
Tormod Osen <tormod@plan.no>

VS: 2022-08-26 SV: Nordlykkja, Skaun, Trøndelag. Ledningskart
1 e-post

Arild Vikan <arild@graver.no>
Til: Tormod Osen <tormod@plan.no>

Med vennlig hilsen

Graver AS
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Prosjektleder /Operation Supervisor

E-mail: arild@graver.no

mobil: +47 45427388

Graver AS, Søravegen 50, 7083 Leinstrand

Org. Nr 985.295.058 MVA

Fra: Tormod Osen <tormod@plan.no>
Sendt: onsdag 31. august 2022 15:19
Til: Arild Vikan <arild@graver.no>
Emne: Fwd: 2022-08-26 SV: Nordlykkja, Skaun, Trøndelag. Ledningskart

Mvh Tormod

---------- Forwarded message ---------
Fra: Eivind Hovin <eivind.hovin@smaakraft.no>
Date: fre. 26. aug. 2022 kl. 13:58
Subject: 2022-08-26 SV: Nordlykkja, Skaun, Trøndelag. Ledningskart



To: Tormod@plan.no <Tormod@plan.no>
Cc: Jomar Jentoft <jomar.jentoft@smaakraft.no>, David Inge Tveito <david.tveito@smaakraft.no>

 

Hei

 

Ledningskart er noe dere kan få fra Skaun kommune.  Vi sitter ikke på noe ledningskart over nærområdet.

 

Vet ikke om kjent med det, men det har vært mange runder på denne tomta tidligere. Legger ved kopi av tekst sendt til annet firma i mai som beskriver forhold rundt turbinledningen:

 

«Småkraft eier Hammerstrand kraftverk med tilhørende reguleringsmagasin og turbinledningen mellom Nydammen og kraftverket i Mølleanlegget ved fjorden. Turbinledningen følger trasé som skissert under.

 





 

 

 

Kartet er fra 2011.  Skaun kommune har ajourførte kart med dagens bebyggelse. Detaljerte kart over hvor turbinledningen går over den enkelte eiendom fås ved henvendelse til Skaun kommune.

 

Av avtaler fra 13/9-1878 og 28/6-1928 følger en rettighet for J.C. Piene & Søn AS (rettsetterfølger: nå Småkraft AS) om legging av turbinrøret over eiendommen til Saltnes/Snefugl (gnr/bnr 34/1). Av avtale fra

29/10-2004 framgår ytterligere bruksrett.  Eiendom 34/17 er skilt ut fra eiendom 34/1, og etter det vi forstår er eiendom 34/33 skilt ut fra 34/17 og solgt.  Det har gjennom de senere år vært flere eiere og forslag til bygging på tomta.
De omtalte avtalene er tinglyst som heftelser på gnr/bnr 34/1, og tidligere eier Norsk Grønnkraft AS ba 15.09.2011 om at avtalene (i tråd med sedvane ved fradeling av eiendommer) også skulle tinglyses som heftelser på gnr/bnr 34/17 og 34/33.  Vi er ikke kjent me
gjort eller ikke.

 

Avstandskrav til nedgravd turbinledning er fastlagt gjennom tinglysing av rettigheter og bestemmelser og kart for reguleringsplan i området. Skaun kommune har også ledning i området og vi antar at det også er knyttet avstandskrav til denne.

Småkraft har gjennom avtaler rettighet til å ha turbinrøret liggende. Det gjelder et generelt grave- og byggeforbud på 4 meter til hver side av nedgravd turbinledning. Turbinledningen har en diameter på 600 mm, slik at det totale bygge- og graveforbudet gjelder i en
meter

sentrert over turbinrørets senterlinje.

Småkraft AS ønsker ikke ved en byggesøknad at det gis dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan. Begrunnelsen for dette er at ved skade eller ved eventuell utskifting av rør kreves tilgang med tungt anleggsutstyr i traseen og vil kreve dyp utgraving ned til c
under bunn rørledning.  Det er sannsynlig at ledningen ligger på opptil 4-5 meters dybde. Ved planlegging av bygging er det viktig at det ikke planlegges tiltak i denne sonen.  Blir det likevel gitt dispensasjon og bygd i denne sonen vil Småkraft kreve at kostnader m
fjerne/sikre slike konstruksjoner og reetablering dekkes av boligeier.  Likeledes vil risiko for andre forhold måtte dekkes av boligeier. Dette antar vi vil være lite ønskelig.  Dette er likevel ikke til hinder for at området kan overfylles med masse og/eller beplantes/bruke
måte.  Småkraft AS bør alltid kontaktes ved planlegging av tiltak, og vil forbeholde seg retten til å forholde seg til slutt til byggesøknadstegninger.  Det kan også være at Småkraft må søke Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) om tiltak langs rørledningen (fo
oppfylling) og få dette godkjent før bygging kan godkjennes.  En slik kostnad vil kreve bruk av ekstern rådgiver, godkjent av NVE og slike kostnader kan vi komme til å kreve dekket av utbygger.

Småkraft AS må også informeres i forkant av eventuelle andre tiltak eller graving i nærheten av kraftverksrøret, selv når man er i tvil om tiltaket kommer i konflikt med Småkrafts rettigheter til eller tilgang til vedlikehold av turbinledningen.  Ved graving i nærheten av
(vassdragsteknisk ansvarlig), driftsansvarlig eller tilsynsvakt kontaktes i god tid på forhånd.  Det kan bli aktuelt å tømme trykkrøret for vann forut for graving i nærheten, da et rørbrudd med oppfylt rørgate kan medføre stor fare.  For å unngå produksjonstap, kan det
må tappe ned magasinet i Nydammen og dette kan ta noe tid.»

 

Har også lagt ved det vi har samlet av informasjon om rørgata på tegning 110-Z-00 av 13.01.2022.

 

Håper dere får til en god løsning for tomta.

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Eivind Hovin

VTA/Prosjektleder
Tlf 0047 977 75 595

eivind.hovin@smaakraft.no

www.smaakraft.no

Småkraft AS

Postboks 2389

Solheimsviken

N-5824 Bergen

 

Avd. Østlandet besøk:
Stamveien 7



1481 Hagan

Fra: Tormod Osen <tormod@plan.no>
Sendt: onsdag 10. august 2022 13:00
Til: Firmapost <firmapost@smaakraft.no>
Emne: Nordlykkja, Skaun, Trøndelag. Ledningskart

Hei! Vi har et byggeprosjekt på gnr/bnr 5029-34/33. Kan dere sende oss ledningskart for nærområdet?

Med vennlig hilsen

Tormod Osen

Arealplanlegger

PLAN arkitekter AS

Tlf. 90234976
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