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Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 24. juni 20 14, vedlagt høringsnotat med forslag 
til endringer i oreigningslova § 4. 

Statnett SF støtter endringsforslagene som fremkommer i høringsnotatet, og støtter for øvrig NV Es 
uttalelse i saken av 12.9.2014. 

Uten at det direkte har betydning for selve endringsforslaget, benytter vi an ledningen til å peke på fl e re 
endringer som bør vurderes i den videre lovutviklingsprosessen: 

l) Vedtak om forhåndsundersøkelse bør etter vår oppfatning fattes av det samme organet som har 
kompetanse til å gi ekspropriasjonstillatelse i saken, i vårt tilfelle vil det være NVE eller OED (som 
også gir konsesjon etter energiloven.) 

Bakgrunnen for vårt forslag er at Statnett SF i dag er henvist til å søke lensmannen på landet og 
pol itimesteren i byene om tillatelse til nødvendige forhåndsundersøkelser. Dette synes som en lite 
hensiktsmessig ordning fordi lensmann og politimester ikke kjenner til bakgrunnen i saken og heller 
ikke har mange slike saker til behandling. Dette medfører unødvendig t idsbruk i det de må bruke 
vesentlige ressurser på å sette seg inn i saken før slik tillatelse kan gis. Ekspropriasjonsgiver vil derimot 
ha førstehåndskunnskap om utbyggingsplanene gjennom den dialogen de har med tiltakshaver, og vil 
dermed kunne vurdere slik tillatelse basert på informasjon og kunnskap de allerede har. 

2) l dag gir § 4 adgang til å foreta undersøkelser for å ta grunnlag for vurderingen av hvorvidt 
ekspropriasjon bør søkes gjennomført og hva inngrepet i tilfelle bør gå ut på, samt for å skaffe 
opplysninger til bruk i ekspropriasjonssøknaden. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for undersøkelser for 
å planlegge selve ekspropriasjonstiltaket. 

Vedtak om forhåndsundersøkelse som særskilt tvangsgrunnlag bør etter vår oppfatning både gjelde 
nødvendige forhåndsundersøkelser til utarbeide konsesjonssøknad og nødvendige 
forhåndsundersøkelser for å planlegge gjennomføring av ekspropriasjonstiltaket. 

Dersom tiltakshaver nektes tiltredelse til forhåndsundersøkelser for å planlegge gjennomføring av 
tiltaket, vil dette kunne medføre vesentl ige forsinkel ser i gjennomføringen av tiltaket. Statnett mener 
det er uhensiktsmessig at planleggingen av tiltak må utsettes i s like tilfeller, og at det heller bør stilles 
vilkår om gjennomføringen. Ved større infrastrukturtiltak vil det samfunnsøkonomiske tapet ved 
forsinkelser eller utsatt idriftsette lse bli betydelige. 

Fagansvarlig grunn- og rettighetserverv 
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