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SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE FOR GJENNOMFØRING AV 
EKSPROPRIASJONSTILLATELSE FOR BYGGING OG DRIFT AV NY 420 KV 
KRAFTLEDNING BALSFJORD-SKAIDI 

1. Innledning 

Statnett SF ble ved Olje- og energidepartementets vedtak av 30. april 2015 og NVEs vedtak 
av 30. juni 2015 meddelt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av ny 420 
kV kraftledning Balsfjord - Skaidi med tilhørende tekniske anlegg. 

Statnett søkte om samtykke til forhåndstiltredelse samtidig med søknad om konsesjon og 
ekspropriasjonstillatelse ved søknad av 26. mai 2009 og senere tilleggssøknader. Olje- og 
energidepartementet og NVE har ikke tatt stilling til søknaden idet skjønn for gjennomføring 
av prosjektet ikke var begjært på vedtakstidspunktet. Ved skjønnsbegjæring sendt 15. juli 
2015 er det begjært skjønn overfor berørte grunn- og rettighetshavere som ikke har inngått 
avtale om tiltredelse. 

Det bes om at Olje- og energidepartementet tar stilling til søknad om samtykke til 
forhåndstiltredelse for bygging av kraftledningen Ofoten - Skaidi med tilhørende tekniske 
anlegg som beskrevet i Olje- og energidepartementets vedtak av 30. april 2015 og NVEs 
vedtak av 30. juni 2015, jfr. oreigningsloven § 25 jfr. forvaltningsforskriften § 22 første ledd 
bokstav b. 

2. Generelt om behovet for og gjennomføringen av forhåndstiltredelse 

Alle relevante saksopplysninger og vedtak fremgår av skjønnsbegjæring med bilag som 
vedlegges, se vedlegg 1. 

Statnett er i dialog med en rekke av de berørte grunn- og rettighetshavere om avtale om 
forhåndstiltredelse og eventuelt ekspropriasjonserstatning, men har ikke lyktes å komme til 
enighet med samtlige. Bygging av kraftledningen Ofoten- Skaidi er viktig for 
forsyningssikkerheten i Nord-Norge. For å sikre fremdriften i prosjektet har Statnett en sterk 
interesse i å tiltre nødvendig grunn- og rettigheter før det foreligger rettskraftig skjønn. 
Partene har fått anledning til å uttale seg til søknaden ved høring av søknad om konsesjon, 
ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse av 26. mai 2009 og senere tilleggssøknader, 

jfr. oreigningsloven § 25 femte ledd, jfr. § 12. 

Statnett vil gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å dokumentere eiendommene og 
tilhørende virksomhet før eiendommen tiltres, jf. oreigningslova § 25 annet ledd. Det vil bli 



foretatt bevissikring i form av registreringer og fotograferinger mv. Dette vil gi skjønnsretten 
tilstrekkelig grunnlag for å fastsette erstatningene. Grunn- og rettighetshavere er sikret en 
betryggende behandling av erstatningskravet selv om det gis samtykke til forhåndstiltredelse. 

3. Nærmere om forholdet til reindriften 

3.1 Kort om dialogen med reindriften forut for OEDs vedtak 

Statnett har hatt omfattende dialog med reindriften. Det har vært gjennomført møter med de 
fleste berørte reinbeitedistrikter, og Statnetts representanter har deltatt på befaringer med 
reinbeitedistriktene i den grad distriktene selv har ønsket å delta. Formålet med dialogen og 
befaringene har særlig vært å avklare tilpasningsmuligheter for alle parter med sikte på å 
redusere ulemper ved etableringen av kraftledningen. Gjennom denne dialogen har det 
fremkommet at ulempene i anleggsperioden i vesentlig grad kan reduseres med tiltak: 

Begrensninger i anleggsvirksomheten innenfor sårbare områder og perioder for 
reindriften. 
Kompensasjon for ekstra gjeteinnsats. 
Støtte til investeringer for å forebygge skader og ulemper, særlig opprustning av 
permanente sperregjerder og etablering av midlertidige gjerder. 

I MTA-plan legges inn begrensninger i anleggsperioden. 

Statnett har forsøkt å komme til enighet med reindriften om avtaler om gjennomføringen av 
anleggsarbeidene, der avbøtende tiltak er inntatt. Det er inngått avtaler med distriktene 33 
Spalca, 35 Favrrosorda, 36 Cohkolat og 40 Orda. Vi utelukker ikke at det kan bli inngått flere 
avtaler, men disse vil ikke være på plass før Statnett behøver samtykke til 
forhåndstiltredelse. 

3.2 De særlige konsesjonsvilkårene knyttet til reindrift 

I OEDs vedtak er det lagt opp til å fastsette vilkår om avbøtende tiltak knyttet til reindriften 
under detaljplanleggingen, jf. særlig punkt 6 og 8. 

I MTA-planen legges det inn anleggsstans i sårbare områder/perioder. Dette er det viktigste 
avbøtende tiltaket. 

De øvrige temaene distriktene har tatt opp med departementet, er de samme som har vært 
diskutert mellom Statnett og distriktene. Statnett oppfatter det slik at de endelige vilkårene vil 
ligge innenfor disse temaene. For de distrikter der det ikke oppnås enighet vedrørende andre 
avbøtende tiltak, vil Statnett sende forslag til departementet. 

3.3 Fremdrift - særlig om skogrydding 

Statnett ønsker å begynne med skogrydding første halvår 2016 og vil ferdigstille arbeidet i 
løpet 2016. Det vil ikke foregå skogrydding i de områder/perioder hvor det legges inn 
anleggsstans i forslaget til MTA-plan. Det videre anleggsarbeidet som de avbøtende tiltakene 
er ment å beskytte reindriften mot, vil ikke påbegynnes før sommer/høst 2016. 
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Det er ikke realistisk at Statnett vil oppnå avtaler om anleggsfasen med alle berørte distrikter, 
og i alle fall ikke før skogryddingen må igangsettes. Statnett ber derfor om at det gis tillatelse 
til forhåndstiltredelse nå. 

Avbøtende tiltak utover det som fremgår av MTA-plan bør kunne fastsettes gjennom enighet 
mellom partene eller av departementet før de øvrige anleggsarbeidene påbegynnes 
sommer/høst 2016. 

4. Avslutning 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger i anledning saken, kan følgende personer 
kontaktes: 

Generelle forhold: 
o Andreas Janson, Statnett (23 90 38 55 / andreas.janson@statnett.no) 
o Ingvild Bråthen, Haavind (46 61 18 81 I i.braathen@haavind.no) 

Reindrift: 
o Stig Gøran Hagen, Statnett (78 93 20 42 I stig.hagen@statnett.no) 
o Johan Fr. Remmen, Haavind (91 39 91 87 I Lremmen@haavind.no) 
o Pål Martin Abell, Haavind (40 21 82 73 / p.abell@haavind.no) 

Dette brev sendes i kopi til listen under. Disse mottakerne har tidligere fått kopi av 
skjønnsbegjæringen. 

A ennrg hilsen • 

Elisabeth Vi Vardheim 

Kopi: Advokat Kristoffer Brøndbo 
Advokat Søren Lous 
Advokat Gunnar N. Aagaard 
Advokat Geir Haugen 
Advokat Thomas Hjermann 

Advokat John Jonassen 
Advokat Trond Biti 
Statskog ved Advokat Frode Finstad 
Finnmarkseiendommen ved Advokat Håvard Aagesen 
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