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NVEs høringssvar - forslag til endringer i oreigningslova § 4 
NVE viser til høringsbrev av 24.6.2014. Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått å endre 
oreigningslova § 4 om forhåndsundersøkelser. 

NVE er positiv til departementets foreslåtte endringer. En eventuell endring om at endelig vedtak om 
forhåndsundersøkelse blir gjort til et særlig tvangsgrunnlag, vil kunne bidra til tidligere avklaringer av 
omfanget av behov for ekspropriasjon og sikre framdrift i prosjekter. 

Som høringsnotatet beskriver vil forundersøkelse normalt ikke medføre store inngrep i eiendommene, 
men gi gevinster i form av bedre grunnlag for ekspropriasjonssøknader og dermed NVEs vedtak. 
Alternativet vil være at omfanget av ekspropriasjon vurderes som større enn det reelt trenger å være. 
Dette vil kunne være aktuelt fordi tiltakshaver ønsker å være på den sikre siden. Det kan også være at 
senere undersøkelser viser at et område egner seg dårligere til å lokalisere et inngrep enn andre områder, 
slik at løsningen enten ikke blir optimal eller at det må foretas fornyet behandling av 
ekspropriasjonssøknaden i etterkant av nye undersøkelser. 

Etter det NVE kjenner til har Statnett i forbindelse med erverv og ekspropriasjon av grunn til bygging av 
transformatorstasjoner hatt problemer med tidlig oversikt over behovet for ekspropriasjon av grunn, 
fordi dette ofte avhenger av grunnforhold som kan avdekkes gjennom geologiske forundersøkelser. En 
tidlig avklaring av behovet for grunnerverv vil være gunstig både for nettselskapene og grunneierne. 
Dersom grunneierne allikevel motsetter seg tiltredelse etter et endelig vedtak etter § 4, vil det kunne ta 
uforholdsmessig lang tid før ekspropriasjonssøknaden kan behandles, evt vil et vedtak måtte fattes på 
mangelfullt grunnlag. 
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