
Informasjonsmøte om grunneieravtaler Opstad-Håland
Prosjektleder Viggo Kristoffersen og grunneierkontakt Silje Osmundsen 

Ny 132kV kraftledning Opstad - Håland



Bakgrunn for møte

• Vi har fått konsesjon (tillatelse) fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat, NVE, til å bygge ny luftledning mellom 

Opstad og Håland, samt ny Håland transformatorstasjon

• I tillegg har vi fått tillatelse til å rive eksisterende luftledning 

mellom Opstad og Holen.

• Grunneiere som blir berørt av ny linje har fått tilsendt brev, 

grunneieravtaler og kart, samt erstatningsutmåling

• Det er viktig at dere som berørte grunneiere er involvert før vi 

starter bygging



Hvem er vi?

Silje Osmundsen

Grunneierkontakt

Telefon: 482 62 104

Epost: Siljeko@lyse.no

Viggo Kristoffersen

Senior prosjektleder

Telefon: 900 58 093

Epost:Viggo.kristoffersen@lyse.no

mailto:Siljeko@lyse.no
mailto:Viggo.kristoffersen@lyse.no


Agenda

• Ny 132kV kraftledning Opstad – Håland 

– Overordnet om strømnettet i regionen

– Behovet for ny 132 kV Opstad-Håland

– Konsesjonsvedtak

– Byggestart og videre fremdrift

• MTA-plan

– Hva er viktig med planen?

– Hvordan blir dine interesser ivaretatt?

– Hvordan istandsettes områdene?

• Avtaleinngåelse

– Hvilke rettigheter øsker Lyse Elnett?

– Hvordan har Lyse Elnett kommet frem til 
erstatningen?

– Når kan arbeidet starte på din eiendom?



Oppbygging av strømnettet

Distribusjonsnett

Transmisjonsnett

Regionalnett



STRØMNETTET

Et elektrisk samfunn

Et robust strømnett er essensielt for 

dagens samfunn for å få ønsket vekst 

og endringer til et mer grønt samfunn.

Den mørkeste streken er ny kraftledning som Statnett bygger 

mellom Lysebotn og Fagrafjell. 

Rette røde streker er ny 132 kV-linje Bjerkreim-Opstad, og 

stiplet rød strek er dette prosjektet. 

Transformator

Kraftstasjon

50 kv linje

132 Kv linje

300 Kv linje Statnett



Viktige stikkord

• Alder / reinvesteringsbehov

• Forsyningssikkerhet

• Grønt skifte

• Verdiskaping



Historikk i prosjektet

• Melding Jærnettet, juli 2016.

• Konsesjonssøknad Opstad -

Håland, februar 2019.

• Tilleggssøknad Grødem-Rindå, 

mars 2020.

• Konsesjon gitt desember 2020

Fiskå, google maps



Hva har vi fått konsesjon til?

• Ny kraftledning Opstad – Håland 

- Følger stort sett eksisterende luftledning 

mellom Opstad og Grødem

- Grødem – Rindå alternativ 1.01

• Rive eksisterende luftledning Opstad -

Holen

• Ny Håland transformatorstasjon



Mastetype 

Opstad - Håland

Traselengde totalt 9,2 km

Mastehøyde 16-27 m

Mastehøyde snitt 21 m

Rettighetsbelte Normalt 30 m



Overordnet fremdriftsplan 

Aktivitet 2021 2022 2023

Rettskraftig konsesjon

Detaljering, anskaffelse 

og forberedelse 

bygging

Rive linje

Bygging

Idriftssettelse



Detaljer om videre fremdrift

1. Rive eksisterende 50kV linje mellom Opstad og Holen
– MTA Plan (miljø-transport-anleggsplan) er sendt til NVE og på høring til involverte parter

– Planlagt utført 3 juni-6 september av Lyse Elnett

2. Bygge ny 132kV linje mellom Opstad og Håland
– Detaljprosjektering av linje er startet og vil pågå frem til juni

– Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) skal i henhold til tidsplan sendes til NVE i mai for godkjennelse. Denne 

sendes også til berørte grunneiere. Behandlingstiden hos NVE er normalt 3-6 måneder.

– Entreprenør for bygging av linje skal være valgt innen september 2021. 

– Bygging planlegges i perioden 1 april - 30 september 2022

3.  Bygge ny Håland transformatorstasjon
– Målet er å starte forarbeid på tomt for stasjon mot slutten av 2021. 

• Informasjon om prosjektet og oppstart legges ut på prosjektets nettside;

https://www.lysenett.no/opstad-haland

https://www.lysenett.no/opstad-haland


Utarbeidelse av miljø- transport- og anleggsplan 

(MTA-plan) 



Hva er miljø-, transport og 

anleggsplan (MTA-plan)?

• Hvorfor har vi MTA-plan?

– Vilkår i konsesjonen

• Sikre at det blir tatt hensyn til miljø og arealbruk

• Sikre at vi bygger det vi har lov til

– Kontraktsdokument

• Sørger for at entreprenør følger strenge krav og 
føringer

• Hva inneholder MTA-planen

– Beskriver konsekvensene byggingen har for natur 
og miljø (for eksempel hensyn til drikkekilder, dyr 
m.m.)

– Fastsetter arealbruk

– MTA godkjennes av NVE før anleggsarbeid starter

– NVE fører tilsyn med at prosjektet bygges i 
henhold til konsesjon og MTA-plan



Hvilke hensyn er tatt med i MTA-planen?

• MTA-planen lages basert på NVE sin veileder om planen, sammen med erfaring fra 

tidligere prosjekter

• Planen blir sendt på høring bl.a. til berørte kommuner

• Innspill fra grunneiere i konsesjonsprosessen

Dersom det er forhold på din eiendom som du mener det bør tas hensyn til under 

anleggsgjennomføringen, bes det om at grunneierkontakt kontaktes direkte, slik at 

vi blir gjort oppmerksom på dette. 

For eksempel ønsker vi informasjon om håndsatte dreneringer



Plassering av master 

• Master søkes plassert i eiendomsgrenser, ved veier eller gjerder. Om mulig med et 

mastebein på hver side av gjerder. 

• I noen tilfeller går trasé langs samme eiendom over lengre strekning, og da er det 

gjerne behov for å sette opp mast utenom eiendomsgrense.  

• Vi søker å ta hensyn til en rekke forhold ved valg av linjetrasé, deriblant avstand til 

bolighus. I tillegg er det kulturminner, naturmangfold, terreng osv. 

• Konsesjonen gir tillatelse til å bygge i en trasé, men det kan være mulig å gjøre noen 

justeringer av mastepunkt i lengderetning av traséen. 



Hvordan gjennomføres byggingen?

• Rive eksisterende 50 kV Opstad-Holen 

– Anleggsarbeidene starter med riving av gammel linje

– Fjerner mastepunktene ned til 1 m under bakken

• Bygging av ny 132 kV Opstad-Håland

– Fundamentering, reising av master, strekking av 

tråder.

• Bygging av ny Håland transformator stasjon

– Grunnarbeid og bygg

• Restriksjoner og hensyn, bl.a.

– Kulturminner

– Naturmangfold

– Landbruk

– Friluftsliv



Bruk av veier i anleggsfasen

Veier

• Både i anleggs- og driftsfasen vil det være behov for å 
benytte private veier for å komme frem til linjen

• Det er ikke planlagt å etablere nye permanente veier, men det 
kan være aktuelt å etablere noen midlertidige

• Opprusting av eksisterende veier er kun ved behov for å 
kunne etablere/drifte linjen

• Før veier tas i bruk vil Lyse Elnett eller entreprenør ta bilder 
og/eller filmer alle veier:

- Sikrer tilstandsdokumentasjon og riktig istandsetting

• Ved behov vedlikeholdes veien i anleggsperioden

• For eksempel ved større skader

• Man må likevel regne med at veiene ser dårligere ut en 
periode

Når prosjektet er ferdig skal alle veier tilbakeleveres i minst like 

god stand som da arbeidet startet



Bruk av riggområder i anleggsfasen

• Det er behov for to riggplasser for utstrekking av 
linetråder

• Sammenstilling av master skjer ved hvert mastepunkt

• Det vil være behov for maskiner og utstyr ved etablering 
av fundament og montering av master. 

• For vinkelmaster (større master) trengs det større areal 
for å få utført arbeidet: 

- Ca 20 x 20 m, gjelder kun et fåtall mastepunkter

• Etter anlegget er ferdig tilbakeføres arealene til minst like 
god stand som før vi tok arealene i bruk

• Det inngås egne avtaler om riggområder der det er er
behov for dette



Avtaleinngåelsen i prosjektet



Hvordan forgår avtaleprosessen?

Kort beskrevet:

1. Utsending av avtaleforslag – skal nå 
være mottatt

2. Grunneiermøte (digital presentasjon)

3. Direkte dialog/befaringer med de 
grunneierne som ønsker dette

4. Avtaleinngåelse – frist til signering 1.mai 

5. Dersom ikke minnelig avtale: 
Ekspropriasjon (eventuelt 
forhåndstiltredelse)

Lyse arbeider for å oppnå minnelige avtaler 
med alle berørte grunneiere



Hvilke tillatelser får Lyse Elnett gjennom avtalene?

• Lyse Elnett kjøper tomt til transformatorstasjon – egne avtaler

• Ved etablering av luftledning får Lyse Elnett rettigheter på 

eiendommen, men grunneier beholder eiendomsretten til grunnen

• Lyse får rettigheter til å etablere og drifte selve kraftledningen 

– et «belte» på 30 meter:

Rett til å sette opp master, hogge skogen og rydde ved 

behov, byggeforbudssone, begrenset aktivitet.

• Riggplasser er midlertidige rettigheter det inngås egne avtaler 

om, gjelder for anleggsperioden

• Anleggsveier og kjørespor inn til ledningen ved etablering av 

linjen, rettighet til bruk av nødvendige veier ved 

drift/vedlikeholde



Byggeforbudsbeltet rundt luftledningen (totalt 30 meter bredt):



Erstatning

• Hvem får tilbud om erstatning?

– Alle direkte berørte eiendommer av kraftledning, stasjon, riggplass eller vei 

• Hvordan har Lyse kommet frem til erstatningen?

– Basert på grunneiers økonomiske tap.

– Erstatning gis som regel basert på bruksverdi på eiendom

• Unntaksvis gis det erstatning for bruk av veier, basert på veiens standard, lengde og estimert 
kjørevolum

• For riggplasser gis det erstatning basert på plassens bruksverdi, størrelse og leieperiode

• Taksering av eiendommer

• Basert på fastsatte erstatningsposter

• Er en romslig takst som skal gå i grunneiers 

favør

• Ved feil i avtalen, ta kontakt 



Erstatninger forts.

• Hva skjer hvis jeg ikke er enig i erstatningen?

– Ved krav om erstatning som ikke er omfattet av avtalen 

forhandles det med den enkelte grunneier

– Dersom man ikke blir enige, avgjøres erstatning av skjønnsretten

– Ikke uvanlig at erstatning behandles av skjønnsretten. 

• Kan oppleves veldig formelt

• Kan samtidig gi trygghet for grunneier om at en uavhengig 

tredjepart har vurdert erstatningen

• Når utbetales erstatning?

– Erstatning utbetales senest 1 måned etter at avtale er signert av alle parter, og nødvendige tillatelser er 

på plass

– Utbetalingen dekker alle tap og ulemper for hele anleggsperioden. Dersom Lyse Elnett bruker mer areal 

enn det grunneier har fått erstatning for, vil dette utbetales etter anlegget står ferdig

• Hva gjør jeg hvis eiendomsgrensene i avtalen er feil?

– Hvis du oppdager en grense du mener er feil, eller har informasjon om grense som ikke er registrert, 

kontakt kommunen. Kommunen er lokal myndighet for registre over grunneiendommer.



Hvordan får Lyse rettigheter til å bygge på din eiendom?



Når kan arbeidet starte?

• Tilgang til din eiendom

– Før Lyse kan sette i gang arbeid på din eiendom, må du enten ha gitt tillatelse til det, eller så må 

NVE gi tillatelse til såkalt forhåndstiltredelse. 

– Prosjektet har søkt NVE om forhåndstiltredelse i konsesjonssøknaden

– Tillatelse gis vanligvis etter forhandlingene har startet, ca. 1-2 måneder etter konsesjonsvedtak



Behov for nødvendig advokatbistand?

• Hvordan går jeg frem dersom jeg ønsker bistand fra advokat?

– Nødvendige utgifter i forbindelse med avtaleprosessen  dekkes av 

Lyse Elnett

– Må avklares med Lyse Elnett på forhånd

– Krav til berørte grunneiere samordner seg om en og samme 

grunneieradvokat

– Utfyllende retningslinjer sendes til aktuelle advokater



Videre fremdrift

• Avtalene ble sendt ut etter at 

konsesjonsvedtaket ble rettskraftig

• Frist for signering av avtalene er satt til 

1. mai

• Forhandlinger fortsetter selv om man 

mottar informasjon om 

«skjønnsbegjæring»

• Riving av eksisterende 50 kV Opstad-

Holen vil skje sommer/høst 2021

• Foreløpig plan for oppstart av bygging 

av ny 132 kV linje er satt til 2022



Kontaktinformasjon

Navn Tlf. Epost

Silje Osmundsen – Grunneierkontakt 482 62 104 Siljeko@lyse.no

Viggo Kristoffersen – Senior prosjektleder 900 58 093 Viggo.kristoffersen@lyse.no

Har du spørsmål knyttet til de utsendte avtalene eller prosessen videre, 

eller ønsker du å avtale en befaring på din eiendom?

Ta kontakt med oss! 

mailto:Siljeko@lyse.no
mailto:Viggo.kristoffersen@lyse.no



