
JØSOK PROSJEKT AS 

Grunneiermøte 

Ny 66 kV kraftledning   

Otteråi-Langeland-Stord  

 
1. Åpning ved SKL 

2. Orientering fra Jøsok Prosjekt 

- Konsesjonsbehandling 

- Rettigheter 

- Tillatelser 

- Mastebilder 

- Elektriske felt 

- Avtaler med grunneiere 

3. Gjennomgang av traser. 

4. Kaffepause. Med tid til å studere kartmateriale. 

5. Utveksling/diskusjon av synspunkter 
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Behovet for ny kraftledning 

 

 

• Oppgradering av regionalnett 

 

• Eks. 66 kV ledninger Otteråi-Langeland-Stord nærmer seg sin 

tekniske levealder, og har dårlig overføringskapasitet. 

 

• Otteråi-Langeland fra 1968, Langeland-Stord fra 1952 (Linje1) 

 

>>> SKL må bygge nye kraftledninger som erstatning til dagens 

ledninger.  

 

Dagens kraftledning Otteråi-Langeland blir erstattet med en ny 

tilsvarende ledning. Mellom Langeland og Stord er det planer 

om å erstatte dagens 2 kraftledninger (L1, L2) med en ny 

kraftledning. 
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UTFORDRINGER  
 

 

• Trase. Ombygging i eks. trase eller helt ny  ? 

Byggetid og reserve. Medfører ofte bygging ved siden av eller helt ny trase. 

 

• Forholdet til grunneiere  (boligfelt, gårdsbruk mm) 

 

•Jordbruk/skogbruk (Dyrka mark) 

 

• Byggekostnader.  (avstander til veg, helikopter, bruk av maskiner mm) 

 

• Kulturminner/miljø 

 

• Biologisk mangfold 

 

• Friluftsliv 
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NVE er konsesjonsmyndighetene 
 

 • Man må søke Norges vassdrag og 

energidirektorat om tillatelse til å bygge 

høyspenningsanlegg som ikke er innenfor 

elektrisitetsverkets områdekonsesjon. 

 

• NVE er underlagt Olje og Energi 

Departementet (OED).   
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Ved konsesjonsbehandling søkes 

det om følgende: 

 

• Formell søknad etter energiloven. (Lov av 29.06.1990) 

 

• Søknad om ekspropriasjon  etter oreigningsloven (Lov av 23. okt 
1959) 

 

• Det søkes også om forhåndstiltredels etter oreigningsloven § 25 

 

 

(Det tas likevel sikte på å inngå minnelige avtaler) 



JØSOK PROSJEKT AS 

Andre nødvendige tillatelser 
 

 • Plan og bygningsloven.  
 

• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 

• Lov om kulturminner 
 

• Forholdet til forurensingsloven 
 

• Kystverket ved fjordspenn/sjøkabler 
 

• Forholdet til luftfartsmyndighetene  
 

• Tillatelser ved kryssing av veier, ledninger og 

lignende 
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Planlagte tiltak 
• Langeland-Otteråi 

 
Ny 66 kV luftledning Feral nr. 150. 

Ny 66 kV sjøkabel, 3x500 mm² Cu, Ersvik-Otteråi (Langenuen) 

Ny 66 kV jordkabel,3x1x630 mm² Al. (Korte kabelinnføringer mot Otteråi og 

Langeland. 
 

• Langeland-Stord 
Ny 66 kV luftledning Feral nr. 240 (som erstatning til dagens 2 ledninger L1/L2). 

Ny 66 kV jordkabel,3x1x1200 mm² Al. (Kort kabelinnføring mot Langeland) 

  

Det forutsettes at eks. 66 kV, 240 mm² Cu sjøkabel over Langenuen 

(Grovaneset-Jektevik) beholdes/benyttes.  
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Ervervelse av rettigheter. 

Skal fremgå av grunnavtale eller 

skjønnsforutsetninger 

 
• Rett til å ha master, ledninger, kabler og jordelektroder 
 
 

• Rett til transport og adkomst under bygging og drift, reparasjoner          
  og fornying. 
 
 

• Rett til bruk av private veger. 
 
 

• Rett til skogrydding. 
 
 

• Byggeforbudsbelte 
 
 

• Restriksjoner ang. løypestrenger. 
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Vederlag for inngrep, skader og ulemper: 

 

•  Minnelig avtale eller offentlig skjønn 

•  Ledningseieren skal bare ha rettigheter og ikke eie    

grunnen under kraftledningen. 

•  Også rettigheter ved kabelanlegg 

•  Juridisk hjelp. 
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Vederlag for rettighetene og eiendommene blir fastsatt som en 

engangssum for all fremtid, enten vha minnelige avtaler eller ved 

offentlig skjønn. Grunneiere/rettighetshavere har rett til sakkyndig 

(juridisk) hjelp under dette arbeidet. 

  

Anskaffelser av rettigheter skjer vanligvis på følgende måte: 

  

• Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse (søknaden) 
 

• Krav om skjønn sendes til skjønnsretten. Grunneier blir stevnet til skjønnsretten 

og får rett til sakkyndig hjelp 
 

• Arealoppgaver utarbeides: 

Oppgaver over skog som må ryddes utarbeides av skogsakkyndig. 

Oppgave over inngrep på de enkelte eiendommer utarbeides. 
 

• Det kan startes forhandlinger om minnelige avtaler.  
 

• I den grad man ikke klarer å omforenes om en minnelig avtale, vil vederlag bli 

fastsatt av skjønnsretten. Vederlag skal utbetales med tilegg av renter. 
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MASTELØSNING 

 

66 kV H-mast: 

- Portalmast, trestolper av kreosot. 

- Travers, vanligvis stål (eller tre) 

- Nødvendig rettighetsbelte : ca. 26 m 

- Faseavstand normalt 3 meter. 

- Ryddebelte skog, normalt 26 meter. 

- Glassisolator 

- Normal spennlengde ca. 150-250 m 

- Høyde vanligvis 11-16 m. 
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Elektromagnetiske felt. EMF 

Forvaltningspraksis. Sammenhenger 

• Statens strålevern er landets fagmyndighet på stråling og 
ivaretar helseaspektene knyttet til eksponeringen for 
elektromagnetiske felt fra høyspenningsanlegg. 

 
• Tidligere ble det praktisert ”føre var prinsippet”  
 
• Kunnskapssituasjonen vedrørende magnetfelt og helse er i 

dag mer avklart enn tidligere og den absolutte risikoen ved 
felteksponering fra høyspentanlegg vurderes som meget lav. 

 
• Hvis skadesammenheng, skyldes det langtidsvirkninger, og 

bare påvist ved feltnivåer over 0,4 uT, gjennomsnittlig over 
året. (Forskning viste en relativ svak økning i leukemitilfeller 
hos barn) 
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Elektromagnetiske felt. EMF 

Forvaltningspraksis. Sammenhenger 

• Føre var-prinsippet erstattes dermed av”forsvarlighetsprinsippet” 
som innebærer at all eksponering for elektromagnetiske felt skal 
være forsvarlig.  

 
• Ved planer om nye bygg nær høyspentledninger, nye 

høyspentledninger nær bygg eller opprusting av eksisterende 
høyspentledninger skal man velge de alternativer som gir lavest 
mulig magnetfelt når dette kan forsvares i forhold til merkostnader 
eller andre ulemper av betydning. Det anbefales 0,4 μT som et 
utredningsnivå.   

 
• Tiltak kan være flytte linjen, endre linekonfigurasjon etc. 
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Konsekvens. Luftledning 
• Styrken på magnetfeltene som oppstår rundt høyspentledninger 

avhenger direkte av strømstyrken. For luftledninger har det også 
noe å si hvordan linjeopphenget er og hvordan lasten fordeles på de 
ulike linjesettene. Feltenes intensitet avtar med avstanden. 
 

• MAGNETFELT SKAL UTREDES ! 

 

• Eksempel: Legger til grunn en gjennomsnittlig strøm i linjen på  (ca. 
210 A/ 420G Wh). Målt i 2 meters høyde over bakken 

 

• 0,4 uT oppstår ca. 26 meter til siden fra senter av ledningen. 

 

• Ved 50 meter fra senter er feltet redusert til ca. 0,1 uT 

 

• Maks feltstyrke oppstår rett under midtfasen og er ca. 2,05 uT 
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(420 GWh – 210 A) 



JØSOK PROSJEKT AS 
 

• Filnavn 



 



 



 


