvirket. Det kan ikke utelukkes at hønsehauk kolliderer med kraftledningen, men den nye ledningen

erstatter en eksisterende og NVE mener at den nye ledningen ikke vil innebære økning av

kollisjonsfare. På denne strekningen vil ledningen bygges som duplex, noe som gjør linene mer

synlige enn på eksisterende ledning. Hønsehauken er følsom for forstyrrelser i hekkeperioden, men

med tanke på at avstaden til nærmeste lokalitet er så stort, vil NVE anta at anleggsarbeidet ikke vil gi

vesentlig forstyrrelse. NVE konstaterer at det i hovedsak er hogst av hekkelokaliteter som er en trussel

for hønsehaukbestanden, og da ingen hekkelokaliteter blir berørt direkte mener NVE at tiltaket ikke vil

påvirke hønsehaukbestanden regionalt eller nasjonalt.

Jaktfalk (NT, nær truet)
Jaktfalk er registrert som "nær truet" i Norsk rødliste for arter 2010 og det er en antatt bestand på 1000

—2000 individer. Jaktfalk er norsk ansvarsart.Det er registrert to lokaliteter for jaktfalk i Stølsheimen,

som begge befinner seg ca. 3 km fra anbefalt trase. Kraftledningen passerer i god avstand til

jaktfalklokalitetene og NVE mener kraftledningen medfører en ubetydelig endring i jaktfalkens

funksjonsområder. Avstanden til lokalitetene er så store at NVE ikke ser grunn til at anleggsarbeidet

medfører forstyrrelse i hekkeperioden. NVE legger til grunn at den omsøkte kraftledningen ikke vil

medføre konsekvenser for bestanden for jaktfalk som helhet, verken lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Bergirisk (NT, nær truet)
13ergirisk er registrert som "nær truet" i Norsk rødliste for 2010, og er norsk ansvarsart. Det er antatt at

bergirisk hekker på snaufjellet i Stølsheimen og det er en registrering vest for Svartavatnet, om lag 1

km fra ledningen. Konsekvensutredningen legger til grunn at ledningen vil kunne medføre økt
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kollisjonsfare. Bergirisk er en liten fugl som er lite utsatt for kollisjoner, og NVE anser

sannsynligheten for tilfeldige kollisjoner for så liten at bestanden trolig ikke vil bli påvirket
regionalt eller nasjonalt.

Varsler (NT, nær truet)

Varsler er i kategorien "nær truet" i Norsk rødliste for 2010 og det er antatt en bestand på under 2000

individer. Det er anvist en registrering ca. 1 km nord for Steinsland kraftverk. Kraftledningen kan

medføre økt kollisjonsfare. NVE anser sannsynligheten for tilfeldige kollisjoner for så liten at det ikke
vil medføre en trussel for bestanden lokalt, regionalt eller nasjonalt.

zikerrikse (CR, kritisk truet), storspove (NT), stær (NT), hettemåke (NT) og vipe (NT)

De rødlistede fugleartene åkerrikse (CR), storspove (NT), stær (NT), hettemåke (NT) og vipe (NT) er
registrert i nærheten av kraftledningen fra ilandføringspunktet ved Mongstad til Lindås

transformatorstasjon. Artene er registrert ca. 1-2 km fra ledningen, men det kan ikke utelukkes at
kraftledningen kan utgjøre en kollisjonsrisiko. Hovedgrunnen til bestandsnedgangen for flere av disse

artene er relatert til endringer i landbruket og ledningen går gjennom et industripreget område som

ikke er et naturlig habitat for artene. Etter NVEs vurdering har ikke kollisjoner med tekniske
installasjoner vesentli2 betydning for bestandsutviklingen. NVE legger derfor til grunn at tiltakene

ikke vil påvirke lokal, regional eller nasjonal bestandsutvikling for disse artene.

Havorn (LC, livskraftig)

Havørn er i kategorien "livskraftig" og er derfor ikke i Norsk rødliste 2010. Havørn er derimot en

norsk ansvarsart, noe som betyr at Norge har forpliktet seg til å opprettholde en levedyktig bestand.
Havørnbestanden i Norge er anslått til å være 3000-4000 par og er antatt å være i sterk vekst. Det er
funnet tre lokaliteter i nærområdet til ledningen, der den nærmeste er i en avstand på ca. 2 km. Denne

lokaliteten befinner seg ved Haugsværfjorden, der den nye ledningen erstatter eksisterende. NVE

legger til grunn at avstanden til ledningen er så stor at ledningen ikke vil innebære noen økning i
kollisjonsfare og ikke vil ha vesentlig innvirkning på bestanden av havørn lokalt, regionalt eller
nasjonalt.

Kongeorn (LC, livskraftig)

Kongeørn er ikke lenger på rødlista og er plassert i kategorien "livskraftig". Det er antatt en bestand på
over 2000 individer, en bestand som trolig er i vekst. Det er opplyst om flere lokaliteter for havørn i

området rundt ledningen, deriblant en lokalitet ved Nåmdalsfjellet ved Steinslandsvatnet og i
Matresdalen og Kringlebotn. Lokaliteten ved Nåmdalsvatnet ligger 4-5 km fra ledningen, i så god
avstand at NVE ikke anser ledningen for å gi virkninger. I og rundt Matresdalen er det registrert tre
lokaliteter beliggende 1-3 km fra ledningen. NVE legger til grunn at ledningen vil kunne øke faren for

kollisjoner. Kongeornbestanden i Norge er i vekst, og tiltaket vil etter NVEs vurdering ikke ha
virkninger for den lokale, regionale og nasjonale bestanden.

7.2.3 Vernede vassdrag

På strekningen fra Kvamsdalen til Frøyset vil ledningen berøre et verna vassdrag,
Yndesdalsvassdraget. Vassdraget er vernet i verneplan III fra 1986. I utredningen "Naturfaglige

verdier i midlertidig vernede vassdrag" (1983) er det oppgitt at det er få verneobjekter i ytre kystsone
på Vestlandet, og at dette vassdraget derfor er et sentralt typevassdrag. Den omsøkte kraftledningen
erstatter eksisterende 132 kV-Iedning og NVE ser ikke at ledningen vil ha virkninger for vassdraget ut

over det eksisterende ledning har.

Tiltaket berører ellers ingen verneområder.
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7.3 Konklusjon for vurdering av samlet belastning på naturmangfold

NVE konstaterer at kraftledninger generelt kan medføre kollisjonsrisiko for fugl, herunder rødlistede

fuglearter. Forvaltningsmålene (jf. § 5 i naturmangfoldloven) for disse artene tilsier en økning i

bestanden. NVE mener dette tiltaket i liten grad medfører konkret kollisjonsrisiko, og at den generelle

økningen i kollisjonsfare er så liten at det ikke vil være særlig fare for videre bestandsnedgang for

rødlistede fuglearter lokalt, regionalt eller nasjonalt. Det vises for øvrig til kapittel 6 der avbøtende

tiltak vurderes. NVE konstaterer at ledningen i svært begrenset grad vil berøre viktige naturtyper.

Anleggsarbeidet kan medføre forstyrrelse av hekkende rovfugl. I forbindelse med en eventuell miljø-,

transport- og anleggsplan vil viktige forekomster merkes slik at det kan unngås å ta skade i forbindelse
med anleggsarbeidet.

Vi viser for øvrig til omtale og vurdering av naturmangfoldet under de enkelte trasalternativene

ovenfor. NVE konstaterer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for at samlede virkninger for

naturmangfold kan vurderes, jf. naturmangfoldloven § 8. NVE vurderer at ingen arter, verdifulle

naturtyper, verneområder eller økosystem som sådan vil være truet av tiltaket. NVE mener på denne

bakgrunn at det ikke er behov for å legge føre var-prinsippet til grunn, jf. naturmangfoldloven § 9,

annet enn ved vurdering av avbøtende tiltak.

NVE har i det ovenstående redegjort for samlet belastning på økosystemet både knyttet til tiltaket og

andre mulige energitiltak som kan påvirke økosystemet. Vi legger til grunn at kravene til vurdering av

samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10 er hensyntatt. Naturmangfoldloven § 11 tilsier at

tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse. NVE vil ved en positiv innstilling og i en

eventuell miljø-, transport- og anleggsplan legge føringer for avbøtende tiltak som reduserer

virkninger for naturmangfoldet. NVE konstaterer derfor at naturmangfoldloven § 11 er hensyntatt.

I følge naturmangfoldloven § 12 skal skader på naturmangfoldet unngås ved bruk av driftsmetoder,

teknikk og lokalisering som ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene. NVE

legger til grunn at konsesjonsbehandlingen skal medføre at tiltaket lokaliseres der de samfunnsmessige

ulempene blir minst. Samtidig vil NVE gjennom godkjenning av en eventuell miljø-, transport- og

anleggsplan legge føringer for hvilke avbøtende tiltak tiltakshaver må gjennomføre for å minimere

skadene på blant annet naturmangfoldet og hvordan anleggsarbeidet skal utføres. På bakgrunn av dette

mener NVE at naturmangfoldloven § 12 er hensyntatt.

NVE mener vurderingene her ivaretar vurderingen av virkninger for naturmangfold og at

naturmangfoldloven §§ 8-12 er lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen av ny 300 (420 kV) ledning

mellom Modalen og Mongstad, jf. naturmangfoldloven § 7.

8 NVEs avveiinger, konklusjon og innstilling

NVE har vurdert BKK Netts søknad om å få bygge en ny kraftledning Modalen —Mongstad. Vi har i

dette notatet redegjort for vurderingsgrunnlag og tekniske, økonomiske, samfunns- og miljømessige

virkninger. Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og

ulemper det omsøkte prosjektet har for samfunnet som helhet. Det kan innvilges konsesjon til

prosjekter som anses som samfunnsmessig rasjonelle, det vil si hvis de positive virkningene ansees

som større enn de negative, jf. energiloven § 1.

Det er kun noen virkninger av tiltaket som kan tallfestes og som kan omtales som prissatte virkninger

(investeringskostnader, endringer i taps- og avbruddskostnader osv.). De aller fleste virkningene ved

etablering av kraftoverføringsanlegg, er såkalt ikke-prissatte virkninger (virkninger for landskap,

kulturmiljø, friluftsliv, naturmangfold osv). Slike virkninger kan vanskelig tallfestes, og de samlede
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konsekvensene kan dermed heller ikke summeres opp til et positivt eller negativt resultat i kroner og

øre. NVEs vurdering av om det skal gis positiv innstilling til et omsøkt tiltak er derfor en faglig

skjønnsvurdering.

I dette kapittelet vil vi gi en oppsummering av fordeler og ulemper ved realisering av den omsøkte

kraftledningen med tilhørende transformatorstasjoner og foreta den endelige avvelingen mellom disse.

8.1 Avveining av virkninger og interesser

Alle vurderingene knyttet til miljøvirkninger gjøres ut fra en sammenligning med 0-alternativet.

Oppsummeringen av virkninger for allmenne miljø- og arealbruksinteresser er basert på traseen for
420 kV-Iedningen med tilhørende anlegg som NVE mener totalt sett vil ha minst negative virkninger
for allmenne miljø- og arealbruksinteresser, som er angitt i kapittel 5.3.7.

Vurdering av 0-alternativet, det vil si situasjonen i dag med mindre tilpasninger, viser at situasjonen
for nettet inn til Bergensområdet ikke tilfredsstiller n-l-kriteriet store deler av året. Med en slik

situasjon vil én enkelt feil føre til avbrudd i forsyningen. Det er etter NVEs vurdering ikke god nok
forsyningssikkerhet for Bergensområdet. En ny 420 kV-ledning inn til Bergensområdet vil gi full
reserve, og kraftsystemet vil kunne tåle utfall på en av tre 300 (420) kV-Iedninger i tunglast uten at det

fører til omfattende strømbrudd. Ledningen Modalen —Mongstad vil sammen med konsesjonsgitte

Mongstad Kollsnes gi en slik tredje forbindelse. Etter NVEs vurdering vil den omsøkte ledningen
føre til en sterk forbedring i forsyningssikkerheten til Bergensområdet. Ledningen vil også gi tosidig

forsyning til Mongstad og Kollsnes, og styrke forsyningssituasjonen i disse to punktene.

I regionen er det i dag ikke tilstrekkelig nettkapasitet for å kunne koble til ny kraftproduksjon, men det
omsøkte tiltaket vil øke nettkapasiteten og gjør det mulig knytte til nye kraftverk. Etablering av

transformatorstasjoner i Haugsværdalen og Frøyset legger til rette for å koble til ny produksjon i blant
annet Masfjorden og Gulen, herunder konsesjonsgitte vindkraftverk i Gulen og Nye Matre kraftverk.

NVE anbefaler samtidig at det gis konsesjon til henholdsvis BKK Nett og BKK Produksjon for

ombygging av de eksisterende 132 kV-Iedningene Matre —Frøyset og Stordal —Matre for tilknytning
til ny Haugsvær transformatorstasjon. NVE anbefaler at sistnevnte ledning bygges med stålrørmaster
med vertikaloppheng frem til fellesmast i Matresdalen, deretter videre med fagverksmaster.

Store deler av ledningen går i områder med god avstand fra bebyggelse, og er derfor lite synlig fra
områder med boliger. Ledningen vil være mest synlig der den krysser daler med bebyggelse eller vei.
På strekningen fra Matre til Frøyset vil 420 kV-Iedningen erstatte eksisterende 132 kV-Iedning, som
vil bli revet. 420 kV-Iedningen vil bli et nytt, synlig inngrep i fjellområdet Stølsheimen, som brukes i

forbindelse med friluftsliv. NVE har imidlertid lagt vekt på at traseen gjennom Stølsheimen unngår

særlig verdifulle områder for friluftsliv og kulturmiljø.

Tiltaket vil ikke berøre viktige naturtyper, men kan medfore økt kollisjonsfare for fugl. NVE har ikke
vurdert at tiltaket vil komme i konflikt med rødlistede arter. Ledningen vil redusere inngrepsfrie

områder med ca. 11,6 km2, hovedsakelig i Stølsheimen. Samlet vurderer NVE at ledningen ikke vil gi
vesentlige virkninger for naturmangfoldet.

Ledningens rydde- og byggeforbudsbelte vil beslaglegge arealer tilsvarende ca. 2,5 km2. På

strekningen fra Matre til Frøyset vil ledningen erstatte eksisterende ledning, som beslaglegger ca. 0,7
km2, slik at nytt arealbeslag blir ca. 1,8 km2. Etablering av 420 kV-transformering i Frøyset muliggjør

også fremtidig riving av 132 kV-ledningen Frøyset —Mongstad.
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Den nye 420 kV-Iedningen vil ikke føre til at boliger vil få magnetisk felt over utredningsgrensen på

0,4 pT. Den nye 132 kV-Iedningen for tilknytning av Matre kraftverk vil redusere feltnivåene for to

boliger i Matre, der en av boligene fortsatt vil ha feltnivåer over 0,4 )1T.

For å redusere de negative virkningene av tiltaket anbefaler NVE at det blir satt vilkår om kamuflering

av master, fuglemerking, skånsom skogrydding, og en miljø-, transport og anleggsplan. I tillegg vil

den anbefalte traseen medføre mer sjøkabel enn det som er teknisk nødvendig for kryssingen av
Fensfjorden, for å unngå at ledningen berører landskaps- og kulturminneverdiene i Postvågen.

Kraftledningen vil, etter NVEs vurdering, ha akseptable miljo- og arealmessige konsekvenser.

NVE har etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordelene som vinnes ved anleggene

utvilsomt må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som påføres andre. Det er av

denne grunn også NVEs tilrådning at BKK Nett AS gis samtykke til ekspropriasjon for de omsøkte
anleggene.

For oversiktens skyld gis oppsummeringen i en tabell, men det er viktig å presisere at vurderingene
ikke er presise eller får frem nyanser når de blir så kortfattet. Bakgrunn for oppsummeringen er NVEs

vurderinger i de foregående kapitlene.

Vurderingskriterier

Investeringskostnader

Reduserte avbruddskostnader

Reduserte tapskostnader

Forsyningssikkerhet utover
avbruddskostnader

Systemdrift

Fornybar produksjon

Visuelle virkninger

Enklere systemdrift grunnet

kortere perioder med n-O-drift.

Legger til rette for ny fornybar
produksjon.

Eksisterende ledning gjennom

Kvamsdalen rives, mens den
nye ledningen kommer i ny
trasé lenger bort fra

bebyggelsen.

Vil i stor grad gå med god

avstand til bebygde områder,
men innebærer en ny lednings-
og mastetype i området som er

større enn eksisterende
ledninger. Synlig ved kryssing

av dalene med bebyggelse og i
områder som brukes som
friluftsområder, særlig i

Stø lsheimen.

Fordeler/ nyttevirkninger Ulemper/ kostnad

Ca. 900 millioner kroner

Ca. 950 millioner kroner

Ca. 135 millioner kroner

Reduserer betraktelig risiko for

alvorlige konsekvenser ved feil
på ledningene inn til
Bergenssnittet (til dels prissatt

gjennom avbruddskostnader).
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Naturmangfold

INON

Tiltaket vil ikke berøre viktige

naturtyper.

Mulig økt kollisjonsrisiko for

fugl. Viktige områder er blant

annet der ledningen krysser

Yndesdalsvassdraget. Viktige

arter som kan bli berørt er
storlom, hønsehauk og jaktfalk.

Den nye ledningen medfører at
ca. 11,6 km2 INON-område
reduseres til inngrepsnært.

Hovedsakelig i Stølsheimen.

Verneområder Ledningen kommer ikke i
berøring med områder som er

vernet etter
naturmangfoldsloven.

Det vernede
Yndesdalsvassdraget krysses.

De negative virkningene
vurderes å være små.

Kulturminner

Arealbruk

Bebyggelse

Ledningen kommer ikke
i konflikt med kjente,

automatisk fredede
kulturminner.

Riving av 132 kV Matre-

Frøyset (ca. 24 km), ca 0,7 km2
frigis. Muliggjør fremtidig

riving av Frøyset-Mongstad (ca.

21 km), ca. 0,6 km2 kan frigis

Enkeltkurs i stedet for

dobbeltkurs gjennom Matre
reduserer elektromagnetiske felt
for to boliger som i dag har felt

høyere enn 0,4 gT.

420 kV-Iedningen vil ikke
medføre at boliger får

magnetfelt over 0,4 gT.

420 kV-Iedning båndlegger et

40 meter bredt belte. Med tras
på ca. 62,5 km totalt ca. 2,5

km2.

Ei hytte nærmere 420 kV-

ledningen enn 100 meter.

132 kV-Iedningen i Matre vil

medføre at én bolig fortsatt har
magnetfeltverdier over 0,4 g.T.

8.2 NVEs konktusjon

NVE mener at fordelene i form av økt forsyningssikkerhet til Bergen og økt nettkapasitet for ny
fornybar kraftproduksjon er større enn de negative virkningene kraftledningen vil medføre for miljø-
og arealbruksinteresser i de berørte områdene. NVE vil i medhold av energiloven derfor anbefale at

det gis konsesjon til den omsøkte kraftledningen med tilhørende transformatorstasjoner.
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8.3 NVEs forslag til konsesjon

8.3.1 Forslag til anleggskonsesjon BKK Nett AS

I medhold av energiloven tilrår NVE at det gis konsesjon til BKK Nett AS for:

420 kV kraftledning Modalen —Mongstad

En ca. 62,5 km lang 420 kV kraftledning fra Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune, via ny

Haugsvær transformatorstasjon og Frøyset transformatorstasjon, begge i Masfjorden kommune, til
Lindåsneset transformatorstasjon i Lindås kommune. Ledningen vil også berøre Gulen og Austrheim

kommuner. Ledningen vil bestå av følgende delstrekninger:

En ca. 28,3 km lang luftledning fra Steinsland koblingsstasjon til Haugsvær

transformatorstasjon. Ledningen skal bygges etter trasealtemativ 2.0 - 3.0 - 1,1a - 3.1A —2.0.

En ca. 19,8 km lang luftledning fra Haugsvær transformatorstasjon til Frøyset

transformatorstasjon. Ledningen skal bygges etter trasealternativ 2.2 - 2.3 - 2.4A - justert
alternativ 1 —3.3 —1.0.

En ca. 6,0 km lang luftledning fra Frøyset transformatorstasjon til ilandføringspunkt for

sjøkabel i Iledalsvågen. Ledningen skal bygges etter trasealternativ 1.6.

En ca. 7,0 km lang sjøkabel over Fensfjorden.

En ca. 1,4 km lang luftledning fra ilandføringspunkt ved Mongstad til Lindåsneset

transformatorstasjon. Ledningen skal bygges etter trasealternativ 3.4b.

Ledningen skal inntil videre drives med 300 kV spenning.

Kraftledningen skal i hovedsak bygges med selvbærende portalmast i stål med innvendig bardunering,
fargeløse glassisolatorer med V-kjedeoppheng.

Liner skal i hovedsak være duplex Parrot Special FeAl 481, men kan bygges med simplex hubro på

strekninger der klimamessige forhold tilsier dette.

Ledningen skal bygges med to toppliner. Ved normale klimatiske forhold benyttes tverrsnitt Gondul
(FeAl 53), ved midlere islaster Sveid (FeAl 69) og ved store islaster ACS 310. Den andre topplinen vil
være av tilsvarende dimensjon, med optisk fiber.

Sjøkabelen over Fensfjorden skal bygges med tverrsnitt 3x1x1200 mm2 Cu.

Vilkår om annen materialbruk og farger er fastsatt for deler av kraftledningen, se under.

Steinsland koblingsstasjon

Tillatelse til å bygge og drive Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune med følgende elektriske

anlegg:

Tre 420 kV bryterfelt som driftes på 300 kV inntil videre.

Nødvendig høyspennings apparatanlegg
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Stasjonen skal bygges og drives som en T-avgreining inntil ledningen skal drives med 420 kV

spenning.

Haugsvær transformatorstasjon

Tillatelse til å bygge og drive ny Haugsvær transformatorstasjon i Mastjorden kommune med følgende
elektriske anlegg:

En omkoblbar 300 (420)7 132/ 22 kV transformator med ytelse 300 MVA

Tre 420 kV koblingsfelt som driftes på 300 kV inntil videre.

Tre 132 kV bryterfelt

Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Frøyset transformatorstasjon

Tillatelse til å utvide og drive Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune med følgende

elektriske anlegg:

En omkoblbar 300 (420)7 132/ 22 kV transformator med ytelse 300 MVA

Tre 420 kV bryterfelt som driftes på 300 kV inntil videre.

Ett 132 kV bryterfelt

Nødvendig høyspennings apparatanlegg

I samme stasjon fortsatt drive:

En transformator med ytelse 15 MVA og omsetning 132/22 kV

Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Lednings trase med tilhørende stasjoner er i det vesentlige vist i vedlagt kart merket "420 kV Modalen

—Mongstad".

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge om og drive følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftledning Matre kraftverk —Haugsvær transformatorstasjon

En ca. 4,3 km lang kraftledning fra Matre kraftverk til Haugsvær transformatorstasjon, begge i

Masfjorden kommune, med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt FeAl 240 og toppline FeAl 37,
eventuelt tilsvarende toppline med optiske fibre.

På strekningen fra Matre kraftverk til første fellesmast med ledningen 132 kV Stordal - Haugsvær i
Matresdalen skal ledningen bygges med stålrørmaster med vertikaloppheng. Videre mot Haugsvær

transformatorstasjon skal ledningen bygges med fagverksmaster med vertikaloppheng. På denne

strekningen skal ledningen gå på felles masterekke med 132 kV Stordal —Haugsvær.
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Punkt 15 om ledningen 132 kV Matre -Frøyet i anleggskonsesjon meddelt BKK Nett AS 13.9.1999,
NVE ref. 199903319 - 3, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.

Punkt 16 om ledningen 132 kV Frøyset - Mongstad i anleggskonsesjon meddelt BKK Nett AS
13.9.1999, NVE ref. 199903319-3, bortfaller når ledningen Frøyset-Mongstad er fjernet i
henhold til konsesjonsvilkår om riving under.

Punkt 9 om Frøyset transformatorstasjon i anleggskonsesjon meddelt BKK Nett AS
13.9.1999, NVE ref. 199903319-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren.

1tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 01.09.2043.

Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom
konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra
endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik
søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

Drift

Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for drift av anlegget.

Et eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift for de anlegg konsesjonen omfatter, krever
godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad dokumentert med avtale og øvrige
dokumenter.

Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om
dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.
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Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne

lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

Miljø-, transport- og anleggsplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og
anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal
utarbeides i samsvar med NVEs velleder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for

anlegg med konsesjon etter energiloven. BKK Nett AS skal utarbeide planen i kontakt med berørt
kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører.

Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, transport-

og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal
være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet

med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planett dekkes av
konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og
anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

Konkret plassering av master i Iledalen på strekningen sør for fylkesvei 570.

De under nevnte krav om kamuflering av ledningen.

De under nevnte krav om fasadetegninger for bygg i transformatorstasjoner.

Det skal gjøres en vurdering av hvilke arealerved transformatorstasjonen i Haugsværdalen

som kan benyttes som næringsareal og hvilke arealer som eventuelt skal tilbakeføres til
opprinnelig tilstand. Det forutsettes at permanent arealbruk avklares med Masfjorden

kommune.

Mer detaljerte undersøkelser av skredfare ved Haugsvær transformatorstasjon og vurdere
eventuelle tiltak for å redusere risiko for skade på stasjonen.

Riving av 132 kV Matre-Frøyset.
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Byggtekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygg etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske
byggverk (FOR 2010-03-24 nr. 489) så langt disse kravene passer for bygget.

Fasadetegninger for transformatorbygg

Tiltakshaver skal utarbeide fasadetegninger for bygninger ved konsesjonsgitte transformatorstasjoner.
Tegningene sendes NVE for godkjenning i forbindelse med miljø-, transport- og anleggsplanen.

Kamuflering

Kraftledningen skal bygges med master i mørk grønn/brun farge og komposittisolatorer på følgende
strekninger:

I Eikemodalen

Langs Sleirsvatnet

I Iledalen sør for fylkesvei 570

I tillegg skal behovet for kamuflering av ledningen i Haugsværdalen vurderes sammen med eventuelle
krav om luftfartsmerking.

Endelig områdeavgrensning, farge- og komponentvalg skal legges fram i ovennevnte miljø-, transport-
og anleggsplan.

Tras&ydding

For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til naturmangfoldet skal
skogrydding begrenses så langt dette vurderes som hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjon bør
gjennomføres langs Sleirsvatnet og ellers vurderes der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak, i
kryssingspunkter med vei og merkede turstier. Gjennomforing av skogrydding skal omtales i miljø-,
transport og anleggsplanen.

Merking for fugl

Topplinene skal merkes med grisehaler for å redusere risikoen for fuglekollisjoner der ledningen
krysser Yndesdalsvassdraget ved utløpet av Kvamsdalsvatnet og ved Langevatnet.

Riving av eksisterende ledning

Eksisterende 132 kV kraftledning Matre —Frøyset skal rives innen to år etter idriftsettelse av 420 kV
Modalen —Mongstad.

Etablering av koblingsstasjon i Steinsland

Ved etablering av T-avgreining i Steinsland skal det så langt det er hensiktsmessig tilrettelegges for
oppgradering til fullverdig koblingsstasjon. Denne oppgraderingen skal skje ved ledningen Modalen —
Mongstads overgang til drift på 420 kV.
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8.3.2 Forslag til anleggskonsesjon BKK Produksjon AS

NVE tilrår at det gis konsesjon til BKK Produksjon AS for 132 kV Stordal —Matre. NVE foreslår at
konsesjonens varighet settes til 1.1.2016, som er samme utløpsdato som gjeldende tillatelse og som
mange andre av BKK Produksjons ledninger. Forslag til anleggskonsesjon:

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge om og drive følgende elektriske anlegg:

En ca. 14,2 km lang kraftledning fra Stordal kraftverk i Høyanger kommune til Haugsvær
transformatorstasjon i Masfjorden kommune, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt 3xFeAl
120, der det på enkelte lange spenn benyttes 3xFeAl 150.

På strekningen fra fellesmast i Matresdalen til Haugsvær transformatorstasjon skal ledningen gå på
felles masterekke med 132 kV Matre —Haugsvær på dobbelkurs stålmast.

Punkt nr. 2 i anleggskonsesjon meddelt BKK Produksjon AS 12.3.1999, ref. NVE 199805274,
bortfaller herved.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren.

I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 01.01.2016.

Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom
konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra
endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik
søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

Drift

Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for drift av anlegget.

Et eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift for de anlegg konsesjonen omfatter, krever
godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad dokumentert med avtale og øvrige
dokumenter.

Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om
dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.
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Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne
lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9 NVEs vurdering av søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse

Ekspropriasjon innebærer at en grunneier/rettighetshaver må gi fra seg eiendomsrettigheter eller andre

rettigheter uten å godta dette frivillig, mot at det i en etterfølgende skjønnssak fastsettes erstatning.
Dette vil kunne skje dersom grunneier/rettighetshaver og søker ikke lykkes i å forhandle seg fram til
minnelige avtaler.

Totalt er det ca. 68 matrikkelenheter som berøres av BKK Netts prioriterte kombinasjon av

trasalternativer. Enkelte av disse eiendommene er realsameier, så hvis dette tas med, er antall
gnr./bnr. om lag 100. Etter opplysninger fra BKK Nett legger NVE til grunn at det er liten forskjell
mellom de ulike trasdcombinasjonene hvor mange eiendommer som berøres.

9.1 Hjemmel

BKK Nett har i medhold av oreigningslova § 2 nr. 19 søkt om tillatelse til å foreta ekspropriasjon av
nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de omsøkte elektriske anleggene, herunder
rettigheter for lagring, atkomst og transport. Oreigningslova § 2 nr.19 gir hjemmel til å ekspropriere "
så langt det trengst til eller for (...) varmekraftverk, vindkraftverk, kraftlinjer, transformatorstasjonar

og andre elektriske anlegg."

Bestemmelsen gir hjemmel til å samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrettigheter av
de omsøkte anlegg.

9.2 Interesseavveining

Samtykke til ekspropriasjon kan bare gis etter at det er foretatt en interesseavveining etter
oreigningsloven § 2 annet ledd: "Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast uten at det må
reknast med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade." Dette innebærer at samtlige skader og
ulemper de omsøkte anlegg medfører, skal avveies mot den nytten som oppnås med ekspropriasjonen.

Det er søkt om konsesjon og ekspropriasjon for flere ulike løsninger. Dette skyldes prosjektets

utstrekning og kompleksitet med forskjellige positive og negative virkninger i ulike områder. Det vil

være disse løsningene som til sammen skal vurderes ved den interesseavveining som skal gjøres for å
ta stilling til ekspropriasjon. Det vil videre være den løsning det innstilles på som danner
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utgangspunktet for interesseavveiningen. NVE vil derfor i kapittel 9.2.1 først vurdere fordeler og

ulemper av anbefalt løsning. I kapittel 9.2.2 vil vi vurdere de alternative løsninger det er søkt

konsesjon for. I kapittel 9.2.3 oppsummeres interesseavveiningen.

9.2.1 Vurderingerav virkninger av konsesjonsgitt tras

Forsyningssikkerheten for til Bergensområdet er etter NVEs vurdering ikke god nok. En ny 420 kV-

ledning inn til Bergensområdet vil gi full reserve, og kraftsystemet vil kunne tåle utfall på en av tre

300 (420) kV-Iedninger i tunglast uten at det fører til omfattende strømbrudd. Ledningen Modalen —

Mongstad vil sammen med konsesjonsgitte Mongstad Kollsnes gi en slik tredje forbindelse. Etter

NVEs vurdering vil den omsøkte ledningen føre til en sterk forbedring i forsyningssikkerheten til

Bergensområdet. Ledningen vil også styrke forsyningssikkerheten til Mongstad og Kollsnes, og også

gi nettkapasitet for ny fornybar kraftproduksjon.

For traseen for anbefalt 420 kV-Iedning vil ingen bolighus og kun en fritidsbolig ligge nærmere enn

100 meter fra ledningens senterline. Innmark vil i liten grad berøres, mens skogbruksinteresser vil i

noe grad bli berørt ved at det må hogges skog i ryddebeltet.

For øvrig vises det til trasevurderinger gjort i kapittel 5.2 og vurderinger av avbøtende tiltak i kapittel

6.

9.2.2 Vurdering av alternative losninger

Når det gjelder valg av løsninger for fremføring av de omsøkte anleggene det søkes

ekspropriasjonstillatelse for, er vurdering av alternativer knyttet til trasevalg og jord- og sjøkabel.

Hovedbegrunnelsen for at disse alternative løsningene ikke er blitt anbefalt er nærmere beskrevet i

kapitte15.

9.2.3 Vurdering av om inngrepet uten tvil er til mer gavn enn til skade

Interesseavveiningen i denne saken innebærer at hensynet til samfunnets interesse i

forsyningssikkerhet, sammen med reduserte energitap og avbruddskostnader avveies mot hensynet til

de grunneiere eller rettighetshavere som blir berørt og til andre allmenne interesser knyttet til miljø i

vid forstand, se kapittel 5.

Selv om enkeltpersoner i varierende grad blir direkte berørt av bygging og drift av de anlegg det er gitt
innstilling på og anbefalt ekspropriasjon for, mener NVE de samfunnsmessige fordelene ved tiltaket

veier tyngre enn hensynet til den enkelte grunneier eller rettighetshaver som er berørt i denne konkrete

saken. NVE har etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordeler ved de anlegg det er

gitt innstilling på utvilsomt må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som

påføres andre. Vilkåret i oreigningsloven § 2, annet ledd er derfor oppfylt.

9.3 Omfang av ekspropriasjon

Søknaden gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift/vedlikehold,

herunder rettigheter for lagring, atkomst og transport i forbindelse med bygging og drift/vedlikehold

av de omsøkte anleggene.

BKK Nett søker om ekspropriasjon til eiendomsrett for følgende arealer:

• Areal til transformatorstasjoner. BKK Nett søker om å erverve ca. 20 dekar til etablering av
koblingsstasjon i Steinsland, ca. 20 dekar til ny Haugsvær transformatorstasjon og ca. II
dekar for utvidelse av Frøyset transformatorstasjon.
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BKK Nett søker om ekspropriasjon tilbruksrett for følgende arealer:

Kraftledningsgaten

Her vil nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Byggeforbudsbeltet utgjør normalt
en ca. 40 meter bred trase for luftledninger med spenning 300 og 420 kV. For 132 kV ledninger vil
byggeforbudsbeltet normalt utgjøre ca. 30 meter. Retten omfatter også rydding av skog i traseen i
driftsfasen.

Lagring, ferdsel og transport

Dette omfatter nødvendige rettigheter til lagring, ferdsel og transport av utstyr og materiell på

eksisterende privat vei mellom offentlig vei og ledningsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller
privat vei frem til ledningsanleggene og terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også

for uttransportering av tømmer som hugges i tilknytning til anlegget.

Riggplasser

Rett til å etablere riggplasser.

9.4 Forhåndstiltredelse

BKK Nett søker også om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25. Forhåndstiltredelse innebærer
at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt.

Normalt forutsetter samtykke til forhåndstiltredelse at skjønn er begjært, men i tilfeller hvor det vil
innebære urimelige forsinkelser å vente til skjønn er begjært, kan det gis samtykke til

forhåndstiltredelse. Da skal det settes en frist for å begjære skjønn som ikke er lengre enn tre måneder,
ifølge oreigningslova.

Søknad om forhåndstiltredelse er ikke realitetsbehandlet i forbindelse med denne delen av søknaden
og vil kunne avgjøres når eventuelt skjønn er begjært.

10 NVEs tilrådning til samtykke til ekspropriasjon

NVE har etter en interesseavveining funnet at de samfunnsmessige fordeler som vinnes ved anleggene
utvilsomt må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som påføres andre. Det
foreligger derfor grunnlag etter oreigningsloven § 2 annet ledd, jf § 2 nr. 19 til å gi samtykke til

ekspropriasjon for de anleggene BKK Nett har søkt om. NVE vil på denne bakgrunn tilrå at BKK Nett
AS innvilges ekspropriasjonstillatelse for de omsøkte anleggene. NVE har utarbeidet et forslag til
ekspropriasjonstillatelse.

10.1 Forslag til ekspropriasjonstillatelse

Det vises til søknad fra BKK Nett AS av 24.9.2010, og tilleggssøknader av 14.5.2012 og 6.12.2012.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har, etter en samlet vurdering, funnet at
samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor angitte anlegg, utvilsomt er overveiende i forhold

til skader og ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse for vedtaket viser NVE til notatet

"Bakgrunn for vedtak" av dagens dato.

NVE tilrår at BKK Nett AS, i medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959, § 2 nr. 19,
gis tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Modalen, Masfjorden, Gulen,
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Austrheim og Lindås kommune i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker for bygging/drift av 420 kV

kraftledning Modalen —Mongstad.

Forslag til ekspropriasjonstillatelse

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av eiendomsrett for følgende arealer:

Areal til stasjoner

Ny Steinsland koblingsstasjon. Arealbehov ca. 20 dekar.

Ny Haugsvær transformatorstasjon. Arealbehov ca. 20 dekar.

Utvidet Frøyset transformatorstasjon. Arealbehov ca. 11 dekar.

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:

Kraftledningsgate for kraftledninger

420 kV Modalen —Mongstad. Nødvendig areal for framføring av kraftledningen, inkludert

mastefester. Klausuleringsbeltet utgjør normalt en ca. 40 meter bred trase.

132 kV Matre —Haugsvær. Nødvendig areal for framføring av kraftledningen, inkludert
mastefester. På strekningen Matre —Matresdalen utgjør klausuleringsbeltet normalt en ca.

21 meter bred trase, mens beltet på strekningen Matresdalen —Haugsvær normalt er ca. 30
meter bredt.

Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel

og transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og
lednings-/stasjonsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til ledningsanleggene

og terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for uttransport av tømmer som
hugges i traseen, nødvendig transport som følge av riving av eksisterende ledninger og uttransport
av gammelt materiell. Bruksretten gjelder også landing med helikopter.

Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser, (Bruksretten til riggplasser bortfaller når
anlegget er satt i drift). Rett til å bruke eksisterende riggplasser.
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Vedlegg A

A. Oversikt over lovverk og behandlingsprosess

A.1 Energiloven

For å bygge, eie og drive elektriske anlegg kreves det konsesjon etter energiloven § 3-1. NVE er delegert
myndighet til å treffe vedtak om å bygge og drive elektriske anlegg, herunder kraftledninger og
transformatorstasjoner.

A.2 Oreigningslova

Tiltakshaver har også søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter oreigningslova. I
utgangspunktet skal tiltakshaver forsøke å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere for
å sikre seg nødvendige rettigheter ti1 bygging, drift og vedlikehold av de elektriske anleggene. For det



tilfelle det ikke er mulig å inngå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere, vil det være

nødvendig med ekspropriasjonstillatelse for å kunne gjennomføre tiltaket. Etter oreigningslova § 2 nr. 19

er kraftliner, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg mulige ekspropriasjonsformål. I tillegg til

ekspropriasjon er det vanlig å søke om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, som innebærer en

tillatelse til å iverksette ekspropriasjonsinngrep før det foreligger rettskraftig skjønn. Det er NVE som er

ansvarlig for behandlingen etter oreigningslova.

A.3 Samordning med annet lovverk

A.3.1 Plan- og bygningsloven

Etter at endringen av plan- og bygningsloven trådte i kraft 01.07.09, er ikke lenger kraftledninger og

transformatorstasjoner med anleggskonsesjon omfattet av lovens plandel. Lovens krav til

konsekvensutredninger og krav til kartfesting gjelder fortsatt. Unntaket betyr at:

konsesjon kan gis uavhengig av planstatus

det ikke skal utarbeides reguleringsplan eller gis dispensasjon

det ikke kan vedtas planbestemmelser for slike anlegg

Vedtak om elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon skal kun fattes av energimyndighetene. De

øvrige myndigheter er høringsinstanser. Statlige, regionale og lokale myndigheter får etter ikrafttredelse

av den nye loven innsigelsesrett og klagerett på NVEs konsesjonsvedtak etter energiloven, jf. energiloven

§ 2-1.

De nye behandlingsreglene for kraftledninger skal praktiseres for elektriske anlegg med tilhørende

konstruksjoner og nødvendig adkomst. Dette innebærer at adkomstveier som er nødvendig for driften av

energianleggene skal inntegnes på konsesjonskartet, behandles samtidig med anlegget for øvrig og inngå i

konsesjonsvedtaket. Disse skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven, under forutsetningen at disse

veiene gis en betryggende behandling etter energiloven, der berørte interesser gis mulighet for å gi sine

innspill. Veier som ikke inngår i prosessen fram til konsesjonsvedtaket, skal framlegges i detaljplaner

som følger opp konsesjonsvedtaket, eller behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven.

Selv om nettanlegg kan etableres uavhengig av innholdet i eksisterende arealplaner, er det ikke likegyldig

for utbygger eller NVE hvilken arealbruk som berøres og hvilke planer som foreligger. Eksisterende bruk

av arealene er en viktig del av de reelle hensynene som skal ivaretas når alternative traseer vurderes og en

konsesjonsavgjørelse fattes. Foreliggende regulering til vern kan for eksempel være en viktig grunn til å

unngå dette arealet, men planen gir ingen absolutte krav om å unngå arealet.

Elektriske anlegg som er unntatt fra plan- og bygningsloven skal i kommunale plankart fremtre som

hensynssoner, noe som betyr at det skal registreres kraftledninger med tilhørende byggeforbudssoner i

samsvar med regelverket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. På kart vil ledninger være

vist som et skravert område. Tidligere framstilling av ledninger som planformål (spesialområde,

fareområde) med egne farger skal fases ut. Planformål ved ledninger skal framstilles ut fra forutsatt bruk

av arealet i området for øvrig. Kraftledninger med anleggskonsesjon er unntatt fra plan- og bygningsloven

som helhet —også byggesaksdelen. Unntaket gjelder elektriske anlegg, som er en fellesbetegnelse på

elektrisk utrustning og tilhørende byggtekniske konstruksjoner. Konstruksjoner som ikke har betydning

for drift og sikkerhet ved de elektriske anleggene vil derfor omfattes av byggesaksbestemmelsene.

Enkelte byggverk tilknyttet transformatorstasjoner vil dermed fortsatt kunne kreve byggesaksbehandling

fra kommunen. I denne saken har ikke tiltakshaversøkt om slike byggverk.



A.3.3 Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven trådte i kraft den. 1.juli 2009, og skal erstatte blant annet naturvernloven.

Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen.

Lovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og

økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal gi grunnlag for menneskers
virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Loven
fastsetter alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk, og skal samordne forvaltningen gjennom felles
mål og prinsipper. Loven fastsetter videre forvaltningsmål for arter, naturtyper og økosystemer, og

lovfester en rekke miljørettslige prinsipper, blant annet føre-var-prinsippet og prinsippet om
økosystemforvaltning og samlet belastning.

Prinsippene i naturmangfoldloven skal trekkes inn i den skjønnsmessige vurderingen som foretas når det

avgjøres om det skal meddeles konsesjon etter energiloven, til hvilken løsning og på hvilke vilkår. I
henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal fremgå av begrunnelsen hvordan prinsippene
om bærekraftig bruk er anvendt som retningslinjer. Tiltakets betydning for forvaltningsmål for naturtyper,

økosystemer eller arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5 drøftes der det er aktuelt. Miljøkonsekvensene

av tiltaket skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der hensynet til det planlagte tiltaket og
eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies.

A.3.2 Kulturminneloven

Alle fysiske inngrep som direkte kan påvirke kulturminner eller kulturlandskap, skal avklares mot
kulturminneloven (kulml.) før bygging. Generelt skal det være gjennomført undersøkelser i planområdet
for å avdekke mulige konflikter med automatiske fredete kulturminner, jf. kulml. § 9. Eventuelle direkte
konflikter mellom det planlagte tiltaket og automatisk fredete kulturminner, må avklares gjennom en
dispensasjonssøknad etter kulturminneloven.

A.3.4 Forskrift om merking av luftfartshindre

Dersom NVE gir konsesjon til kraftledningen, forutsetter NVE at anlegget merkes i henhold til gjeldene

retningslinjer i forskrift av 03.12.02 nr. 1384 om merking av luftfartshinder (BSL E 2-2). Luftfartstilsynet

arbeider med nye retningslinjer, men disse er ennå ikke vedtatt.

Vedlegg B

8.1 Uttalelser til søknad av 24.9.2010

B.1.1 Lokale myndigheter

Modalen kommune oversendte 2.2.2011 følgende vedtak fattet av formannskapet:

"Utfrå opplysningar og konsekvensanalysar som no liggfore, synes Modalen kommune at alternativ
I bor leggjast til grunn for vidare arbeid.

I den vidare prosessen må det gjerast analyser for åfinna loysingar som kan gjera konsekvensane av
spennet over Steinslandsvatnet mindre negative. Det må derfbr utgreiast om det er andre
kryssingspunkt som gjev betre loysingar.



Det er i den samanheng ønskjeleg åfinna meir ut om konsekvensane dersom dei nye leidningane går
parallelt med den noverande krafilina frå Nygård mot Steinsland slik at kryssingspunktet vert lenger
nord i dalen. Dette bør også visualiserast.

Det vert peika på at klyngetunet på Steinsland er eit verneverdig kulturmiljø. Vidare ber vi om at
utgreiingane om alternative master vert meir konkret og at effekten av dette vert synleggjort i
landskapet."

Masfjorden kommune fattet 24.2.2011 følgende vedtak:

"Masfjorden kommune er nøgd med at BKK har gått bortfrå etablering av koplingsanlegg i
Matresdalen.

Masfjorden kommune ber NVE om å gje BKK konsesjon til å kable 132 kV linafrå
koplingsanlegget på Matre, gjennom Grøn Næringspark, Matre som eit kompenserande tiltak

Masjjorden kommune ber NVE om å gje BKK konsesjon til å kable 20 kV lina som går gjennom
Trodalen subsidiert åflytte luftlina bortfrå byggeområde som eit kompenserande tiltak.

Masfjorden kommune ber NVE om å gje BKK konsesjon til å kable 20 kV lina som går gjennom
byggefeltet på Haugsvær som eit kompenserande tiltak.

Masjjorden kommune ber NVE om å pålegge BKK åjobbe vidare med landskapstilpassingfor dei
nye koplingsanlegga som er planlagt i kommunen.

Masjjorden kommune ber NVE om å pålegge BKK åjobbe vidare med landskapstilpassingfor dei
nye koplingsanlegga som er planlagt i kommunen.

Masfjorden kommune vil verna om dyrkingsjorda i Haugsværdalen og krev at Kvitskaret må
utgreiast med tankepå plassering av nytt koplingsanlegg.

Masfjorden kommune ber NVE om å pålegge BKK åjobbe vidare med designmastekonseptet, og
å vurdere alle master individuelt utfrå både nærområde der ho skal plasserast og innsynfrå
Masfjorden/Fensfjorden.

Masjjorden kommune støttar uttalenfråffikesmannen og krev tilleggsutgreiingfor den mest
konjliktffite strekninga Eikemo Kvamsdalen Sleire utfrå landskapsomsynfor om mogeleg å
finne fleire mellomløysing og redusere negative konsekvensar.

NVE pålegg BKK å leggja Masfjorden kommune 300 (420) kV linja i eksisterande traseforbi
Stemmevatnet ved Solheim. Dette av visuelle hensyn med tanke på innsynfrå Solheim ogjjorden.

Masflorden kommune ber NVE om å pålegge BKK velje trase 1.6, overfidkesgrensa
Hordaland/Sogn og Fjordane , samt å nyttejordkabel mellom FV 570 og sjøknutepunktet i
Ildalen.

Trasefor sjøkabelfrå Ildalen til Fensfjorden vert plassert slik at den ikkje hindrar allmenn
ferdsel til sjø i området."

Rådmannen er i vurderingen av saken positiv til at det er utviklet nytt design for høyspentmaster. Han

oppfordrer BKK til å vurdere designmaster og/eller å kamuflere enkeltmaster, også der det ikke er hus

eller vei i nærheten. Videre anbefaler rådmannen at det benyttes flere og lavere master, designmaster,

kamuflering av master eller alternativ tras, istedenfor de svært høye mastene som er planlagt ved Sleire,

Kvamsdalen og Eikemo.

Gulen kommune sendte brev 6.1.2011 der de refererer til følgende vedtak i kommunestyret 16.12.2010:



"Konsekvensane er ikkje skikkeleg utgreidde. Gulen kommune krev at sjokabel vertfort inn i Ilevågen og
vidare ijordkabel langs dalen og austfor eksisterande Hovden bustadfeltfram til kryssing av Rv 570.
Alternativ 1.6.

llandsføringspunkt i Postvågen vil bade vere til hinderfor bustadfeltet,jordbruket ogfor den verna
postvegen gjennom Gulen. Dette er difor etter vår meining uaktuelt.

Tillegg:

Industriområdet i Slovåg er svært viktigfor næringsutviklinga i Gulen og Masfjorden kommunar.
Kommunestyret krev difor at det vertfunnefram til tenelege løysingarfor å sikre nok straum inn i
området. Det er viktig at 132 kV-linjafrå Frøyset til Sandoy vert staande og kan nyttast både til Sløvåg
ogfor å koplepå ev. kraftfrå vindkraftverk Vidareønskjer vi at ein samstundes med bygginga av 420
kV-linja Ilevågen, som ein kompensasjon til kommunatte, legg ei 132 kV-Iinje som seinare kanforast i
sjøkabel til industriområdet i Sløvåg."

I saksutredningen vises det til at BKK har valgt å ikke omsøke kommunens tidligere innsendte

traseforslag med jordkabel ned Iledalen. Det bes om å få oppgitt kostnader ved å anlegge jordkabel på

denne sterkningen. Videre påpekes det at ilandføringspunktet for omsøkte alternativ 1.6, om lag 100

meter øst for kommunens trasdorslag, vil berøre tre fritidseiendommer.

Lindås kommune ga uttalelse til søknaden 19.1.2011. Plan og miljøutvalget har gjort følgende vedtak:

"Lindas kommune tilrår søknaden om 300 (420) kV Mongstad — Modalen. Leidningen skal byggjast som
jordkabel på heile eller delar av strekketfra transformatorstasjonen på Mongstad til sjø. Konsekvensane
av prosjektet ser ut til å vere tilstrekkeleg utgreiddefor områda i Lindås kommune med nokre unntak.
Unntaka skal utgreiast nærare og leggastfram for Lindas kommune.

Risiko og sårbarheit — samlokalisering av luftleidning og industripå Mongstad.

Tilhøve til arealplanar detaljprosjektering av leidning i industriområdet pa Mongstad ma ta
omsyn til vedtekne detaljreguleringsplanar. Dialog med alle aktørar som vert råka av tiltaket er
nødvendig.

Ankringsforbod — eventuell konflikt med aktivitet på Fensfjorden"

I saksutredningen fremgår det at Statoils arealer ikke blir rammet av tiltaket, men områder tilknyttet

Mongstad Næringspark. Kommunen er fornøyde med at traseen som krysser stien til Skavlabu ikke lenger

er med i planene. Kommunen er også opptatt av at friluftsinteressene tillegges stor vekt ved valg av

alternativ i Støisheimen.

Risiko og sårbarhet burde vært bedre utredet, særlig med tanke på eksplosjonsfare. Konsekvensene av

ankringsforbud langs sjøkabeltraseen og arealkonflikter ved Mongstad må utredes bedre.

B.1.2 Regionale myndigheter

Fylkesmannen i Hordaland ga uttalelse til søknaden 31.1.2011. Etter fylkesmannens syn danner

fagrapportene tiIstrekkelig grunnlag for å gjøre vedtak. De påpeker likevel at naturmangfold også

innebærer geologisk mangfold og at KU har lite informasjon omkring geologiske verdier, noe som gjør

det vanskelig å vurdere dette temaet. Fylkesmannen mener imidlertid at NVE har brukbart grunnlag til å

sette vilkår i konsesjonen og dermed oppfylle naturmangfoldloven § 12.

De ulike temaene i KU er vurdert individuelt. Fylkesmannen mener de individuelle konklusjonene ikke

får frem at fiere tema virker inn på hverandre. Dette gjelder blant annet inngrepsfri natur og friluftsliv.

Fylkesmannen mener denne oppdelingen fører til at de reelle konfliktene ikke blir utfyllende beskrevet.



Traseene over Steinslandsvatnet og gjennom sørøstre del av Stølsheimen er landskapsmessig

konfliktfylte. Landskapsverdiene i områdene som berøres av alt 1.1 og 1.1a må vektlegges mer i

vurderingene, både på høyfjellet og ved dalkryssingene (Steinslandsdalen og Hellandsdalen). Den visuelle

virkningen av å bygge ledningene gjennom sårbare fiellområder er undervurdert. Alternativ 1.1a vil

redusere INON med 12 km2 og 1.1 med 21 km2. Ut fra målet om å begrense tap av INON-områder, mener

Fylkesmannen alternativ 1.1 vil være det dårligste alternativet. Tiltaket berører A-områder for friluftsliv

og Fylkesmannen mener friluftsverdien av områdene mellom Modalen og Matre er undervurdert i KU.

Fylkesmannen fraråder sterkt alternativ 1.1 og 1.1a på strekningen øst for Svartavatnet, og mener det bør

utredes alternative traseer som unngår disse områdene. Fylkesmannen ber om utredning av trasé nordover

fra Modalen langs eksisterende ledning øst for Steinslandsvatnet og inn mot eksisterende inngrep sørover

mot Svartavatnet.

Strekningen Eikemo-Kvamsdalen-Sleire er konfliktfylt når det gjelder landskap. Både 1 og 1.4 er

problematiske grunnet nærforing, kulturminneinteresser eller silhuettvirkning. Heller ikke 1.4a anses som

god nok og det bør vurderes nye mellomløsninger.

Sogn og Fjordane fylkeskommune ga uttalelse i brev av 11.2.2011 . Fylkesrådmannen er enig i

begrunnelsen for prosjektet, prioriteringen av trasé og anbefaler at BKK meddeles konsesjon.

Det gjøres oppmerksom på at undersøkelser etter kulturminneloven § 9 skal gjennomføres, spesielt ved

fjordnære områder opp til 25 moh og for stølsområder. Ut fra hensynet til Den Trondhjemske postvei er

ilandføringspunkt for sjøkabel i Ilevågen den beste løsningen. Fylkeskommunen støtter krav fra Gulen

kommune om jordkabel fra ilandføringen til kryssing av Rv 570.

Hordaland fylkeskommune behandlet saken 27.1.2011, og det ble fattet følgene vedtak:

"Fylkesutvalet i Hordaland meiner det er svært viktig av omsynet til forsyningstryggleiken i
Bergensregionen åfå etablert eit ytre kraftlinesamband mellom Modalen og Kollsnes, og vil rå til at
det vert gjeve konsesjon til bygging av ei 300(420)kV krafiline mellom Modalen og Mongstad.

Av omsyn til kulturminne og friluftsliv vert alternativ I prioritert framfor alternativ II Fylkesutvalet
rar til bruk av avbøtande tiltak som merking av liner utsett for kollisjon med trua og sårbare artar av
fugl. Fylkesutvalet stør bruk av stadtilpassa design av master og transformatorstasjonsutforming for
å dempe visuelle verknader av utbygginga, samt å nytte kabling på lågare spenningsnivå for å
avlaste verknad på lokalsamfunn.

Undersøkingsplikta etter §9 i Kulturminnelova må oppfillast i god tid for tiltak i marka vert sett i
verk."

I saksfremlegget opplyses det om at utbyggingen ikke vil komme i konflikt med kjente lokaliteter for

rødlistet flora, men at det er mulig forekomst av hubro (sterkt truet) i tillegg til hønsehauk, storlom og

dvergspett (sårbare). Ledningen går ikke gjennom prioriterte viltområder, men berører flere trekkruter for

hjort. Fylkekommunens erfaring tilsier imidlertid at ledninger ikke vil ha stor negativ innvirkning på

adferd eller reproduksjon hos hjort.

Alternativ I ser ut til å gi minst innvirkning på kulturminner siden dette alternativet i større grad unngår

stølsmiljoer. Frå Fensfjorden til Mongstad er det tidligere funnet automatisk fredede kulturminner

(undersøkt eller tapt) og fylkeskommunen mener det er et potensiale for å gjøre flere funn.

Kryssing av Stølsheimen er ansett som mest konfliktfylt når det gjelder friluftsliv, der trasé 1.1a anses

som bedre enn 1.1.



Alternativ 1 har størst avstand til kulturminner, boliger, sti og turisthytte, men siden traseen går høyere i

fjeIlet vil dette gi større landskapsvirkning. Alternativ 11gir mest konflikt med de nevnte temaene, med

unntak for landskap.

B.1.3 Sentrale myndigheter

Fiskeridirektoratet region vest viser i en e-post av 15.12.2010 til uttalelse de gav i forbindelse med

høring av meldingen, hvor de slo fast at trasé for sjøkabel ikke vil være til nevneverdig hinder for fiskeri-
eller akvakulturvirksomhet i sjøområdene. De har derfor ingen videre merknader.

Kystverket Vest opplyser i brev datert 30.12.2011 at søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven
for kryssing av Fjensfjorden, må sendes i god tid.

Riksantikvaren mener i uttalelse av 14,1.2011 at en 300 kV-ledning vil være dominerende i åpent

landskap og at det derfor er viktig å tilpasse traseen til landskapsrommet og vegetasjonen. Mange av
kulturminnene i området hvor traseen er planlagt er ikke registrert, og dette betyr at opplysningsgrunnlag
for dette temaet er begrenset. Det vises imidlertid til at det må gjennomføres undersøkelser etter
kulturminnelovens §9 før anleggsstart, og at dette kravet foreløpig ikke er oppfylt. Størst potensial for å

fmne kulturminner er i stølsområdene og i de gamle strandlinjene. Dersom tiltaket kommer i konflikt med
§ 3 må det søkes dispensasjon etter § 8.

Riksantikvaren anser fagrapportene for kulturminner, kulturmiljø og landskap er solid gjennomført og at
det oppfyller utredningsprogrammet.

Statens landbruksforvaltning sier i sin uttalelse av 18.1.2011 at tiltaket vil berøre relativt små arealer

med dyrka mark og at det av den grunn burde være mulig å plassere mastene på mindre produktive
arealer. Et ikke ubetydelig areal av produktiv skog blir berørt, der 45 % av berørt skog er av svært høy
eller høy bonitet. Statens landbruksforvaltning har ingen merknader til at det gis konsesjon.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) skriver i uttalelse av 11.4.2011 at kryssingen over

Steinslandsvatnet vil ha stor påvirkning på landskapet i området, samtidig er høyfjellsnaturen i
Stølsheimen er sårbar for inngrep. Strekningen Eikemo-Kvamsdalen-Sleire er på grunn av den
landskapsmessige virkningen den mest konfliktfylte strekningen, der silhuettvirkningen mot Geitberget

trekkes frem som eksempel. DN mener at landskapsverdiene bør vektlegges mer i vurderingene, både når

det gjelder høyfjellet, dalkryssingene og i Kvamsdalen.

Områdene mellom Modalen og Matre er særlig viktige friluftsområder og friluftsverdiene i KU er etter
DNs vurdering undervurdert. Området har mange brukergrupper og bruken er forventet å øke.

De omsøkte trasalternativene vil medføre vesentlige tap av inngrepsfrie naturområder (INON) både i

sone 1 og 2. Alternativ II vil gi en reduksjon på ca 21 km2, mot alternativ 1 med 12 km2.

Begge alternativene vil komme i konflikt med viktige naturtyper og truede eller sårbare arter. Ryddebeltet
kan påvirke viktige naturtyper og artenes leveområder. 1området finnes flere spettearter, hubro, lom,
svaner, ender og flere rovfuglarter, som alle kan komme i konflikt med de planlagte traseene.

Konsekvensene for alternativ Il er antatt å være større enn for alternativ I. DN ber om nye vurderinger for
om mulig å finne alternative løsninger. Tilsvarende også for Kvamsdalen med store landskapsverdier.

Ledningen vilgi høyere overføringskapasitet og vil gjøre det mulig å bygge ut mer ny vind- og vannkraft

i regionen. I dag foreligger planer om 144 MW ny vannkraft og 228 MW vindkraft, der det planlegges

ytterligere 290 MW vindkraft tilkoblet Frøyset. Ny kraftproduksjon vil ha de samme konsekvensene for



de samme miljefaktorene som ledningen og produksjonen bør derfor tas inn under en samlet belastning
etter naturmangfoldloven.

I en eventuell konsesjon bør det settes k iIkår om for- og etterundersøkelser.

B.1.4 Privatpersoner og organisasjoner

Stiftelsen Bergens Sjofartsmuseum sier i e-post 2.12.2010 at konsekvensutrednintzen ikke er tydelig
eller konkret nok når det gjelder marine kulturminner. De viser til krav i forbindelse med meldingen om å
få være med på en survey av den planlazte traseen. Hvis kravet om undersøkelser etter kulturminner skal

oppfylles, må det brukes sidescan sonar og multiekkolodd montert på ROV (fjernstyrt undervannsfarkost,
NVEs kommentar). Sonaren må kjøre på 300 kHz eller mer, mens bunnkratlegingen må kunne oppdage

objekter med størrelse 1-2 meter. Samtidig må det være muligheter for å inspisere anomalier visuelt med

ROV

Sjøfartsmuseet må underrettes i god tid for undersøkelsene, samtidig som de også må kontaktes for
prisoverslag.

Arvid og Kari Vågseth er grunneiere av gnr. 47 bnr. 16 i Masfjorden kommune, og skriver i uttalelse av
20.12.2011 at det ligger en drikkevannsbrønn som forsyner flere boliger ved vinkelmast for eksisterende

ledning. Grunneierne er redd for at anleggsarbeidet kan gi endringer i grunnvannet. De ber derfor om at

vinkelmasta trekkes tilbake mot fjordspennet over Haugsværdalen. Fra denne masta må den nye

ledningen legges i foreslått trasé over Haugsværdalen mot Kvitskaret og Matresdalen.

Kartet viser Våuseths foreslåtte trase ved Haugsvær.

Grunneiere på Matre, Trodal og Haugsvær i Masfjorden kommune skriver i brev 15.11.2010 at de

primært onsker at en trasé mellom Romarheimsdalen-Lindås-Austfjorden utredes. Ved tilknytning, av ny
kraftproduksjon i Gulen, må det vurderes andre traseer mot Mongstad.

Dersom dette ikke blir aktuelt, ønsker de at Haugsværdalen transformatorstasjon som er planlagt på god
dyrkingsgjord, flyttes til Kvitskaret i nærheten av Kvitskarstjønna. Denne løsningen vil ikke beslaglegge
hele dalføret med parallelle ledninger, samtidig som transformatorstasjonen ikke vil være til sjenanse for
noen.

Grunneierne har også forslag til mindre justeringer av den omsøkte traseen. Dette gjelder masteplassering
fra fjordspennmast på Haugsvær over Haugsværdalen mot Tverakletten (se kart vedlagt uttalelse fra
Vågseth. NVEs kommentar). De ber også om at eksisterende 132 kV-Iedninger mellom Kvitskaret og



Matresdalen bygges om, slik at begge 132 kV-Iedningene fellesfores på samme master ned til
Matresvatnet.

Til venstre foreslätt transffirmatorplassering ved Kvitskaret. til ho „re trase for 132 kV-Iedninger fra Matresvatnet til Kvitskaret.

Gert-Rune Daae er eier av gnr. 7 bnr. 3 og skriver i uttalelse av 16.11.2011 at han anser alternativ 1 ved
Sleirsvatnet som det beste alternativet. Ved alternatiy 1.5 vil det måtte etableres en 52 meter høy mast på
holmen, noe Daae vurderer som skjemmende i det åpne landskapet. Det vernede vassdraget må tas hensyn
til, også med tanke på naturen omkring. Ved å følge eksisterende trase blir ledningen mindre synlig, mens
holmen verner mot innsyn fra Sleire.

Bildene viser dagens trasé ‘ed Sleirsvatnet. sett fra Sleire.

Harald Molland skriver i brev av 2.1.2011 at alternativ 1 bør velges for hele strekningen Sleire-Frøyset.
Selv om denne traseen vil være synlig fra Sleire, vurderes alternativ 1.5 som en betydelig dårligere trase
sett fra Sleire. Det bor settes krav om materialvalg og fargevalg for å gjøre tiltaket mest mulig diskret. Det
vises til at dagens ledning langs Sleirevatnet er delvis skjult i små dalfører og fremstår som diskret.

Thor-Ole Vågene er grunneier av gnr. 9 bnr. 3 og 6 i Masfjorden kommune og sier i sin uttalelse av
3.1.2011 at alternativ 1 er å foretrekke. Det er viktig at ledningen blir minst mulig synlig. f,eks. ved å
velge en trase som ligger lavt i terrenget i tillegg til å bruke nye master. Alternativ 1.5 vil redusere
verdien av Frøysetvassdraget som en del av kulturlandskapet.

Nordhordaland Handverk- og Industrilag skriver 29.12.2010 at de er glad for at det planlegges en

kraftlednin2 som sikrer Mongstadområdet med strøm. Det vises til planer om å ta offshore-rigger til kai
(BOH-området), og det er viktig at det ikke blir konflikt mellom forankring og trase i sjø. Flere av



medlemmene i Handverk- og industrilaget er negative til luftspenn over land, med de be2rensninger dette

vil gi. Sammen med hensy net til det visuelle ønskes det jordkabel fram til transformatorstasjonen.

John Høyvik er grunneier av gnr. 60 bnr. 1 i Gulen kommune og ga uttalelse 21.12.2010. Eksisterende

132 kV krysser i dag eiendommen. Omsøkte alternativ 1.6 vil også splitte eiendommen i tillegg til å

ødelegge deler av furusko2en. Alternativ 1.6 vil gå på topper og derfor være visuelt skjemmende. Det

foreslås en justering av traseen slik at den fra Froyset går på sørsiden av Vestlitjellet før den går mellom

Steinsfjellet og Vardefjellet. På denne måten blir ikke skogen ødelagt samtidig som ledningen ikke vil

være synlig fra bebyggelse.

\

Oddvar Molland Eikemo sier i e-post 20.12.2010 at planlagt trase kommer unodvendig nærme husene

på Eikemo og at ledningen derfor blir dominerende i landskapet. Det vises til en alternativ trase omtalt i

rapport for mastedesign, som avbøtende tiltak. Eikemo ber om at designmastene bygges på denne

strekningen, samtidig som høyden på mastene holdes lavest mulig. Det opplyses om at havorn og svane

hekker i området, og at mastene bør merkes for å redusere kollisjonsrisikoen.

Eikemo er kritisk til fordelingen av fordeler og ulemper ved bygging av store kraftledninger: ulempene

som pålegges grunneiere og berørte kommuner, og fordelene som tilkommer andre. Fordelingsnøkkelen

bør forandres slik at verdiøkning også tilkommer grunneiere og berørte kommuner.

-

Ivar Duesund krever i uttalelse fra 15.12.2010 at det bl ir utredet og konsesjonssøkt en alternativ trase

gjennom Romarheimsdalen til Austfjorden. i sjokabel over til Lindås og videre langs 132 kV Seim-

Mon2stad eller langs Austfjorden/Fensfjorden. Ved framtidig vindkraftutbygging kan kraftproduksjonen



gå via 132 kV Frøy set-Mongstad. Eksisterende 132 kV-Iedning fra Matre over Padøy eller eventuelt ny
parallell 132 kV-Iedning kan kobles sammen med 300 (420) kV fra Modalen med transformatorstasjon i

Romarheimsdalen. Dette alternativet il gå gjennom ubebygde områder.

Foreslått trase forbi Stemmevatnet på Solheim avviker fra eksisterende trase for 132 kV, der den er lagt

på et høydedrag nærmere Solheim, slik at mastene står i synlig silhuett. Ledningen må legges i

eksisterende trase slik at den blir minst mulig synlig fra Solheimsida. Grunneierne Kristen Solheim og
Magne 0. Hope stiller seg bak dette kravet. Ledningen bør også legges på Kvamssida av Geiteberget/

Stordalsfjellet slik at den ikke blir synlig i silhuett fra fjorden eller vegen.

y-2

,

Alt.I

Laurriew.

,anl•••  •••- 
4,03:epe•

0,

Bergen turlag skriver i brev av 6.1.2011 at ledningen vil være et stort inngrep i en naturskjønn, populær

og lite teknisk berørt del av Stolsheimen. Turlaget ber om at det lages en utredning på jordkabel gjennom
Modalen. parallelt med eksisterende vei, og videre langs eksisterende trase. Turlaget mener dette både er
teknisk mulig, økonomisk forsvarlig, i tillegg til at det vil spare landskapet.

Turlaget krever at området rundt Skavlabu ikke blir berørt, blant annet ved at ledninger ikke blir synlige

fra hytta. Av de omsøkte alternativene anses 1.1a som den minst skadelige, men det bes om en

trasejustering nordover og folge en kolle mellom Skjervavatnet og Svartavatnet. Dette vil skåne
landskapet og ledningen kan gå i takt med terrenget. Turlaget ber om at det stilles krav til anleggsarbeidet,
materialvalg, utformin,c2.mastehøyde (så lave master som mulig) og trasevalg. Turlaget vurderer at

mastene vil bli godt synlige ved Steinsdalsvatnet og videre innover Stolsheimen



øvre Helland vel representerer hustander på Ovre Helland oz Straume og ga uttalelse 6.1.2011. Velet
ber om at traseen flyttes slik at ledningen går parallelt med eksisterende ledning mellom Nygård ou
Steinsland, eller betraktelig lenger nord langs vannet.

Omsøkte trase ødelegger utsikten med skjemmende merking, i tillegg til at velet frykter støy som følge av
tiltaket. Traseen vil berøre et 1NON-område og forhindre luftambulanse i å lande på Steinslandsvannet.
Vestre forankringspunkt befinner seg i et veldig værutsatt område med mye snø, is og vind. På samme
side holder det også til en ørn.

Den foreslåtte traseen fra Helland Vel går gjennom et område som er mindre brukt som turområde.
Traseen il ikke være synlig fra bebyggelsen i Modalen, men den kan bli synlig fra noen stier. Hvis
ledningen følger eksisterende ledning på østsiden av vannet, vil ikke dette være sjenerende for beboerne.
Den foreslåtte traseen er kortere og velet mener den dermed er billigere enn BKKs alternativ 1.2.

Kartet viser foreslått trasé nord om Steinsland.

Matre og Haugsdal helselag ber i uttalelse datert 6.1.2011 om at ledningen fra Matre kraftverk blir lagt i
kabel fram til nord for Matreelva. Helselaget har lagt ned store ressurser i å oppgradere Grøn
Næringspark. der dagens ledning båndlegger areal for videre næringsutvikling og trivselstiltak i området.

Ørjan Daae er grunneier av gnr. 7 bnr. 4,18 og 28 i Masfjorden kommune og sendte inn uttalelse datert
3.1.2011. Daae driver selskapet Frøyset Gardsmat, som tilbyr overnatting, mat og aktiviteter, i tillegg til
at det er planer om å anlegge en naturpark. Han viser til uttalelse til meldingen og påpeker at
fagrapportene ikke har vurdert mulige virkninger for hans næringsdrift. På bakgrunn av dette ber han om
at det gjøres en ny konsekvensutredning for linjestrekning 5.

Dagens ledning har en ca. 18 meter høy mast ved Dalset. mens den nye vil bli ca. 30 meter høy. Dagens
mast er synlig fra tunet og en ny mast vil bli enda mer synlig i silhuett mot himmelen. Masten har ikke
bakgrunnsdekning fra verken Sleire eller Dalset. Alternativ 1.5 vil derimot frigjøre areal som kan brukes
til hytte og utleie til laksefiske.



Venstre bilde ‘iser mast sett fra Dalset, hoyre bilde samme mast sett fra Sleire.

Daae har planer om å etablere en naturpark på halvøya ut i Sleirsvatnet. Bildet under viser området som
er tiltenkt som naturpark. Tras 1.5 vil også frigjøre areal til parken. Traseen vil gi master på
Kråkehaugane og på holmen, og det foreslås at begge master bygges som skulpturmaster. Daae ber om at
mastene på henholdsvis Fløyfjellet og på toppen i retning Frøyset bygges som designmast.
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Malena Matre og Ivar Helge Matre er grunneiere av gnr. 52 og henholdsvis bnr. 12 og 33 i Masfjorden
kommune. 132 kV-Iedningen fra Matre kraftverk til den nye transformatorstasjonen k iI ha et magnetfelt
beregnet til 4,9 gT (alternativt 2,7 gT) for bnr. 33 og 0,7 gT (alternativt 05 gT) for bnr. 12. Matre mener
dette er høye verdier lang,t over det akseptable. og at ledningen bør legges som jordkabel både med tanke
på magnetfelt i boligene, men også for å frigjøre areal. Matre er positive til de planlagte tiltakene ved
kraftstasjonen ved Matre. slik at koblingsanle2get blir nedtonet.

Jon-Ivar Steine, Jorgen Steine og Terje Wergeland sier i uttalelse av 7.1.2011 at den planlagte
ledningen vil berøre deres eiendommer. De ønsker alternativ 1.6, med kabling inn Ilevågen og videre
forbi FV 570. De opplyser at det er planer om å utv ide boligfeltet k ed Hagsdal, men at dette ikke blir
aktuelt om det kommer kraftledninger i dette området.

Gulen og Masfjorden utvikling viser i uttalelse av 6.1.2011 til at det på folkemøte ble det gitt signaler
om at sjokabelen Sandoy-Mongstad skal saneres. men dette kommer ikke fram av søknaden. Slovåg
industriområde har en tosidig stromforsyning, men Gulen og Masfjorden utv ikling frykter at saneringen



av kabelen vil fjerne en av to forbindelser. De understreker viktigheten av en sikker strømforsyning for
utvikling av industriområdet. Det er skissert en ny forsyning via 132 kV fra Frøyset via Iledalen og med

sjøkabel via Sløvåg. Grunneiernes og kommunens traseforslag for Mongstad-Modalen gjennom Iledalen

til Mongstad støttes.

Sogn og Fjordane turlag sier i sitt brev av 7.1.2011 at strekningen mellom Modalen og Matre er svært
konfliktfylt for friluftslivet. Traseen går gjennom åpent terreng der ledningen vil bli godt synlig. I dette
området kan det også være store nedbørsmengder, noe som betyr høye klimalaster og dermed utgjør en
risiko for forsyningssikkerheten.

Turlaget ser at det er behov for en ringforbindelse i Bergensregionen, men ber om en nærmere vurdering

av om det finnes andre systemløsninger som vil være minst like gode. De ønsker en nærmere vurdering
av å erstatte den eksisterende doble 132 kV-Iedningen som går fra Matre via Osterøy til Arna, med en 300
(420) kV fra Matre til Arna eller Dale. Her vil ledningen gå i lavereliggende områder og dermed ha lavere

klimalaster. I tillegg vil nærheten til vei vil gi lettere tilgang til ledningen, en ny ledning kan bedre noen

uheldige delstrekninger på den eksisterende 132 kV, det vil være lettere å oppgradere nettet fra 300 til
420 kV, i tillegg til at traseen vil ikke gå gjennom uberørte områder med de fordeler dette vil gi. Gis
konsesjon for ledningen Kollsnes-Mongstad-Matre, vil den eksisterende 132 kV skape en ringforbindelse,

slik at man kan utsette strekningen videre til Modalen.

For strekningen mellom Frøyset og Fensfjorden vil både alternativ 1 og 1.6 berøre det viktige turområdet
ved Steinsfjellet. Traseen for 1.6 går både tett ved og over traktorvegen nordover fra byggefeltet

Havasshaugen, en av de viktigste turveiene inn til dette området. Turlaget ber derfor om at traseen
justeres til å gå på østsida av elva. Dette kan gjøres ved at knekken på traseen flyttes lenger sørover, til

om lag ved kryssing av hovedveien. På denne måten blir det også god nok avstand til skytebanen. En slik
justering vil også øke avstanden til byggefeltet på Havasshaugen. Hvis de ønskede justeringene tas til

følge støttes alternativ 1.6.

Margunn Karin Sleire er grunneier av gnr. bnr. 10/12 i Masfjorden kommune og stiller i brev av

29.6.2011 spørsmål til begrunnelsen for søknaden, der økte eksportmuligheter er en vesentlig del av
begrunnelsen. Det forutsettes at det er en sammenheng mellom økte muligheter for eksport av kraft, den
samfunnsmessige verdien av økt kraftproduksjon og manglende reservekapasitet i nettet. Det bes derfor

om en redegjørelse av hvilken betydning byggingen av ledningen vil ha for eksporten av kraft ut av
området. Dette inkluderer en samfunnsøkonomisk beregning, herunder miljømessige vurderinger.

Ingen av trasevalgene i søknaden tar i tilstrekkelig grad hensyn til kulturlandskap, natur- eller
jordbruksverdier. En eventuell luftledning må i størst mulig grad følge traseen til eksisterende ledning,
med unntak av der den i dag passerer gjennom Kvamsbygden. Traseen over Tausefjellet anses som
uaktuell.

Arnold Matre og Kristin Midtgård sier i brev datert 6.1.2011 at transformatorstasjon i Matresdalen vil

være et uakseptabelt inngrep og er fornøyde med at denne løsningen ikke er omsøkt. Det vises til

konsekvensutredningene der alternativet i Matresdalen innen de utredede fagtema fremstår som mer
konfliktfylt enn alternativet i Haugsværdalen. De motsetter seg ikke en transformatorplassering ved
Kvitskaret.

Matre og Midtgård ber om at det anlegges kabel fra Matre kraftverk gjennom Matre næringspark til nord
for Matreselva. Det bør utredes om det er mulig å samle ledningene fra Matresvatnet til Kvitskaret i en

masterekke. Traseen mellom Vemundsbotn til Matresdalen må ta hensyn til kvalitetene i området, og må
være minst mulig synlig fra Litlematrestolen og Matresdalen/Fossen.



Arne Berg krever i sin uttalelse 7.1.2011 at ledningen fra Matre kraftverk til Matresdalen må kables ay

hensyn til næringsparken. Her er det lagt opp til næringsetablering i tillegg til at området er et

utgangspunkt for friluftsaktiv iteter, men ledningen beslaglegger areal og begrenser utnyttelsen.

Berg mener den sørlige traseen mellom Modalen og Matre må velges. Begge alternativer vil være

negative for Skavlabu, men det nordlige alternativet vil skape barrierevirkninger. Det nordlige alternativet

vil gå vest for Svartavatnet, som er et kjerneområdet for rypejakt. Dette er det mest attraktive jaktområdet

i distriktet, men er ikke omtalt i KU-rapporten for friluftsliv.

Den nye ledningen bør samlokaliseres med den eksisterende ledninen over Litlematrestølen, alternativt

legge traseen mot nord, siden det ville være skjemmende med en trasé over Gråsida. Dette vil skjerme

området mot Stordalen og Kringlebotn og samtidig gjøre løypa for Bjørn West Marsjen mindre berørt.

Ulempen med ytterligere inngrep ved Litlematrestølen oppveier ikke ulempene ved det nordlige

alternativet.

Ytre Haugsdal Grunneigarlag representerer gnr. 1 bnr. 1,2/3, 4,5,6, og 8 i Masfjorden kommune og

sendte inn uttalelse 6.1.2011. Alternativ 1 er i sterk konflikt med utbyggingsplaner for boligfelt, turløype

til Steinsfjellet og Postvågen med den historiske postveien. De ønsker alternativ 1.6 med noen justeringer.

Traseen bør krysse Svelivatnet og gå nord for Vardefjellet (ikke rett over), før den vender sør ned

Iladalen. Fra Ry 570 til sjøkabeltilknytningen bør ledningen legges som jordkabel. Sjøkabelen må gå vest

for Hosøya og legges på forsvarlig dybde av hensyn til båttrafikken. Det bes om at det tas hensyn til

drivverdig skog i området.

Alternati‘ 1.6 tar mest hensyn til turterreng i området Ytre Haugsdal og Steine. Alternativ 1 går gjennom

områder som er verdifulle i boligsammenheng og for turgåere, mens alternativ 1.6 berører områder som er

mer verdifulle for friluftsliv til sjos.

Grunneierne Jarle Heimdal, Olaug Straume Steinestø, Aud Sørtun Nygard og Anders Steinsland på

gnr. 83 i Modalen ga uttalelse 26.12.2010. De ønsker ikke at ledningen går så tett inn på husene, da de

frykter det vil forringe livskvaliteten. Den planlagte kdningen vil samtidig være til hinder for helikopter

og flytrafikk. og forhindrer derfor at Steinslandsvatnet kan brukes til landingsplass for fly. Traseen

berører INON-område på vestsida av dalen, samtidig som de stiller spørsmål til om det tas hensyn til



ornen i området. Grunneierne mener eksisterende traseer bor brukes og at ledninuen eventuelt må uå på

ostsida av dalen til Steinsland ou krysse vestover der.

Trygve Asbjørn Wergeland ga en uttalelse via e-post til BKK 31.12.2010. Han mener den eksisterende

ledningen burde ha nok kapasitet for forsyningen på nordsiden av Fensfjorden. også om en inkluderer

planlagt utbygging av vindkraft. Det oppfordres til å legge ledningen i kortest mulig trasé mellom

Modalen og Mongstad, dvs, i fiellområdene mellom Masfjordnes og Romarheim, med sjøkabel over

Fensfjorden. En kortere trasé vil være rimeligere og mindre konfliktfylt. samtidig som eksisterende

ledning forsyner Gulen/ Mastjorden i tillegg til å mate ut ny kraftproduksjon.

Det uis utfyllende kommentarer i e-post av 15.2.2011. Det foreslås to alternativer: fra Kvamsoyna i

Masfjorden til enten Tvibergsøya eller Lanuoyna i Lindås. Både kabel- ou luftledningstrasé vil ui lite

konflikt. Han mener 132 kV-Iedninuen mellom Froyset ou Matre er dimensjonert tilstrekkelig til å

transportere ut produksjonen fra dette området. også med stor v indkraftutbygging i Gulen. Produksjonen

fra Matre blir overfort sorover langs Romarheimsdalen og kan knyttes til den foreslåtte traseen mellom

Modalen og Mongstad. Denne ledningen vil være langt fra bebyggelse og lite konfliktfy It. Det opplyses at

omsøkt trasé ut Iladalen til Mongstad vil krysse ankringsområde ved Bukkholmsflua og flere telekabler i

fjorden. I Iladalen ligger en avlopsledninu fra Hovden boligområde.

Kartet viser Wergelands foreslåtte trasé fra Modalen til Mongstad.

Statnett sier i brev av 6.1.2011 at ledningen Modalen-Mongstad sammen med Mongstad-Kollsnes vil

sikre forsyningen til Kollsnes og Bergen. Kombinasjonen med Sima-Samnanger vil sikre hele Hordaland

god forsyningssikkerhet. nettkapasitet til ny fornybar produksjon og gi rom for sanering av 132 kV-nett.

Det er k iktiu at forbindelsene Modalen til Kollsnes realiseres så raskt som muliu. Statnett kan ikke

anbefale nettilknytning av større forbruksenheter i BKK-området for de omsokte nettforsterkninuene er

realisert.

Det vil dannes en ytre ring Fana- Lille Sotra-Kollsnes-Mongstad-Modalen som vil ha sentralnettsfunksjon

og bor dimensjoneres i tråd med krav til dette spenningsnivået. I de nye stasjonene bor samleskinner og

bryterfelt designes slik at de får driftsmessig god fleksibilitet.

På grunn av lang reparasjonstid tilsier kravene til sjokabler i sentralnettet at det brukes fire kabler der det

er bare et kabelsett. Av hensyn til termisk kapasitet og driftsikkerhet ses det som fornuftig med to

kabelsett.



Simplex Hubro liner har mer støy enn Duplex Parrot, men simplex reduserer risiko for fasesammenslag
ved mye vind. Det bør undersøkes om klimaet krever simplex på hele strekningen. Seksjonene med
simplex bør ha linetemperatur 100°Cslik at det tilsvarer duplex 80°C. Endelig løsning for reaktiv
kompensering bør være ferdig utredet før det gis konsesjon.

Hytteeiere på Litlematrestølen sier i brev datert 4.1.2011 at de ikke ønsker alternativ 1.1. Dette
begrunnes med at Litlematrestølen ligger på historisk grunn fra andre verdenskrig. Det påpekes imidlertid
at både kulturminner og steder av historisk verdi fra dette området er ikke tatt med i KU. Dette gjelder
stølstufter i Øvredalen, naust ved Kvernhusvatnet, stien fra Matre til Litlematrestølen med trappene mot
Gråsidebotnen.

1meldingen ble det vurdert en alternativ trase, og hytteeierne ønsker at13KK Nett ser nærmere på denne
løsningen. Denne traseen vil gå lenger nord, sør for Hummelvatn og Krokevatn, samtidig som dalføret
ikke krysses i så stor høyde. En slik trasé unngår at stølsstien krysses i Øvredalen og at mastene ikke går
over det høyeste punktet på Gråsida.

Hvis ikke denne traseen er mulig, mener de alternativ 1.1a er det beste alternativet, ettersom denne vil
være minst synlig fra Litlematrestølen. Hytteeierne er også positive til at ledningen fra Matre kraftverk
mot Haugsværdalen kan kables.



Hugo Solhaug er grunneier av gnr. 39 bnr. 2 i Masfjorden, og skriver i e-post av 16.1.2011 at det er søkt

om omdisponering til seks hyttetomter i nærheten av eksisterende 132 kV. En 300/420 kV-Iedning vil bli
svært synlig fra disse tomtene. Solhaug ber om at traseen flyttes 50-60 meter nordover, slik at ledningen

kommer nærmere fjellet og skjules bak vegetasjonen. Dette vil gi dempe synligheten og øke verdien for

hytteområdet.

Naturvernforbundet Nordhordaland skriver i uttalelse av 16.1.2011 at de ikke kan akseptere at store

og godt benyttede naturområder blir utsatt for inngrep. De mener det må utredes flere alternativer, dette

gjelder først og fremst kabeltraseer. En løsning er kabling gjennom Modalen, sjokabel til 132 kV-

ledningen og videre som luftledning til Mongstad i størst mulig grad parallelt med eksisterende tras.

Bjarne Kvamsdal, Vidar Kvamsdal, Sveinung Sleire, Hallvard Haugsvær, Brita Trodal, Norodd
Trodal og Magne Sleire ga uttalelse 14.1.2011 gjennom Advokatfirmaet Harris. Det forutsettes at NVE

etterprøver behovet for ledningen og lønnsomhetsvurderingene BKK har presentert, samtidig som

interessene veies mot hverandre for å vurdere om det skal meddeles konsesjon og

ekspropriasjonstillatelse. Om NVE finner at det skal meddeles konsesjon, er det kun de vedlagte

trasalternativene og tomteplasseringene som kan være aktuelle alternativer. Se uttalelser fra grunneiere

Matre, Trodal og Haugsvær (15.11.2010), Kvamsdal m/flere (17.12.2010) og Trodal (udatert).

Det er ikke aktuelt å vurdere samtykke til forhåndstiltredelse før det er tatt stilling til

ekspropriasjonssøknaden. Grunneierne opplyser videre at det ikke vil bli gitt samtykke til andre alternativ

enn de som omtalt i vedlagte uttalelser.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane etterlyste i brev av 20.1.2011 en bedre begrunnelse for tiltaket.

BKK hevder i søknaden at Bergensområdet får full reserve med ledningene fra Modalen til Kollsnes. Det

stilles spørsmål om hvorfor søknaden ikke beskriver Sima-Samnanger og dens funksjon som styrking av

forsyningen i samme område. Ledningen Modalen-Mongstad omtales kun generelt, ikke konkret om hvor

mange MW ledningen den må overføre.

Naturvernforbundet viser til estimeringer fra SSB som viser at det er lite dekning for påstand om kraftig

forbruksvekst i Bergensområdet. Tallene fra 2005 til 2008 viser ingen markant stigning. De tviler også på

om elektrifiseringen av oljefeltene Troll og Gjøa vi I bli gjennomført. Naturvernforbundet mener

begrunnelsen for tiltaket fremstår som usikker og den derfor ikke kan godtas.

Det vises til de teknisk-økonomiske beregningene i søknaden der verdien av ikke realiser produksjon får

beregningene til å ende med positivt tall. Naturvernforbundet mener også at investoren i kraftverket vil

bruke dette som et argument for å bygge kraftverket og at tallene brukes for å betale både kraftledningen



og kraftverket. Uten disse grunnløse inntektene gir prosjektene økonomiske tap for samfunnet. NVE må
pålegge BKK å dokumentere de kvantitative sidene ved begrunnelsen.

Det vises tilat et av hovedargumentene for kraftledningen er å øke overføringskapasiteten for å kunne
mate inn mer kraftproduksjon. Siden forbruket ser ut til å gå ned, er ikke lenger dette noe godt argument.

Bjarne Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Sveinung Sleire har i brev datert 17.12.2010 uttalt at det eneste

alternativet de kan godta er trasalternativet over Geitberget (1.4), da den tar hensyn til både bygda

Kvamsdalen og stølen. Traseen over toppen av Tausefjellet bør flyttes litt sørvest slik at den blir liggende

mellom Tausefjell og Ravnefjell. På den måten vil silhuettvirkningen bli redusert. Ved Klettane kan

trekkes mer inn på fjellet mot sor, slik at ledningen blir mindre synlig fra Kvamsdalen og fra sjøsida.
Alternativet gjennom Kvamsdalen berører en tursti mot Fossdalen, noe som vil være svært uheldig.

Den nederste streken på kartet viser den justerte traseen.

Norodd Trodal sier i brev til BKK at han på vegne av innbyggerne i Trodalen ber om at 22 kV-Iedningen

gjennom dalen blir fjernet og lagt i sjøkabel. Dette begrunnes med at den planlagte luftledningen vil
påføre grunneiere i Trodalen gnr. 48 bnr. I og 2 store ulemper. Som kompensasjon og avbøtende tiltak
ber han om at BK_Klegger vei fra Trodalsleitet til østsiden av Botnetjørna mot grensa til Matres eiendom.

B.2 Uttalelser tilleggssøknad av 14.5.2012

B.2.1 Lokale myndigheter

Modalen kommune orienterer i brev av 25.6.2012 om følgende vedtak i kommunestyret 20.6.2012:

"Modalen kommune er nøgd med informasjon, søknadsprosess og det utgreiingsarbeid, som BKK Nett AS
har fått utført, ved søknad om ny krafilinje mellom Modalen-Mongstad.

Etter ei samla vurdering av ulike konsekvensar vil Modalen kommune rå til at det vert gjeve løyve til
bygging av trasealternativ 2.0."

Masfjorden kommune informerer i uttalelse av 27.6.2012 at kommunestyret har fattet følgende vedtak:

"Som følgje avframføringa av den omsøkte 300 (420) kV linja Modalen- Mongstadfår Masfjorden ei ny
kraftlinje med høgspentmaster gjennom kommunen. Kommunen har forståing for den regionale
samfunnsnytten som ei sikker straumforsyning har. Men linja fører til store tekniske inngrep i levande
bygder, natur og landskap i ein kommune som alt er tungt belasta etter vasskraftutbygging. Linjer og
uteanlegg legg band på store areal og kjem i konflikt både med eksisterande busetnad, behovet for ny
bustadbygging og næringsareal. Det er derfor særs viktig at denne nye utbygginga gjennom vår kommune
og behovet for avbotande tiltak, vert vurdert i eit heilskapsperspektiv. Dei avbøtande tiltaka som blir



valde, må koma der dei lokalt har størst verdi og samfunnsnytte. Masfjorden kommune krev at NVE tar
otnsyn til totalbelastninga påført Masfjorden kommune av BKK / NVE for å sikra storsamfunnet straum.

Masfjorden kommunestyre har vurdert den konsesjonssøkte nye traseen Modalen- Steinsland-

Haugsværdalen, alternativ 2.0. På Masjjordsida har denne traseen etter vår meining stor negativ

konsekvens for landskap, kulturminne og reiseliv og vi vil sterkt rå frå at denne traseen blir vald.

Masfjorden kommunestyre tilrår alt. 1.1a på Masfjordsida.

Masfjorden kommune krev at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 132 kV lina frå koplingsanlegget på

Matre, gjennom Grøn Næringspark, Matre som eit kompenserande tiltak. Denne linja blokkerer no

byggeklart næringsareal.

Masfjorden kommune krev at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 22 kV lina som går gjennom Trodalen,

subsidiert å flytte luftlina bort frå byggeområde som eit kompenserande tiltak. Denne linja blokkerer no

byggjeklart bustadareal.

Masfjorden kommune krev at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 22 kV lina som går gjennom

byggefeltet på Haugsvær som eit kompenserande tiltak. Denne linja er i dag i konflikt med tenleg uteareal

i byggefeltet. Ei kabling her vil og frigjera byggeklare bustadtomtar.

Masfjorden kommune ber NVE om å pålegge BKK åframleis jobbe vidare med designmastekonseptet, og

å vurdere konkret plassering, høgde og utforming av alle master individuelt ut frå både nærområde der

ho skal plasserast og innsyn frå Masfjorden/Fensfjorden.

Masfjorden kommune ber NVE om å pålegge BKK åjobbe vidare med design og landskapstilpassing for

dei nye koplingsanlegga som er planlagt i kommunen. BKK har konsesjonssøkt om ny koplingsstasjon på

Haugsværdalen. Dette er i strid med lokale interesser. Masfjorden kommune krev at NVE pålegg BKK

planlegging og tilrettelegging av heile området som nytt industriareal som kompenserande tiltak. Slik kan
også anna næringsverksemd verta etablert her.

Masfjorden kommune støttar det nye alternativet, 2.2, som er konsesjonssøkt for fjordspenn Haugsvær, då

dette er mindre belastande for Haugsværbygda. Når koplingsstasjonen på Frøyset skal oppgraderast,

føreset Masfjorden kommune at opprusting av vegen som trengs i anleggsperioden skjer i dialog med

kommunen som ei varig vøle.

Masfjorden kommune støttar at 300 (420) kV linja vert lagt i eksisterande trase forbi Stemmevatnet ved

Solheim. Dette gjev gjenbruk av trase og tar visuelle omsyn med tanke på innsyn frå Solheim og fjorden.

Masfjorden kommune støttar BKK si prioritering av 2.4A alternativet for Eikemodalen. Dersom
alternativ I i Eikemodalen vert valt, føreset kommunen bruk av designmaster.

Ny trase ved Solhaug og vidare sør for Vardefjellet ved Kvamsdalen (2.4b) Den nye traseen, 2.4b, som

BKK no søkjer om og prioriterer framfor begge dei tidlegare omsøkte alternativa inneber nye tekniske

inngrep i ei li der det alt går ein veg og ei 22 kV linje. Denne nye traseen inneber ei stor endring frå dei

to tidlegare traseane, og kommunen har ikkje uttalt seg om dette området tidlegare. Verdivurderingane i

KU sett opp mot landskap, kulturminne ogfriluftsliv i området slik vi lokalt kjenner det, gjer at

kommunestyretvil sterkt tilrå at alt. 1.4.a vert vald med god terreng tilpasning. Det nye alternativet 2.4 b

vil vera godt synleg frå all båtferdsle på fjorden ogfrå heile landsida på austsida av fjorden. Den fører
heller ikkje til gjenbruk av eksisterande trase. Dersom den nye traseen vert vald av NVE, krev kommunen

at NVE fastset tidsfrist for sanering og fjerning av stolpar og installasjonar som høyrer til den

eksisterande 132kV linja som alt går over Eikemo-Kvamsdalen-Kvamshaugane.



Masjjorden kommune ser det som positivt at masta no erflytta vekkfrå holmen i Sleirsvatnet gjennom ny
trase, alt 2.5.

Masfjorden kommune støttar ny trase Froyset-Iledalsvagen ogjustering av tidlegare omsøkt trase
gjennom Iledalen, Masfjorden (alt 2.6).

Masfjorden kommune krev primært at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 300 (420)kV linjefrafv 570 til
koplingspunktfor sjøkabel. Arealet i Ildalsvågen har allmenn samfunnsinteresse for tilkomst til sjø og
Masfjorden kommune krev dette som avbøtande tiltak. Trasefor sjøkabel frå Ildalen til Fensfjorden må
plasserast slik at den ikkje hindrar allmennferdsel til sjø i området.

Masfjorden kommune har merka seg aktuelle trommel- og riggplassar. BKK skriv at dei vil ga i dialog
med berørte grunneigarar og gjera konkrete avtalar. Ein av desse ser ut til å liggjapå kommunal grunn
på industriområdetpå Krossleite. Kommunen ynskjer at planeringa som må gjerast for anleggsperioden
(3 år) blir utført slik at området etter dette er varig planert og tilrettelagtfor ny aktivitet. Riggplassen i
Matresdalen, slik han er innteikna er i konflikt med kulturminne og kan ikkje aksepterast. Det er
dokumentert store kulturminneverdiar på Treet i Matresdalen. Ein planert riggplass på 3-5 mål vil rasera
jleire av dei registrerte kulturminna samt kraftig redusera verdien av det attverande kulturmiljøet på
Treet og området kring.

Masfjorden kommunestyre er uroa over at tilleggssøknaden er lite kunngjort. Dette gjeld særleg dei to
heilt nye tracealternativa 2.0 Modalen—Matre og 2.4A Bergsvik. Desse to alternativa berører nye
grunneigarar som ikkje vart berørt iførste fase.

320 (420)kV linja Modalen-Mongstad er av stor samfunnsmessig interesse og vil koma. Det er viktig at
Masfjorden kommunefår avbøtande tiltak iforhold til at Masfjorden er ein av dei kommunane iftlket
som er hardast belasta av utbygginga av linjenettet."

Gulen kommune har i kommunestyret 21.6.2012 vedtatt følgende:

"Gulen kommune vurderer trase Alt 1 som den klart mest uheldigefor Gulen kommune.
Ilandsføringspunkt i Postvågen vil både vere til hinderfor bustadfelt,jordbruk ogfor den verna
postvegen gjennom Gulen. Dette alternativet er difor uaktuelt.

Gulen kommune krev at sjokabel vertført inn i lievågen og vidare ijordkabel gjennom Ildalen og austfor
eksisterande Hovden bustadfeltfram til kryssing av RV 570, alternativ 1.6, og ber om at NVE pålegg
BKK å søkje konsesjonfor dette alternativet.

I energiutgreiinga som BKK hadde med Gulen Formannskap kom detfram at beredskapen i Søre del av
kommunen er svak ved straumutfall, og kommunen vil be om at det vert lagt ein 22 KV kabelfrå
Mongstad over Fensfjorden parallelt med 300 (420) KV kabelen."

B.2.2 Regionale myndigheter

Fylkesmannen i Hordaland skriver i uttalelse av 9.8.2012 at kraftledningen ses som et stort og
dominerende arealinngrep som vil bryte gjennom landskapet på en brutal måte. Det påpekes at det i

søknaden ikke er fremlagt vurderinger av samlet belastning på landskap og naturverdier, jf.
naturmangfoldloven § 10. NVE bør derfor sammenfatte informasjon om samlet belastning og gi en
konkret vurdering av belastningen av eksisterende og nye inngrep, både i fjellet og i sentrale bygder, før

det tas et endelig valg om trase. Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker bør føre til
pålegg om avbøtende tiltak for å redusere virkninger for naturmangfold, friluftsliv og opplevelsesverdi.

Kryssing av Steinslandsdalen kan neppe foretas uten store virkninger for landskapet, der ingen av

alternativene peker seg ut. Videre vestover vil alle traseer krysse sentrale DNT-løyper og være negative



for friluftslivet. INON-området ved Taket vil reduseres og splittes. Alt. 2.0 vil gå gjennom et lite berørt

område med markerte landskapsrom som har stor verdi for friluftsliv, reiseliv og historie. 1.1a krysser

stien for Bjørn West-marsjen, mens 1.1 går i utkanten.

Forskjellen mellom de tre alternativene er liten når det gjelder virkninger for INON. Alternativ 2.0 anses

totalt sett som verre enn 1.1a siden førstnevnte går gjennom områder i søndre Stølsheimen som fremstår
som mer urørt, selv om det reelt sett vil gi større INON-tap. Av hensyn til å unngå store, nye naturinngrep

på tvers av fjellheimen anbefaler fylkesmannen alternativ 1.1. Det er lagt mer vekt på opplevelsen av
urørt natur enn endringer i INON, samtidig som det vilgi samling av eksisterende kraftledninger.

Alternativ 2.4 forbi Kvamsdalen vil gå gjennom et urørt område og redusere et INON-område med 0,9
km2. Ledningen vil også komme nærmere turstier og bli synlig fra fjorden. Fylkesmannen ser en nordlig

trase som mindre konfliktfylt og anbefaler alternativ 1.

Sogn og fjordane fylkeskommune refererer i brev datert 20.6.2012 til at BKK Nett prioriterer altemativ
1.6 foran alternativ 2.6 og viser til at begge disse kommer bedre ut enn alternativ I gjennom Postvågen.
Endringene i tilleggssøknaden ligger innenfor rammene av vedtaket fra fylkeskommunen i 2011 og saken

er ikke sendt til politisk behandling.

Hordaland fylkeskommune opplyser i brev av 5.10.2012 at fylkesutvalget har fattet følgende vedtak:

"Fylkesutvalet i Hordaland meiner det er svært viktig av omsynet til forsyningstryggleiken i
Bergensregionen åfå etablert eit ytre kraftlinesamarbeid mellom Modalen og Kollsnes, og vil rå til at det

vert gjeve konsesjon til bygging av ei 300 (420) kV kraftlinje mellom Modalen og Mongstad.

Av omsyn til kulturminne og landskap vert alternativ 1.1a oppretthalde som prioritet på strekninga

Modalen - Haugsværdalen. Fylkesutvalet ser ingen klare innvendingar mot BKK Nett sine prioriterte

trasealternativ på dei andre strekkjene.

Når det gjeld riggområde, trommelplassar m.m. er ein riggplass i direkte konflikt med automatisk freda

kulturminne. Det er på Treet (Askeladden id. nr. 150447), rett nord for Matresvatnet ved Stordalsvegen.

Hordalandffikeskommune stiller krav om at det foreslegne riggområdet må flyttast og varslar motsegn

på dette punktet. Riggområdet i Bergsvik vil truleg få stor innverknad på kulturminne og kulturmiljø frå

nyare tid. Flytting bor vurderast.

Hordaland ffikeskommune har førebels ikkje merknader til andre anlegg nemnde i søknaden. Eventuelle
nye og endra tiltak må sendast Hordaland fvlkeskommune for vurdering.

Fylkeskommunen stør bruk av stadstilpassa design av master.

Undersøkingsplikta, jf § 9 i kulturminnelova, må oppfidlast i god tid før tiltak i marka vert sett i verk.

Fylkesutvalet tilrår jordkabling frå landtaket i Ildalen opp mot fv. 570."

Fiskeridirektoratet region Vest sier i uttalelse av 8.6.2012 at de ikke kan se at ledningen vil innvirke på

fiskeri- eller akvakulturvirksomhet.

Kystverket vest viser i uttalelse av 12.6.2012 til sin tidligere uttalelse og har ingen nye merknader i

denne omgang.

B.2.3 Privatpersoner og organisasjoner

Sigmunn Rørvik etterlyser 26.5.2012 en vurdering av transport av ny transformator til Frøyset
transformatorstasjon.



Anders Vågset skriver i brev av 5.6.2012 at alternativ 2.0 i stor grad vil berøre hans eiendom mellom

Kringlebotn- og Haugsværvassdragene. Stølsheimen er et mye brukt turområde og området ved

Kringlebotnvassdraget fremstår som uberørt. Ved Krokevatn ligger en av de mest brukte teltplassene i
området. I området er det også observert hekkende kongeørn i år. Vågset mener det vi1 være bedre å legge

traseen i nærheten av Haugsværvassdraget, da dette området allerede er skjemt av vannkraftutbygging.
Vågset ber også om at det blir klarhet i eiendomsforholdene for eiendom gnr. 52 bnr. 6.

Kristen Bergsvik skriver i brev av 10.6.2012 at alternativ 1.4 er det beste valget forbi Kvamsdalen siden

det går over snaufjell og vil bare være synlig fra langt hold. Alternativ 2.4 B vil være til ulempe for
skogsdrifta, ettersom ledningen passerer over planteskog. Denne traseen vil også være dominerende i
terrenget. Flyttes ledningen lenger opp i terrenget, til 300 meterskoten, vil ledningen komme bort fra den

produktive skogen. Riggplassen er inntegnet på dyrket mark og Bergsvik krever at denne flyttes.

Reidar Nåmdal er grunneier av gnr. 82 bnr. 1 i Modalen og sier i brev av 15.5.2012 at han ikke ønsker

trasealternativ 2.0. Spesielt vil en ny ledning som krysser over Svartavatnet (ved Nystølen) være et
negativt naturinngrep.

Gert Rune Daae sier i e-post av 17.6.2012 at han ønsker trase 2.5 ved Sleirsvatnet.

John Sigurd Nygard og Aud Sortun Nygard sier i to likelydende uttalelser datert 23.6.2012 at
alternativ 1.1 og 1.1a vil være skjemmende for bebyggelsen nord i Modalen, ved at mastene på begge

sider av dalen vil virke dominerende. Disse alternativene vil også krysse en tursti fra Straume mot
Vardadalsbu, og vil være godt synlig over store områder.

Alternativ 2.0 vil krysse turstien like nord for f:jellet Taket. Forutsatt en trase som er godt tilpasset

terrenget, og at det tas hensyn til stien ved plassering av mastepunkter og valg av mastetyper, vil
alternativ 2.0 være et bedre alternativ.

Arvid Bjarne Vågseth opplyser i brev av 25.6.2012 at det på vestsida av den planlagte

transformatorstasjonen er ei bratt f:jellside som er utsatt for steinsprang og snøras. Her er det også et stort
fiellparti som ser ut til å kunne rase ut.

Ingvar Vik opplyser i uttalelse av 25.6.2012 at Kringlebotnvassdraget i stor grad er et villmarksområde
med mye brukte turløyper. Øvre del av vassdraget er uberørt av reguleringer. En kraftledning etter
alternativ 2.0 vil være i sørlige horisont og ødelegge villmarksopplevelsen. Haugsdalsvassdraget er preget
av regulerte vann og tekniske inngrep, så ledningen bør heller legges i dette området. Det bør være mulig

å finne en trase nord for Steinslandsvatnet, men som følger ned Haugsdalsvassdraget.

Gulen og Masljorden utvikling viser den 25.6.2011 til sin uttalelse til søknaden og ber om at det blir tatt
hensyn til det som er sagt der.

Margunn Karin Sleire har gitt uttalelse i brev av 28.6.2012 gjennom advokatfirmaet Wikborg Rein. Det
stilles spørsmål ved BKK Netts motivasjon for å bygge ledningen, med henvisning til at begrunnelsen

antas å være eksport av kraft til utlandet. Det kreves derfor en redegjørelse for eksporthensynet og at

BKK legger fram bakgrunnsdata for forbruksprognosene som omtales i tilleggssøknaden. Det bes også
om en redegjørelse for planene om utbygging av fornybar kraft.

Norges Miljøvernforbund sier i uftalelse av 27.6.2012 at petroleumsnæringen er ansvarlig for det

økende strømforbruket i Bergensregionen og derfor må betale for økt overføringskapasitet. Ny
kraftledning kan kun bygges som kabel. Det kreves samtidig en strengere praksis når det gjelder

elektromagnetiske felt.



Lars Solheim og Arne Kvamsdal sier i brev av 28.6.2012 at fjellområdene i Masfjorden kommune er

sterkt berørt av vassdragsutbygginger og at det er viktig å bevare den delen av landskapet som ikke er

berørt. Trasealternativ 2.0 går gjennom storslagent landskap med svært små inngrep. Dette området har

også historiske verdier, er et mye benyttet turterreng som også inngår i ruta for Bjørn West-marsjen.

Alternativene 1.1 og 1.1a går gjennom områder med tekniske inngrep og en av disse traseene bør

benyttes.

Grunneierne på Litle-Matre gnr. 52 v/Håkon Matre sier i brev av 28.6.2012 at det samlet sett er knyttet

minst konflikter til trasealternativ 2 og at dette alternativet ikke vil være et nytt skjemmende inngrep ved

de attraktive turområdene ved Litlematrestølen eller Øvredalen. Gråsida, som alternativ 1.1a går over, er

et populært turmål. Grunneierne vil på det sterkeste anbefale at 132 kV-Iedningen gjennom Matre blir

kablet, både for å frigjøre areal, gi visuell forbedring og av hensyn til magnetfelt. Brukene i Matre er

allerede mye berørt av kraftutbygging, og det bes om at dette tas hensyn til.

Hytteeiere på Litlematrestølen v/ Einar Matre sier i brev av 28.6.2012 at de gir sin fulle støtte til

merknaden fra grunneierne på Litlematrestølen. Alternativ 2.0 er å foretrekke siden den går i et område de

eller andre normalt ikke buker til turgåing.

Ørjan Daae støtter i sitt brev av 29.6.2012 opp om trasealternativ 2.5 forbi Sleirevatnet. Han er fornøyd

med at nærmeste mast ikke vil være synlig fra Dalset. Denne traseen vil gi ei mast plassert oppe på en

markert topp og foreslår at denne bygges som en designmast formet som kråkeføtter, jf. planer om

kulturpark.

Statoil sier i brev av 26.6.2012 at de har en dialog med BKK Nett om trase på Mongstad, der det er

konflikt mellom ledningen og kjølevannsinntak for gasskraftverket. Løsningen bør legges til grunn

endelig konsesjonsvedtak.

John Høyvik har gitt uttalelse gjennom Advokatfirmaet Harris, i brev datert 29.6.2012. Høyvik har

dagens 132 kV-Iedning over eiendommen. Han mener det bør tas hensyn til hans øvrige eiendom slik at

denne i minst mulig grad blir skadelidende av den nye ledningen. Høyvik støtter trasealternativ 2.6 da

denne traseen er bedre tilpasset terrenget, hensynet til han eiendom og skogsdrift. Han bestrider at alt. 2.6

er et dårligere landskapsmessig alternativ enn 1.6 og han ber om dokumentasjon som viser at alternativ

2.6 er dyrere.

I utfyllende uttalelse av 6.7.2012 kommer det fram at Høyvik vil godta eiendomsinngrep og samtykke til

anleggssart for alternativ 2.6. Han vil rnotsette seg eiendomsinngrep og forhåndstiltredelse ved en

eventuell konsesjon til alternativ 1.6.

Bjarne Kjell Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Inger og Sveinung Sleire sier i brev forfattet av

Advokatfirmaet Harris 29.6.2012 at de er positive til alternativ 2.4b. De stiller seg også positive til

alternativ 1.4, forutsatt justeringer litt mot sørvest. Alternativ 1 vil være veldig negativ for bygda og

stølen i Kvamsdalen.

I utfyllende uttalelse av 6.7.2012 sier grunneierne at de vil kunne godta eiendomsinngrep og gi samtykke

til anleggsstart dersom alternativ 2.4b velges. Dette gjelder også for 1.4, forutsatt de omtalte justeringer.

De vil motsette seg ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for andre alternativer, herunder

alternativ I.

Hallvar Haugsvær, Norodd Trodal og Brita Trodal har gitt merknader gjennom uttalelse fra

Advokatfirmaet Harris 29.6.2012. De ønsker at transformatorstasjonen plasseres i Kvitskaret, og

begrunner dette med at den da er ute av syne, gir kortere kraftledning, mindre støy, lettere linjeføring mot

Mongstad og mindre beslag av dyrket mark. Det vises til at veien ikke er i samsvar med terrenget og kan



anlegges på en bedre og billigere måte. Grunneierne ønsker vei opp til skaret, blant annet for å ta ut
tømmer. Det opplyses at det planlegges et kraftverk i elva i Kvitskaret, som også vil kreve at et bygges

vei.

I utfyllende uttalelse av 6.7.2012 sier grunneierne at de ikke godkjenner plassering av ny

transformatorstasjon Haugsværdalen og hevder vilkårene for ekspropriasjon ikke foreligger. De stiller seg

imidlertid positive til en plassering i Kvitskaret. For det tilfelle at ekspropriasjonstillatelse og
forhåndstiltredelse blir innvilget mot grunneiernes ønske, forutsettes det at det blir fastsatt frist for når

skjønn kan kreves.

Mongstad Vekst krever i brev av 28.6.2012 at ledningen legges som jordkabel fra ilandføring og frem til

transformatorstasjonen på Mongstad, alternativt legges lengre vekk fra veiene. I området foretas det

plasskrevende transport, blant annet trucker med inntil 20 meters lastehøyde og 10 meters bredde.
Ledningen vil være et hinder for stor transport, gjøre det vanskelig med fremtidige utvidelser av veien og

også være til hinder for større kraner.

Malena og Ivar Helge Matre sier i brev av 26.6.2012 at de ønsker kabling av 132 kV-ledningen

gjennom Matre. Det vises til at eiendommen Stien 13 vil ha et magnetfelt beregnet til 2,6 T. Kabling vil
også frigjøre areal til næringsparken og minke faren for kollisjoner ved helikopterlandingsplassen.

Oddvar Eikemo sier i e-post av 29.6.2012 at ledningen ikke er nødvendig for samfunnet og at det ikke er
grunnlag for å bygge den. Det stilles spørsmål til om ledningen bygges for å tjene penger ved eksport, et

grunnlag det ikke kan gis ekspropriasjonstillatelse til. Hvis ledningen bygges, må den bygges etter trase
2.4A gjennom Eikemo.

Grunneiere Ytre Haugsdal og Steine v/ John Torsvik ber i uttalelse datert 29.6.2012 om at det pålegges

kabling fra ilandføringspunktet og til nord for Fylkesveg 570. Bakgrunnen er at det er ønskelig å
tilrettelegge for adkomst til sjø i Iledalsvågen. Grunneierne vil fraråde alternativ I, men er
imøtekommende for 2.6 og justert 1.6. Det bes om at det tas hensyn til skogbruk og innsyn til ledningen

fra Svelivatn.

Arnold Matre og Kristin Midtgård ga uttalelse i brev av 6.7.2012. Den planlagte riggplassen ved Treet

i Matresdalen vil odelegge et område der det er registrert mange kulturminner, og det kreves at
riggplassen fjernes fra dette området. Matre og Midtgård krever kabling av 132 kV-Iedningen gjennom

Matre som avbøtende tiltak på grunn av i næringsinteresser, landskap og helse. Trasealternativ 2.0 vil gi
stor negativ konsekvens for landskap, kulturminner og reiseliv og de fraråder sterkt at denne traseen

velges. Områdene rundt Kringlebotn fremstår som urørt, og brukes til blant annet jakt, fiske og friluftsliv.
Det vises til at Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune har klassifisert området som et
svært viktig friluftsområde. Det bør i stedet vurderes en trase bestående av alt 2.0 gjennom Modalen fram
til Hjortevatnet, for det dreies sør/sørvestover langs Haugsdalsvassdraget til alternativ 1.1 eller 1.1 a.

Planlagt mast på Vassæten ved Matresvatnet blir veldig synlig i landskapet og bør derfor utformes på en
skånsom måte.

Arne Berg sier i sin e-post 3.7.2012 at en ledningstrase gjennom Kringlebotn er lite ønskelig. Det er lite
INON i området, men i praksis oppfattes det mer urørt. Dette er også et mye brukt jaktområde. Alternativ

2.0 vil ødelegge følelsen av villmark og derfor gi konsekvenser for turistnæringen og Bjørn West-
marsjen. Alternativ 1.4 over Gråsida vil være synlig over store avstander. Alternativ 1 er derfor å

anbefale. Matresdalen er inngangsport til Stordalen og Stølsheimen og en riggplass her vil ødelegge
kulturlandskapet.

Bergen Sjøfartsmuseum sier i e-post av 10.7.2012 at sjokabelen over Fensfjorden kan gi konsekvenser

for eventuelle kulturminner. Det er ikke tilstrekkelig å bruke ROV med kamera før eller etter at tiltaket er



gjennomført. Det bør i stedet gjennomføres en undersøkelse sammen med kulturminnemyndighetene der
det brukes ROV med skrogmontert multistråleekkolodd. For å oppfy Ile undersøkelsesplikten i §9 krever
museet at det gjennomfores undersøkelser i traseen for de kan gi endelig uttale i saken.

B.3 Uttalelser etter sluttbefaring august 2012

B.3.1 Lokale tnyndigheter

Modalen kommune sier i sitt brev av 4.9.2012 at de i samråd med Masfjorden kommune tilrår at
alternativ 2.0 ou 1.1a blir koblet sammen i grenseområdet mellom Modalen og Masfjorden langs
Hjortevann og Svartevatn. Dette vil gi en bedre løsning og færre ulemper enn de to alternativene hyer for
seu.

Masfjorden kommune sier i brev av 6.9.2012 at de ønsker utredning av en kobling mellom 1.1a og 2.0
langs Svartevatnet og også en justering tilbake fra 1.1a til 2.0 vest for Gråsida. Det bes samtidig om en
justering av 1.4 ved Kvamsdalen, der ledningen legges noe lenger mot sør. Onske om kabling i Matre og i
Iledalsvågen opprettholdes.

B.3.2 Privatpersoner og organisasjoner

Arne Berg har i e-post av 26.8.2012 lagt ved bilder som viser hvor alternativ 2.0 vil gå gjennom
Matredalen, områder der det foregår reiselivsaktivitet. Matredalen er et kjent buldreområde (klatring,
NVEs kommentar). Fra buldreområdene langs veien vil ledningen komme i silhuett.

Arnold Matre sier i e-post av 28.8.2012 at utbygging gjennom Kringlebotnvassdraget vil medføre store
inngrep i et nesten uberørt område. Området har viktige naturkvaliteter og har viktig lokal, nasjonal og
internasjonal kulturhistorie. Matre mener en mulig løsning er trasalternativ 2.0 gjennom Modalen og
1.1a eller 1.1 gjennom Masfjorden.

Grunneierne på Litle-Matre ‘ed Ivar Helge Matre viser i uttalelse av 5.9.2012 til forslaget som
fremkom under sluttbefaringen om å koble sammen alternativene 1.1a ou 2.0. Etter deres mening fremstår
en løsning hvor 1.1a ned mot 2.0 ved å bryte nordvest nord for Kvitevasseggjene (omtalt i deres uttalelse
av 4.1.2011) som den beste løsninuen. På den måten unngås både Gråsida og Ovredalen, beuge mye brukt
til friluftsliv. Alternativ 2.0 ses som det beste, samtidig som det vises til at området rundt Kringlebotn
ikke er et uberørt område, men blant annet inneholder regulerte vann.

Advokatfirmaet Harris ga uttalelse på vegne av sine klienter 7.9.2012. Grunneierne i Haugsværdalen er
positive til nye undersøkelser av Kvitskaret som en mulig plassering av transformatorstasjon. Det vises til
at tiltaket kan gi virkninger for drikkevannskilde i Haugsværdalen. Under anleggsperioden og i en viss tid
etter dette il vannet ikke kunne benyttes som drikkevann, og dette er forhold som må tas med i vurdering
av plasserinu av transformatorstasjonen.. For øvrig opprettholdes merknader for Kvamsdal og Høyv ik.



Bergen turlag sier 7.9.2012 at de ikke ønsker at det bygges en kraftledning gjennom Stølsheimen og at
de fortsatt onsker utredning av jordkabel gjennom Modalen og parallelt med eksisterende ledninger. Den
beste kryssingen av Steinslandsvatnet er på nordsiden, men lenger vest går 2.0 gjennom et
villmarkspreget område, og Kringlebotn som et verdifullt stølslandskap. En kombinasjon av 2.0 og 1.1a
ses som den beste løsningen og ber om at dette utredes.

B.4 Uttalelser tilleggsøknad av 6.12.2012

B.4.1 Lokale myndigheter

Modalen kommune viser i brev av 31.1.2013 til følgende vedtak i formannskapet:

"Modalen kommune rår til at BKK Nett AS vert gjeven løyve til

etablering av omsøkt linjetrase — alternativ 3.0frå Modalen gjennom Stolsheimen til Masfjorden

etablering av ny koplingsstasjon ved Steinsland som omsøkt.

Modalen kommune ser det som svært positivt om linje mellom Modalen transformatorstasjon og
Steinsland vert etablerast i eksisterande trase og med berre ei linje gjennom området."

Masfjorden kommune informerer i uttalelse av 22.2.2013 at kommunestyret har gjort følgende vedtak:

"Masfjorden kommunestyre har handsama tileggsutgreiingar og tilleggssøknadar dagsett 6.12.2012
og harfidgjande merknader og krav til kompenserande tiltak i samband med dei inngrep som
kraftlinja påfører lokalsamfunna i kommunen.

Masfjorden kommune har ikkje merknader til omsøkt alternativ 3.0, ny trase som knyter
alternativ 2.0 og 1.1a i Stølsheimen saman.

Høgdedraget Gråsida, med mykje turutfart ogfrilt(ftsliv, er visuelt eksponertfrå mange kantar,
og Masfjorden kommunefinn det i utgangspunktet uheldig at krafilina skal kryssa over her,
uansett alternativ. Er det likevel uråd å unngå dette, vil Masfjorden kommune prioritera
alternativ 3.1Aframfor 3.1B. Masfjorden kommune krev at kraftlinja ikkje vertført ned i
Øvredalen.

Masfjorden kommune krev at NVE prioriterer det omsøkte alternativet 3.2 ved Haugsvær.

Masfjorden kommune vil be NVE prioritera det omsøkte alternativet 3.3. mellom Eikemo og
Gunnarbuøyra. Masfjorden kommune vil påpeike at det må visast omsyn til landskap og nærleik
til Mollandstølen ved plassering av mastepunkt på strekninga.

Masfjorden kommune ber NVE prioritera utforming av skulpturmast i Kråkehaugane ved
Sleirsvatnet.

Masijorden kommune krev at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 300 (420) kV linjefrå nordsida
av FV-570 til koplingspunkt for sjokabel i Ildalsvagen. Trasefor sjøkabelfrå Ildalen til
Fensfjorden må plasserast slik at den ikkje hindrar allmennferdsel til sjø i området.

Masfjorden kommunestyre er glad for den vilje som NVE viser med tilpassingar av linjetrasear på
bakgrunn av lokaleinnspel og synfaringar langstraseen. Linjetraseen vil likevel utgjere eit svært stort
inngrep i turterrengetfjellheimen, både i ytre delar av kommunen og i tilknyting til Stølsheimen. I tillegg



vil traseen påverke kvardagen til mange av lokalsamfunna i kommunen, og kommunen krev difor at NVE

pålegg utbyggarenftlgjande kompenserande tiltak:

Masfjorden kommune krev at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 132 kV lina.frå

koplingsanlegget på Matre, gjennom Grøn Næringspark Matre, som eit kompenserande tiltak.

Denne linja blokkerer no byggjeklart næringsareal.

BKK har konsesjons søkt ny koplingsstasjon på Haugsværdalen. Masfjorden kommune krev at

NVE pålegg BKK planlegging og tilrettelegging av heile området i Haugsværdalen til foremålet

industriareal som eit kompenserande tiltak. Ein turveg med min.2 m bredde mellom

bustadområda Haugsvær og Trodal må vere ein del av tilrettelegginga.

Masfjorden kommune krev at NVE gjev BKK konsesjon til å kable 22 kV linja som går frå
koblingsstasjon ved Haugsvær til Trodalen, subsidiert åflytte luftlina bort frå byggjeklart
bustadområde som eit kompenserande tiltak. Masfjorden kommune krev at NVE gjev BKK
konsesjon til å kable 22 kV linja som går glennom bustadfeltet på Haugsvær som eit
kompenserande tiltak. Ei kabling her vil frigjera byggjeklare bustadtomtar.

Kabling i Ildalen er eit kompenserande tiltak framfor åføre linjetraseen vidare over Steinsfjellet
til Postvågen i Gulen kommune. Arealet i Ildalsvågen har allmenn samfunnsinteresse for tilkomst
til sjø og Masfjorden kommune ber NVE pålegge BKK, som eit kompenserande tiltak å planlegge
kabling av 300 kV (420) kV linja slik at den ikkje hindrar framtidig allmenn tilkomst frå
ftlkesvegen og til området."

Gulen kommune har i møte 15.2.2013 kommet med følgende vedtak:

"Gulen kommune vurderer traseen Alt I som den klart mest uheldige for Gulen kommune.
Ilandsføringspunkt i Postvågen vil både vere til hinder for bustadfelt, jordbruk og for den verna
postvegen gjennom Gulen. Dette alternativet er difor uaktuelt.

Gulen kommune prioriterer jordkabling i Ildalen til kabelendepunkt nord for Fv 570. Dersom det
blir kabling berre til kabelendepunkt ved sjøen vil det hindre vidare utbygging i eit viktig område
for Gulen og Masfjorden.

Gulen kommune oppmodar om at grunneigarane sine interesser vert nøye vurderte og teke omsyn til ved
val av trasealternativ."

Lindås kommune sendte inn uttalelse datert 8.1.2013. Det vises til følgende vedtak i plan- og

miljøutvalget:

"Lindås kommune tilrår at alternativ 3.4b vert valt som trasé for kraftlina Mongstad-Modalen over

industriområdet på Mongstad. Om gittermaster med vertikalt lineoppheng vil redusere ulempene for

drifta ijorddeponiet ynskjer kommunen at dette alternativet vert valt for kraftlina.

Lindas kommune vil peike på at ei løysning med jordkabel ville vore det mest føremålstenlege alternativet

for næringslivet på Mongstad, med omsyn til dagens og framtidig aktivitet i området."

Gulen kommune gjorde følgende vedtak i kommunestyret 15.2.2013:

Gulen kommune vurderer traseen Alt 1 som den klart mest uheldige for Gulen kommune.
Ilandsføringspunkt i Postvågen vil både vere til hinder for bustadfelt, jordbruk og for den
verna postvegen gjennom Gulen. Dette alternativet er difor uaktuelt.

Gulen kommune prioriterer jordkabling i Ildalen til kabelendepunkt nord for Fy 570.
Dersom det blir kabling berre til kabelendepunkt ved sjøen vil det hindre vidare
utbygging i eit viktig område for Gulen og Masfjorden.



Gulen kommune oppmodar om at grunneigarane sine interesser vert nøye vurderte og teke
omsyn til ved val av trasealternativ.

B.4.2 Regionale myndigheter

Fylkesmannen i Hordaland ga uttalelse 7.2.2013. Fylkesmannen mener det bør foreligge en samlet

oversikt over inngrep og utbygginger langs ledningstraseen før det gjøres vedtak, jf.
naturmangfoldsloven. Traseen langs Hjortetjørni og Svartavatnet er uheldig, men alternativ 3.0 fremstår

likevel som det minst kontliktfylte av alternativene.

Både 3.1A og 3.1B vilbli mindre synlige fra Matre og skjerme Øvredalen. Det bør foreligge
visualiseringer og kart før det tas stilling tiltrasevalget. Fylkesmannen tilrår alternativ 3.1A på grunnlag

av at denne ligger lavere i terrenget og i mindre grad berører friluftsinteressene på Gråsida.

Alternativ 3.3 ligger lavt i terrenget og får bedre bakgrunnsdekning enn alternativ 1.4, men kommer
nærmere Mollandsstølen.

Fylkesmannen støtter bruk av jordkabel i Iledalen og i Matre av hensyn til landskap, boliger og annen

virksomhet. Når det gjelder anleggsarbeid med kryssing av Matreelva, er det viktig at anleggsarbeidet
avsluttes før slutten av september for å unngå gyteperioden. Dette bør være et konsesjonsvilkår.

B.4.3 Sentrale myndigheter

Fiskeridirektoratet sier i brev av 9.1.2013 at de ikke kan se at tilleggssøknaden berører sjøområder
tilknyttet vesentlige fiskeri- eller akvakulturinteresser.

Kystverket Vest viser i uttalelse av 11.1.2013 til tidligere uttalelser.

B.4.4 Privatpersoner og organsisasjoner

Ingar Vik sier i uttalelse av 27.12.2012 alternativ 3.0 er mye bedre enn 2.0 med tanke på å skåne områder

som er lite berørt av inngrep, med vekt på Kringlebotsvassdraget.

Kristen Bergsvik sier i brev av 3.1.2013 at trase 3.3 er plassert fint i terrenget, med god avstand til

drivverdig skog. Traseen ligger så langt fra toppen at mastene ikke blir synlige mot himmelen.

Sammenlignet med alternativ 2.4B er dette mindre synlig fra Masfjorvegen. Han anbefaler at alternativ
3.3 velges.

Anders Vågset sier i brev av 2.1.2013 at han anser alternativ 3.0 for å være svært mye bedre enn
alternativ 2.0. Alternativ 3.0 påvirker i mindre grad uberørte områder.

Arvid Bjarne Vågseth og Kari Oddbjørg Vågseth er grunneiere av gnr. 47 bnr. 16 i Masfjorden
kommune og sendte inn uttalelse den 14.1.2013. Ved omsøkt ledning befinner det seg en brønn som

forsyner seks boliger og to hytter. Trasealternativ 3.2 kommer på oversiden av traktorvegen. Ledningen
vil sperre for taubane og gjøre det vanskelig å ta ut skogen i lia på oversiden av ledningen. Vinkelmasten
ytterst på åskammen blir svært synlig i landskapet. BKK Nett må opparbeide traktorveg videre til skogen

over trase 3.2. De ser trasealternativ 2.2 og transformatorstasjon i Kvitskaret som den beste løsningen.

Margun S. Amundsen er grunneier av gnr. 47 bnr. 11 i Masfjorden sier i brev av 25.1.2013 at alternativ

2.2 er til minst ulempe siden traseen i sin helhet kommer utenfor eiendommen. Det nevnes også at
ledningen kan komme til å forstyrre TV-signaler.



Bergen Sjøfartsmuseum ga uttalelse i e-post av 21.1.2013. Landtaket ved Grunnevika på Mongstad er
fra før tilstrekkelig undersøkt for kulturminner. Det er gjort undersøkelser av dypvannsdelen over
Fensfjorden uten at det er gjort funn. Det er fortsatt aktuelt med undersøkelser av landtakene i Postvågen
og Iledalsvågen. Særlig i Postvågen er det muligheter for kulturminner. Det kan bli aktuelt med flere
undersøkelser når endelige kart foreligger. Potensialet for funn vurderes å være til stede.

Statnett viser i uttalelse av 29.1.2013 til at det er planlagt en T-avgreining ved Steinsland. Statnett
anbefaler at NVE bidrar til at BKK Nett får en løsning som gir anlegget fullverdige stasjonsløsninger,
med de fordeler dette innebærer for robustheten og fleksibiliteten i systemdriften.

Jannicke Johnsen, John Torsvik og Terje Wergeland er grunneiere på Steine og Ytre Haugsdal og ga
uttalelse 2.2.2013. De ønsker primært kabeltraseen til oversiden av Fv570. De bemerker også at BKK
Nett bør få mulighet til lokal tilpasning av trase, at sjøkabelen ikke skal legges så dypt at den ikke
kommer i konflikt med småbåttrafikken i Krokesunda og at riggplass kan opparbeides på snuplass nord
for fylkesveien. Grunneierne ønsker å utnytte området til naust og rorbuer slik arealplanene legger til rette
for. De er positive til at det bygges anleggsvei.

Bergen turlag sier i uttalelse av 7.2.2013 at alternativ 3.0 foretrekkes siden dette alternativet vil være
negativt for natur- og friluftsinteresser enn de øvrige alternativene. Kringebotn er et særdeles verdifullt og
unikt stølsområde som er villmarkspreget og uberørt, og er viktig å bevare. Det kreves at ledningen ikke
er synlig fra turisthyttene Skavlabu og Varadalsbu. Området ved Nygard er mye brukt til friluftsliv både
av folk i Modalen og de som har hytte på Nygard, det største hyttefeltet i Modalen. Turlaget foretrekker
koblingsstasjon på Steinsland fremfor en ny ledning frem til Modalen koblingsstasjon. Dersom det gis

konsesjon forventes det strenge krav til at det vises hensyn til omgivelsene i anleggsarbeidet.

Odd S. Næss er grunneier av gnr. 19 bnr. 1 Molland i Masfjorden kommune og ga uttalelse 5.2.2013.
Ledningen bør trekkes et godt stykke nord for utløpet av Sætretjørna, stien og elva som renner ned i
vatnet. Dette er en del av ei gammel stølsmark og fin naturmark ellers. Stien opp til Mollandsstølen er en
mye brukt turveg. Han foretrekker alternativ 1.4.

Grunneierne på Litle-Matre ga uttalelse 7.2.2013. En ledningstrase over Gråsida vil bli synlig fra
mange områder. Mastene blir synlige fra Klavefiellet og andre nærliggende fjell, og nedføringen fra
Gråsida mot Matresdalen vil bli godt synlig fra Fossen og Haugsværfiellene.

Grunneierne vurderer alternativ 2.0 som den minst skjemmende traseen for strekningen Modalen —Matre
og de mener ikke at alternativene 3.1A og 3.1B vil gi store forbedringer. Kringlebotn er ikke urørt natur,
med bebyggelse og regulert vann. Det vil trolig bli flere inngrep med overføring fra Brydalsfossen. Trase
2.0 går nedenfor Storevasseggi og har god bakgrunnsdekning, mens alternativ 1.1a i stor grad går på
høydedrag uten bakgrunnsdekning. Områdene 2.0 går gjennom er svært lite brukt som turområde
sammenlignet med områdene rundt 1.1a. Det vises til vedlagt uttalelse fra Matre Bygdelag om at
ledningen legges slik at den blir minst synlig fra bygda.

Sogn og Fjordane turlag sier i uttalelse datert 6.2.2013 at de er fornøyde med begge
jordkabelalternativer i Iledalen og mener at nærturområdet ved sjøen blir godt ivaretatt. Tidligere
merknader om ledningen videre opp Iledalen står ved lag. Med de foreliggende planene om hytter og
boliger vil det bli økt press på turområder.

Margunn Karin Sleire har 8.2.2013 gitt uttalelse via advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. BKK Nett
har ikke redegjort for hvilken betydning ledningen vil ha for eksport av kraft ut av området eller for
forbruksprognosene omtalt i brev til grunneierne 15.5.2012. Utbyggingen tar ikke hensyn til verdier som
kulturlandskap, naturmiljø og jordbruksinteresser. Den skisserte traseen over Tausefiell er uaktuell. Siden



søker ikke har forelagt etterspurt dokumentasjon motsetter Sleire seg at søknaden blir innvilget før saken
er ti Istrekkelig bely st.

BKK Produksjon sier i brev av 7.2013 at den omsøkte ledningen vil bedre forsyningssikkerheten i store
deler av Hordaland og få ut vesentlige mengder ny fornybar kraftproduksjon i nordre deler av fylket og i
sondre del av Sogn. Okt regulerbar kraftproduksjon i Matre kraftverk vil sammen med ledningen bidra til
økt forsyningssikkerhet. I byggefasen må det tas hensyn til at utkobling av ledninger blir så kortvarige at
k anntap unngås.

Hvis det velges en traseløsning som innebærer at BKK Produksjons ledning mellom Steinsland —
Modalen, samt deres bryterfelt i Modalen inngår som en del av den nye forbindelsen, må det omsøkte
prosjektet innebære et nytt bryterfelt på Steinsland ved kraftverket til erstatning for bryterfeltet BKK
Produksjon gir fra seg i Modalen. Bryterfeltet inngår som en vesentlig sikkerhetsfaktor ved feil i
kraftverket. Det forutsettes at eksisterende ledning Steinsland —Modalen er tilgjengelig til kraftverkets
produksjon inntil Steinland kan begynne å levere produksjon mot Mongstad.

Jon Olav Fosse er grunneier av gnr. 51 bnr. 1 ved Fossen og ga uttalelse 6.2.2013. Han kommenterer at
Matredalen ikke er et urørt område og viser at det her finnes kraftledninger, to kraftverk, taubane,
skogsveier. bebyggelse og regulert elv. Den nye ledningen bor være minst mulig synlig for folk flest.
Alternativ 2.0 tar hensyn til dette og er minst synlig fra Matredalen. Den blir synlig når den kommer til
Kringlebotnvatnet, men ligger her nede i den regulerte delen av vassdraget og har fjellet som bakgrunn.
Dette er bedre enn alternative traseer over høyfjellet. Å bygge ledningen på de høyeste toppene som
Sødalseggjane og videre vestover på Gråsida og øverste del av Storurdsfjellet er helt uakseptabelt. Her
blir ledningen synlig fra de fleste fjellene i området, fra Fv 381 og fra boligene ved Fossen.

Ørjan Daae opplyser i uttalelse av 8.2.2013 at Kråkehaugane Naturpark er lagt inn i Masfjorden
kommunes strategiske næringsplan. Han kommenterer at ingen av grunneierne som møtte opp på
sluttbefaringen var kritiske til trase 2.5 eller mastene. Om BKK Nett mener kråkefotmasten blir for synlig
bør masten flyttes slik det er anbefalt i de tidligere vurderingene, en kombinasjon av 1.0 og 2.5. men dette
vil kreve ei tredje mast. Konvensjonell gittermast på Kråkehaugen vil vekke misnøye blant grunneierne i
området.

Kråkefotmasten kan være ei modifisert H-mast, der traversen senkes slik at den blir en del av beina/tær.
Det kan brukes forskjellige farger, men oransje blir for synlig. Som grunneier vil han bli inkludert i
detaljprosjekteringen.

Bjarne Kvamsdal, Vidar Kvamsdal og Inger og Sveinung Sleire sier i uttalelse via Advokatfirmaet

Harris 8.2.2013 at alternativ 3.3 er den beste løsningen som er prestert så langt i saken.



I samme uttalelse påpeker advokatfirmaet at merknadene fra grunneiere i Haugsværdalen og fra John
Høyvik opprettholdes.

John Høyvik er grunneier av gnr. 60 bnr. 1 Høyvik i Gulen kommune og skriver i uttalelse av 2.2.2013 at
det eneste området med drivverdig furuskogligger nord-vest for Vestlifjellet. Trase 1.6 beslaglegger
skogsareal, splitter opp eiendommen og er synlig fra Høyvik. Alternativ 2.6 går derimot over områder
med lite skog og splitter ikke eiendommen. Høyvik ønsker at denne løsningen meddeles konsesjon. Han
avviser at alternativ 2.6 blir synlig fra Haugsdal og viser til at avstanden er på ca. 1 km.

Mongstad Vekst sier i uttalelse av 7.2.2013 at de primært vil ha ledningen som jordkabel, på grunn av at
mastene ikke skal være til hinder for transportkorridorene på Mongstad. Bare luftledningsalternativ 3.4b
kan støttes, under forutsetning av at veistrekningen fra kaianlegget til sammenbindingsveien må kunne
utvides til 15-17 meters veibredde. Det er også avgjørende at krysset ved sammenbindingsveien må kunne
utvides uten å komme i konflikt med master og linjehøyde. Alternativ 3.4a er ikke akseptabel siden
ledningen kommer for tett opptil veien og derfor vil forhindre utvidelser og være en utfordring ved
transport.

Vedlegg C

Vedlegg C.1 Oversikt over høringsinstanser

Høringsliste

Kommuner:
Austrheim kommune

Lindås kommune

Gulen kommune
Masfjorden kommune
Modalen kommune

Regionale myndigheter:
Hordaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Hordaland

Sogn- og Fjordane fylkeskommune
Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane

Sentrale myndigheter:
Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet)
Statens landbruksforvaltning
Kystverket Vest
Fiskeridirektoratet Region Vest
Luftfartstilsynet

Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap
Avinor AS



Andre:
Friluftslivets fellesorganisasjon
Bergen turlag

Sogn og flordane turlag

Naturvernforbundet Hordaland
Naturvernforbundet i Nordhordaland
Naturvernforbundet i Sogn og fjordane
Fortidsminneforeningen, avdeling Bergen og
Hordaland

Bellona

Norges jeger og fiskerforbund Hordaland
Norsk Ornitologisk Foreining Hordaland
Norges Miljøvernforbund
Norges Fiskarlag Region Vest

Sogn og Fjordane Fiskarlag
Natur og Ungdom
Bergen og omland friluftsråd
Hordaland Bondelag

Hordaland Bonde og småbrukarlag
Masfjorden Skogeigarlag

Vaksdal/ Modalen Skogeigarlag
NHO Reiseliv
Statens vegvesen region vest
Telenor servicesenter for nettutbygging
Statnett SF
Modalen kraftlag BA

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Etter uttalelse til melding, søknad og tilleggssøknad:
Xe Kraft AS

Arvid Bjarne Vågseth

Jon-Ivar Steine m/fleire
Ørjan Daae

Tobias Birketveit

Bjarne Kvarnsdal m/fleire
John Høyvik

Ivar Helge Matre m/fleire
Arnold Matre rn/flere
Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co
Trygve Asbjørn Wergeland
Advokatfirmaet Harris
Hugo Solhaug

Gulen og Masfjorden Utvikling AS
Arne Berg
Ytre Haugsdal Grunneigarlag v/ John Torsvik
Jarle Heimdal m/fleire

Øvre Helland Vel v/ Siv-Aina Grullbrå
Matre og Haugsdal Helselag v/ Lise Dyrhovden



Harald Molland

Thor-Ole Vågene

Nordhordland Handverk- og Industrilag

Oddvar M. Eikemo

Ivar Duesund

Norodd Trodal

Gjert-Rune Daae

Sigmunn Rørvik

Anders Vågset

Kristen Bergsvik

Reidar Nåmdal

John Sigurd Nygard

Aud Sørtun Nygard
Ingvar V ik

Grunneierne på Litle-Matre gnr. 52 v/Håkon Matre

Hytteeiere på Litlematrestølen v/ Einar Matre

Statoil

Mongstad Vekst

Lars Solheim

Arne Kvamsdal


