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Søknad om tillatelse til ekspropriasjon for rett til å plassere og drifte 

varselskilt tilknyttet luftspenn som går over farvann på Helgeland   

I samsvar med oreigningslovens § 2, pkt. 19, søker Linea AS om tillatelse til å ekspropriere stedsvarige 

rettigheter til etablering og drift av varselskilt tilknyttet 37 eksisterende 22 kV luftspenn og 

lavspennslinjer som går farvann, som berører eiendommer som beskrevet i vedlagte liste og 

kartskisser i følgende kommuner: Vega, Alstahaug, Vevelstad, Herøy, Dønna, Vefsn, Rana 
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1. Kort beskrivelse av Linea AS 

Linea AS, org.nr. 917424799, postboks 702, 8654 Mosjøen, er et nettselskap på Helgeland som 

forvalter ca. 8000 km med linjer og har 45 500 kunder. Totalt distribueres det 6,5 TWh i eget nett. 

Linea AS har i medhold av energiloven § 3-2 områdekonsesjon for det meste av Helgeland. Linea AS 

er et selskap i Helgeland Kraft-konsernet og ytterligere informasjon om konsernet kan ses på vår 

hjemmeside: www.linea.no, eller på Helgeland Kraft AS sin nettside: www.helgelandkraft.no 

2. Bakgrunnen for søknaden 

2.1 Behovet for tillatelse til ekspropriasjon  

 

Som følge av en fatal arbeidsulykke om bord på B/F Røst i mai 2013 hvor en person omkom, ønsket 

Kystverket Nordland i 2014 en gjennomgang av alle luftspenn over sjø i Nordland. Eier av luftspennet 

er ansvarlig for at alle luftspenn har nødvendig tillatelse, herunder at luftspennet til enhver tid har en 

sikker vertikal klaring. Luftspennet skal videre merkes med skilt som viser sikker vertikal klaring i 

samsvar med tillatelsen. Kystverket anmodet alle nettselskap/eiere av luftspenn over sjø til å 

kontrollere at det foreligger tillatelse fra Kystverket for alle etablerte luftspenn. Videre ble det bedt 

om at alle spenn ble kontrollmålt slik at det er samsvar mellom tillatelse, sikker vertikal klaring, 

skiltet høyde, og høyde oppgitt i sjøkart. Forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og 

navigasjonsinnretninger regulerer hvilke typer skilt som skal brukes. 

 

Som følge av sine forpliktelser og denne anmodningen, så gjennomførte Linea en gjennomgang av 

sine luftspenn over sjø. Alle spenn ble kontrollmålt opp mot tillatelse, sikker vertikal klarering, og 

skilting. Etter en dialog med Kystverket ble det konkludert med at 135 luftspenn tilhørende Linea må 

skiltes eller skiltes på nytt iht. Forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og 

navigasjonsinnretninger.  

 

Denne skiltingen berører om lag 560 grunneiere på Helgeland. Fra tidlig høsten 2020 ble samtlige 

grunneiere kontaktet eller forsøkt kontaktet opp mot skiltingen av disse luftspennene. De ble 

orientert om tiltaket og bakgrunnen for det, og de mottok samtidig forslag til grunneieravtaler.  

Linea AS har inngått avtale om å etablere og ha rett til å ha stående skilt med et betydelig antall 

grunneiere. Linea AS har ikke klart å inngå grunneieravtale med alle. Noen få grunneiere har nektet 

at Linea setter opp skilt på eiendommen. Den største utfordringen har imidlertid vært å oppnå 

kontakt med alle grunneierne. Noen grunneiere svarer ikke, eller de er ikke mulig å få kontakt med. 

Noen grunneiere er også døde, og det er uklart hvem som er grunneier som følge av mangelfulle 

hjemmelsoverføringer ifbm skifte. Linea AS har også fått muntlige løfter fra flere grunneiere om at 

det gis tiltalelse til å sette opp skilt på eiendommen, men Linea AS har ikke mottatt endelig skriftlig 

avtale om dette.  
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Totalt mangler Linea AS skriftlig avtale med 97 grunneiere, og dette berører 71 av 135 luftspenn. 

Mange av eiendommene er i sameie. Flere eiendommer har også flere luftspenn på sin eiendom. 

Søknaden om ekspropriasjon gjelder de grunneierne det ikke er oppnådd skriftlig avtale med. Det 

bemerkes at det kun er fem eiendommer hvor grunneierne har sagt at de ikke aksepterer pålagt 

skilting. For å komme videre og for å kunne starte opp med entreprisen knyttet til skiltingen, så  

fremsettes denne søknaden om tillatelse til ekspropriasjon. Linea vil parallelt fortsette arbeidet med 

å fremskaffe skriftlige avtaler med grunneiere, og listen av grunneiere som er berørt av søknaden vil 

bli redusert. Oppdaterte lister vil bli ettersendt.      

 

2.2 Områdekonsesjon og gjeldene rettigheter 

 

Aktuelle skilting av luftspenn knytter seg til 22 kV og lavspente linjer. Den 22.06.2018 fikk Linea AS 

(tidligere Helgeland Kraft nett AS) fornyet områdekonsesjon til å bygge og drive elektriske 

fordelingsanlegg opp til 22 kV. Det vises til områdekonsesjonen, hvor det kommer frem: 

 

 
   

Det fremkommer videre i pkt. 5 i områdekonsesjonen:  
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Skiltingen av aktuelle luftspenn er iht. og innenfor områdekonsesjonen. 

 

Aktuelle luftspenn er en del av eksisterende fordelingsanlegg som ble bygget under elektrifiseringen 

av Helgelandskysten, og de fleste av aktuelle luftspenn som skal skiltes/skiltes på ny er gamle. 

Knyttet til 22 kV linjer så har Linea AS eksisterende rettigheter i belte fra 12 til 15 meter rundt linja. 

Linea AS anser at de har rett til å sette opp skilt i dette beltet/klausuleringssonen til 22 kV linjer. 

Videre har Linea AS rettigheter knyttet til eksisterende skilting av luftspenn. Mange av aktuelle 

luftspenn er alt skiltet.  

 

Som følge av at det må settes opp større, flere, og mer fargede skilt, samt at det kan være behov for 

å plassere skilt utenfor eksisterende klausuleringssone, så anser Linea AS at der er nødvendig å 

etablere nye rettigheter knyttet til skilting av luftspennene.  Slike rettigheter må stiftes ved minnelig 

avtale eller ved ekspropriasjon, jf vilkår nr. 5 i områdekonsesjonen.   

 

2.3 Varsel om ekspropriasjon mv 

 

Det er sendt ut varsel om ekspropriasjon i orienteringsbrevet med forslag til grunneieravtale som er 

sendt ut til grunneierne. I dette orienteringsbrevet frem kom følgende om dette:  

 

Hvis avtaleforslaget ikke aksepteres, og saken må avgjøres ved skjønn, så er det ønskelig at det gis 

aksept for at saken kan avgjøres ved skjønn (avtaleskjønn), samt at det gis samtykke til å etablere 

skiltet før skjønnssaken er avgjort (forhåndstiltredelse). Inngås ikke slik avtale om skjønn, så vil det bli 

fremmet søknad om ekspropriasjon hos Fylkesmannen i Nordland. En ekspropriasjonstillatelse vil gi 

HK grunnlag for å begjære skjønn.     

 

Grunneier med ukjent adresse og eiendommer med mange ukjente arvinger har ikke mottatt slikt 

varsel.  

 

I etterkant av et eventuelt ekspropriasjonsvedtak vil det umiddelbart bli begjært skjønn og søkt om 

tillatelse til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven § 25 1. ledd. Ved en eventuell etterfølgende 

klage vil det bli søkt om at klagen ikke gis utsettende virkning, ref. samme lovs § 5 2. ledd. 
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3. Vedtakskompetanse 

Det legges til grunn at Statsforvalteren i Nordland har vedtakskompetanse knyttet til søknaden. 

Tiltaket knytter seg til linjer med 22 kV spenning, og linjer med lavspenning. 

 

Linea AS anser ikke at noen av grunneierne skal ha vesentlige innvendinger mot tiltaket. 

  

4. Beskrivelse av tiltaket 

4.1 Nærmere om tiltaket  

 

Det aktuelle er her skilting av eksisterende luftspenn.  

Forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger med 

vedlegg 1. bestemmer størrelser og utforming av aktuelle skilt. Her kommer bla. frem:  

 

…§ 5.(utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger) 

 For tekniske krav til og utforming av farvannsskilt gjelder bestemmelsene i vedlegg 1….  
 
..Vedlegg 1:  

1. Innledning 

Farvannsskilt skal utformes med standardiserte skiltelementer (symboler, tekst og border) og skal ha form og størrelse som 
følger av vedlegget. Andre skiltelementer, form eller størrelser skal ikke brukes uten tillatelse fra Kystverket. 

2. Varsel-, forbuds- og opplysningsskilt 

2.1 Størrelse og utføring 

Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 
(LS 1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS). 

Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er     
            synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid. 
Tabell 1. Skiltstørrelse og leseavstand (veiledende) 

Størrelse Leseavstand 

LS 0 Kanaler og trange farvann 

LS 1 Opp til 200 meter 

MS Fra 200 til 500 meter 

SS Over 500 meter 
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Tabell 2. Mål for skilt med kvadratisk form 

Størrelse Sidelengde A (mm) Bordbredde b (mm) Hjørneradius r (mm) 

LS 0 600 60 b x 3/10 

LS 1 1000 100  

MS 1500 150  

SS 2000 200  

Forbudsskiltet «Fartsgrense opphører» og opplysningsskilt skal utføres uten bord. 

2.3 Underskilt 

Underskilt til varsel-, forbuds- og opplysningsskilt gir utfyllende opplysninger til det skiltet det tilhører. 

Underskilt skal ha samme bredde som det skiltet det tilhører. 
 
4. Utførelse av farvannsskilt 

4.1 Overflatemateriale og farger 

Farvannsskilt skal utføres med overflate av retroreflekterende skiltfolie. Skiltfolier er for praktiske formål inndelt i tre 

klasser, hvor klasse 3 har best reflekterende egenskaper….. 

 
Slik det kommer frem i forskriften så skal det settes opp to skilt pr. skilting. (Varsel-, forbuds- og 
opplysningsskilt, samt underskilt med utfyllende opplysninger) 
 
Det vises ellers til forskriften som i detalj beskriver kravet til skilting.  
 
Linea AS har i dialog med Kystverket avklart hvilke skilt som skal benyttes på hver lokalisasjon og hvor 
mange skilt som er påkrev ved hvert luftspenn. I vedlagte oversikt kommer frem type skilt og antall 
skilt pr. luftspenn som omfattes av søknaden.  
 
Det er vanskelig å angi nøyaktig punkt hvor skiltet skal plasseres før det skal etableres.  F.eks. 
topografiske forhold/grunnforhold kan gjøre det nødvendig å tilpasse plasseringen av skilt ut fra 
rådende forhold. Linea AS har derfor behov for å få en rett til å plassere skiltet innenfor en radius på 
50 meter fra planlagt punkt for skilt, forutsatt at dette er samme grunneier. 
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4.2 Nærmere om lokalisasjoner og grunneiere 

 

Vedlagt søknaden følger en oversikt over de luftspenn som er omfattet av søknaden og berørte 

grunneiere. I oversikten kommer frem følgende: 

 

i) Lokalisasjon luftspenn  

ii) Berørte grunneier som berøres av søknaden om ekspropriasjon (grunneiere som Lineas ikke har 

skriftlig avtale med om etablering av skilt mv) 

iii) Antall skilt 

iv) Angivelse av type skilt 

v) Evt. kommentar: Årsak til at skriftlig avtale ikke er inngått 

vi) Henvisning til kartvedlegg 

 

I kartvedleggene til denne oversikten fremkommer følgende:  

 

i) Berørte eiendom og plassering av skilt 

ii) Sone det ønskes knyttet rettigheter til.  

4.3 Oppsummering - behovet for nødvendig rettigheter 

 

Behovet for nødvendige rettigheter på berørte eiendommer er derfor følgende:  

 

Rettighet til å etablere og ha stående farvannsskilt på eiendommene, slik som beskrevet i Forskrift 19. 

desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og i vedlegg til søknaden. 

Herunder har Linea behov for å utføre fremtidig fornying av skiltene, samt vedlikeholds- og 

reparasjonsarbeider på skiltene. I tillegg er det behov for rett til nødvendig adkomst til skiltene.    

5. Forholdet til oreigningslovene – begrunnelsen for ekspropriasjon 

Oreigningsloven § 2 nr. 19 lyder som følger: 

 

"Mot vederlag etter skjøn til den det råkar, kan oreigningsinngrep setjast i verk etter vedtak av eller 

samtykke frå Kongen, så langt det trengst til eller for: (…)  

 

19. Varmekraftverk, vindkraftverk, kraftliner, transformatorstasjonar og andre elektriske anlegg."  

 

Vilkåret for at oreigning skal kunne finne sted er definert i siste avsnitt i samme bestemmelse:  

 

"Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må reknast med at inngrepet tvillaust 

er til meir gagn enn skade."  
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I lovens forarbeider, ref. også i Rt. 2009 s. 1142 (Hakkloa), er det lagt til grunn at uttrykket "tvillaust" 

gir uttrykk for et klarhetskrav, ikke for et krav om kvalifisert interesseovervekt. Ved vurderingen må 

det tas hensyn til de samlede ulemper tiltaket medfører, ikke bare de som eventuelt gir grunnlag for 

erstatning.  

 

Linea AS gjør gjeldene at tiltaket er «tvillaust er til meir gagn enn skade." Det vises til følgende 

momenter:  

 

i) Linea AS er pålagt å skilte luftspenn i tråd med Forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om 

farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og pålegg fra Kystverket.   

 

ii) Skiltene er nødvendige for å unngå ulykker for sjøfarende. Kollisjoner med luftspenn kan gi fatale 

konsekvenser opp mot liv, personskader og materielle skader. 

 

iii) Skiltingen er en forutsetning for luftspenn og at kysten og øyer skal være elektrifisert. 

 

iv) Linea AS har allerede rettigheter opp mot mange av skiltene. Det er klausuleringssoner knyttet til 

22 Kv linjer, og mange luftspenn er skiltet. Aktuelle er en liten eller ingen utvidelse av eksisterende 

rettigheter.    

 

v) Etablering av skilt anses som et svært lite inngripende tiltak. Det legger beslag på et svært lite 

areal. Tiltaket har først og fremst evt. betydning for estetikk og det visuelle for beboere og eiere av 

fritidsboliger, og dette kan det ikke tas hensyn til sett opp mot de sterke hensynene bak skiltingen av 

luftspenn. 

 

6. Samtykke til allmannastevning 

 

Den bes om at det samtidig med et vedtak om ekspropriasjon gis samtykke til at allmannastevning 

kan benyttes overfor eiendommer med uavklare hjemmelshavere, jf oreigningslovens § 20. 

 

De største utfordringene knytter seg til eiendommer som står registrert med avdøde eiere, hvor 

arvinger og resultat av skifte er ukjent.  

 

Uavklarte hjemmelsforhold gjelder særlig følgende eiendommer:  

 

- Gnr. 17/ Bnr. 1 I Herøy kommune.  

Eiendommen er registrert på syv søsken som alle er døde for flere ti-år siden. Det er oppgitt at det 

kan være flere hundre arvinger til disse.  

 

-   Gnr. 21/ Bnr. 3 i Dønna kommune.  

Også denne eiendommen er registrert på syv søsken som alle er døde for flere ti-år siden. Dette 

bruksnummeret er en del av et større sameie med mange bruksnummer.  
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-   Gnr. 21/ Bnr. 9 i Dønna kommune.  

Hjemmelshaver er et selskap som ble oppløst i 2010.  

 

-  Gnr. 25/ Bnr. 25 I Herøy kommune.  

Eiendommen er i sameie. Den ene sameieren utvandret til Indonesia for mange år siden. Ikke 

oppnådd kontakt på mulige adresser.   

 

-   Gnr. 24/ Bnr. 2 i Dønna kommune.  

Eiendommen i sameie. Ukjente arvinger på to av søsken. Dette bruksnummeret er en del av et større 

sameie med mange bruksnummer. 

 

      7.       Vedtakets innhold 

7.1 Vedtakets innhold 

 

Statsforvalteren i Nordland anmodes på ovennevnte bakgrunn å fatte vedtak med følgende eller 

lignende formulering:  

 

" Statsforvalteren i Nordland samtykker med hjemmel i oreigningsloven § 2 første ledd nr. 19 og 

annet ledd, i at Linea AS eksproprierer rett til å etablere og ha stående farvannsskilt på eiendommer, 

jf vedlagte liste over eiendommer i Vega, Alstahaug, Vevelstad, Herøy, Dønna, Vefsn, Rana 

kommuner.  

 

Retten innbefatter fremtidig fornying av skilt, inspeksjon, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, og alt 

som står i forbindelse, herunder retten til nødvendig adkomst. 

 

Det gis samtykke til at allmannastevning kan benyttes, jf oreigningslovens § 20» 

7.2 Forhåndstiltredelse og begjæring om skjønn- varsel om senere søknad  

 

Oreigningsloven § 25 1. ledd lyder som følger:  

 

"Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 5 - kan gje samtykke til at oreigningsinngrep vert 

sett i verk før det ligg føre rettskraftig skjøn. Er skjøn ikkje kravd, kan samtykke berre gjevast i 

særhøve dersom det kom til å valda urimeleg tidhefte å bia til skjønskravet er framsett. Men då skal 

avgjerdsmakta setja søkjaren ein frist til å krevja skjøn, og fristen må ikkje vera lengre enn 3 

månader. Når skjøn er halde, skal samtykke gjevast om ikkje særlege grunnar talar mot det." 

 

Det vil bli søkt om forhåndstiltredelse etter denne bestemmelsen umiddelbart etter at det eventuelt 

foreligger et positivt vedtak om ekspropriasjon. Krav om skjønn vil bli fremsatt parallelt, og 

skjønnsbegjæringen vil bli Statsforvalteren sammen med søknaden om forhåndstiltredelse. 
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7.3 Ikke utsettende virkning – varsel om senere søknad 

 

Oreigningsloven § 5 2. ledd lyder som følger: 

 

"Klage over vedtak som er gjort etter fullmakt etter første leden har utsetjande verknad, om ikkje 

underinstansen eller overinstansen gjer vedtak om noko anna. Slikt vedtak kan berre gjerast i serlege 

høve om det kjem til å føra til urimeleg hefte om klaga skulle ha utsetjande verknad". 

 

Søknad om at klage ikke må gis utsettende virkning vil bli innsendt Statsforvalteren umiddelbart i 

etterkant av at en klage eventuelt er mottatt. 

 

8.      Vedlegg  

 

Vedlagt søknaden er følgende:  

1. Oversikt over luftspenn, eiendom og grunneiere mv som er omfattet av søknaden. 

2. Kartvedlegg (1-61) 

3. Brev fra Kystverket datert 21.07.2014 

4. Eksempel orienteringsbrev til grunneiere. 

 

  

Med hilsen 

Karle Øvereng 

    Advokat 

 

 


