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VELKOMMEN TIL METODEDAGER
12.-13. JUNI
Da var det plutselig tid igjen
for REN Metodedager 2019
på Drammen Travbane.
Prosjektorganisasjonen for
arrangementet i REN har jobbet
på høygir for å spikre de siste
detaljene før vi nå endelig kan si
velkommen til REN Metodedager
2019.
Med allerede over 100 utstillere
påmeldt er grunnlaget lagt for at
deltakerne vil få mange varierte og
interessante utstillinger å se utstyr
demonstrert på. Dette bekrefter
Metodedager som kraftbransjens
viktigste møteplass, der deltakere
fra over 90 % av norske nettselskaper deltar. Per dags dato er det over
2000 personer som er påmeldt.
HVA SKJER OG HVORDAN
FOREGÅR DET?
Første dag består av styrt messevisning hvor deltakerne er inndelt i
grupper. Gruppene besøker samtlige
utstillingsstasjoner i messeområdet
– 50 minutter på hver stasjon. Om
kvelden arrangeres Metodefest i
Drammenshallen. Andre dag er
det fri visning i messeområdet, og
deltakerne besøker stasjoner og
utstillere etter eget ønske.

NM FOR ENERGIMONTØRLÆRLINGER
Vi i REN ønsker også de 20
finalistene velkommen, og ønsker de
lykke til i konkurranse om den gjeve
tittelen om å bli Norgesmester.
Konkurransen vil i år foregå på indre
bane.
SISTE GANG PÅ
DRAMMEN TRAVBANE
Årets Metodedager vil for siste gang
finne sted på Drammen Travbane.
Dette fordi området er omregulert
til andre formål og ikke vil være
tilgjengelig i 2021. Vi er godt i gang
med å finne alternative steder for
REN Metodedager 2021.
Da gjenstår det bare for oss i REN å
ønsker dere alle velkommen til årets
Metodedager 2019!
Om det skulle være noen spørsmål
så send oss en e-post eller ringe
oss på telefon 47 47 99 00.
For mer informasjon,
se metodedager.no

PRAKTISK INFOMASJON:

• M
 essen er åpen 12. juni fra
kl 09:30 til 15:30, og 13. juni fra
kl 09:30 til kl. 15:00.
• R
 egistrering 12. juni fra kl 0830,
og fra kl 09.30 13. juni.
• L
 unsj 12. juni er fra kl 11:30 til
kl 12:15. Da spiser man på den
stasjonen man befinner seg på.
• 1
 3. juni er det mat tilgjengelig fra
food trucks mellom kl 10:00 og
kl 14:00. Det blir utdelt bong ved
registrering som skal brukes på
dette.
• A
 llergivennlig mat er tilgjengelig
begge dager.
• D
 et er mulighet for å kjøpe seg
ekstra drikke, snacks og mat
begge dager. Dette gjøres i
lunsjteltene.
• D
 et går skyttelbusser mellom
Drammen stasjon og REN
Metodedager før og etter
utstillingen begge visningsdager.
Se tider på metodedager.no
• D
 et er mulig å kjøpe
inngangsbillett ved
registreringen om du ikke har
gjort det enda.
• S
 ekretariatet er åpent begge
dager. Ta gjerne turen innom om
det skulle være noe du lurer på.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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METODEFEST
- DETTE BLIR ELEKTRISK!
En innholdsrik første dag avsluttes
med Metodefest i Drammenshallen.
Dette vil bli en sosial aften der vi
legger opp til god musikalsk underholdning og god mat og drikke.
Det blir muligheter for mingling,
hyggelig prat med nye og gamle

bekjentskaper, og til å ta seg en
dans. Det blir underholdning fra
Need Music og Blåsemafian, og
Hans Morten Hansen er konfransier
og skal ta oss gjennom kvelden.

Dørene åpner kl. 18.00, og
programmet starter kl. 19.00. Dettte
vil du ikke gå glipp av! Kle deg i noe
komfortabelt som du også føler deg
pen i.

Under Metodefesten vil årets vinner
av NM for energimontørlærling utnevnes, og årets stand bli kåret live
på storskjerm via Kahoot.

Har du ikke allerede bestilt adgang
kan du kjøpe billett i døren.

KÅRING AV ÅRETS STAND
Årets stand kåres for første gang på
Metodedager i 2019. Formålet er å
motivere utstillere til å legge ekstra
innsats i standplassen samt å fremheve de som faktisk har gjort dette.
Det skal nomineres totalt fire kandidater til årets stand. Nomineringen
gjøres av en jury. Kåringen av årets
stand gjøres av deltakerne på Metodefest, og er organisert ved hjelp av
Kahoot.
Juryen vil legge vekt på følgende
kriterier: Innhold og presentasjon
av produkt og tjenester, betjening,
stoppeffekt og helhetsinntrykk.

?
Tilbake til innholdsfortegnelsen
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UTSTILLEROVERSIKT
STASJON 1:
HMS, VERKTØY OG UTSTYR
Aalesund Protective Wear
ELIT
ELMA Instruments
Ensto Nor
Eskeland Electronics
Foss Fiberoptisk Systemsalg
Holte Industri
Hultafors Group Norge
Live Work Consult
Megger
Modul-System
Nortelco
Røde Kors Førstehjelp
TestNordic
Trainor Elsikkerhet
Tranemo Workwear
Wenaas Workwear

STASJON 2:
MASKINER OG UTFØRELSE
Anton’s Timber
Brubakken
Coromatic
Danilift Norge
Erling Sande / Argo Norge
Etac Bil
Gantic
Liftco
Owren
Palfinger Norge
Rico Gruppen
Satema Moelv
STASJON 3:
KABELTEKNIKK
ABB
Brødrene Dahl
Castor
CSD Systems
Elektroskandia Norge
Elpress
Ensto Nor

Greenpipe of Sweden
Hallingplast
HellermannTyton
Hexatronic
LOS Cable Solutions
Maxeta
Melbye Skandinavia Norge
Nexans Norway
NKT
Norsk Wavin
Oslo Presstoff Industri
Pipelife Norge
ProCab
Prysmian Group Norge
Reka Kabel
Tyco Electronics Norge
Øglænd System
STASJON 4
STASJONER, BRYTERE OG VERN
ABB
Berggård Amundsen & Co
Bergvik Sweden
Eaton
Tilbake til innholdsfortegnelsen
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Elteco
Micro Matic Norge
Møre Trafo
Netcontrol
PcP. Norge
Roxtec Norway
Scanelec
Schneider Electric Norge
Siemens
Spenncon
Vestfold Trafo Energi
VM sveis og montering
STASJON 5
ÅPEN SONE
Alcadon
DSB
Multiconsult Norge
Norconsult
NEK / Standard Online
Poweron
REN
SafeBase
SINTEF Energi
Sparebank 1 BV

STASJON 6
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
ABB
Ahlsell Norge
Amundsen Diving
DEFA
Devinco
Dokflyt
Multilux
NordiConsult
Qlean Scandinavia Norway
Ramudden
Scandinavian Drone
Seløy Undervannsservice
Stansefabrikken Products
Veseth
Vik Ørsta
STASJON 7
LINJETEKNIKK
Aak Safety
Amokabel Norway
Brødrene Berntsen
EB Elektro
Elektroutvikling

El-Tjeneste
Ensto Nor
HallingKonsult
erol Industri
K-Line Insulators Limited
Laje Nettservice
Lena Metall
Lika Miljø
Linjeservice
Melbye Skandinavia Norge
Nettpartner
Nortroll
Onninen
OPS Composite Solutions
Otera Infra
Stange Energi AUS
WOPAS
Våre samarbeidspartnere:

U NI K M E R K I N G AV K A B E L
Gir økt effektivitet og store besparelser

All kabel fra 24 til 72 kV, snodd og enleder, kan nå bestilles ferdigmerket med sitt eget unike
kabelnummer og tekst, og på alle leveringslender. Merkingen utføres på et rødt bånd som legges
i viklerommet på snodd kabel, og vikles rundt enlederkabel.
Besøk oss på REN Metodedager i Drammen 12. - 13. juni. Der viser vi både merking av
kabel og andre spennende nyheter.
www.nexans.no

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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TEKNISK
KONFERANSE
2019

30. - 31. OKTOBER

Til arbeidet med program
for REN Teknisk Konferanse 2019,
vil vi gjerne vite om
hvilke temaer du vil lære mer om.
Innspill sendes til arrangement@ren.no
Blant tipsene som benyttes trekker vi én person som får
gratis deltakelse på REN Teknisk Konferanse 2019.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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PARALLELLE LAVSPENNINGSKABLER
– BRUK, SIKKERHET OG MULIGHETER
Ved større tilknytninger av nettkunder vil det være nødvendig å levere
strøm via to eller flere parallelle
kabler avhengig av maksimalt uttak
hos nettkunden.

Tradisjonelt har dette blitt utført ved
at et antall kabler har blitt parallellkoblet, hvor det enten har vært vern
kun i mateenden, eller vern i begge
ender.

Et alternativ er kabler med felles
vern i form av sikringer eller effekt-bryter. Vi vil belyse noen av disse
metodene i denne artikkelen, med
fordeler og ulemper.

Parallelkoblet med vern kun i mateenden
Denne metoden innebærer
parallelle kabler med vern kun i
mateenden.

Figur 1 - parallelle kabler med
vern i kun mateenden.

Ved kortslutning som vist i Figur
1 (kabel 5) vil sikringene i kabel
1-4 oppfatte en kortslutnings-strøm som fremkommer av
impedansen av sikringens respektive kabel pluss impedansen
av kabel 5.

Denne kortslutningsstrømmen kan
være lavere enn sikker utkobling
av forankoblet sikring. Dermed
risikerer man at kortslutningen blir
stående og at det vil være fare for liv
og helse og materielle verdier.
DENNE METODEN ANBEFALES
IKKE!

Parallelkoblet med vern i begge ender
Ved kortslutning i en av kablene på
det mest ugunstige sted som angitt i
figur2 vil følgende skje. Det oppstår
et raskt brudd i sikring 4. Etter
brudd i sikring 4 vil en få 3 kabler
som forsyner parallelt + en kabel i
serie.

Figur 2 - parallelle kabler med
vern i begge ender.

Sikring 8 vil bli belastet med totalstrømmen, og vil gi brudd, og derved
er feilstedet koblet bort, men de 3
andre kablene fører nå hele lasten.

I en høylastsituasjon vil de da raskt
falle på overlast.
En fordel med metoden er at
forsyningen er opprettholdt dersom belastningen ikke er så høy at
sikringene utløser for overlast. En
ulempe med metoden er at nettselskapet må ha tilgang til sikringer
i kundens anlegg.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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Metode med felles vern
A: Effektbryter som vern, figur 3
Ved kortslutning i en av kablene vil
alle kablene automatisk bli frakoblet. Dette er sikkerhetsmessig
en stor fordel. Metoden er av den
grunn langt å foretrekke fremfor
metodene beskrevet i punkt 1 og
punkt 2.

Det kan virke som en ulempe å
innføre effektbrytere ute i distribusjonsnettet. Dette er imidlertid
den sikreste måten å koble fra en
kortslutning på dersom det er behov
for flere enn 4 parallelle kabler.

Figur 3 - felles vern med
effektbryter.

Metode med felles vern
B: Sikringer som vern, figur 4 og figur 5
Dette fungerer på samme måte
som for effektbryter. Her brukes
2 sikringslister som er sammenkoblet, maksimalt 2x630A. Metoden
er brukbar opp til og med 4 kabler i
parallell.

For å få full funksjoneffekt må
betjeningsanordningen på de
2 sikringslistene være koblet
sammen slik at sikringene tas ut
samtidig og sammenkobles under
sikringslistene.

Dette fungerer på samme måte
som for effektbryter. Her benyttes
1 sikringslist, maksimalt 630A.
Metoden er brukbar for 2 kabler i
parallell.

Fordeler med sikringer fremfor
effektbryter:

Figur 4 - felles vern med
sikringer med 3 eller 4 kabler.

• S
 ikringer kobler ut feilstrømmer
raskere enn effektbrytere
• S
 ikringslister som kan brukes går
rett inn i eksisterende lavspenningstavle
• Trenger ikke eget vedlikehold
• V
 ed riktig sikring trengs ikke
kunnskap om innstillinger ved
idriftsettelse

Figur 5 - vern med
sikringer med 2 kabler.

ANBEFALING:
• Bruk metode 3, felles vern
• Bruk sikringer som vern opp til og med 4 kabler og effektbryter som vern over 4 kabler
• Husk å bruke egnet materiell i alle tilfeller

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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Tilkobling med Al fortinnet kabelsko på Cu skinne til linjebryter.

BRUK AV FORTINNET AL KABELSKO
UTENDØRS
I forskriften FEF06 §2.1, finner man
at: «Anlegg og utstyr skal være
robust og egnet for alle påkjenninger
påkjenninger». Det betyr i praksis
at det skal benyttes materiell og
løsninger som er produsert og
testet etter relevante normer.
Nettselskapene må på en eller annen
måte få leverandøren til å tydelig
opplyse begrensinger i bruken. Gode
montasjeanvisninger og produktblad
er i denne sammenheng svært viktig.
Det er viktig å tenke på spenningsrekka, forsegling av kabel/kabelsko

og bruk av fett. Ved overganger
mellom ulike metaller bør man
benytte egnet utstyr med forsegling
av området der man går over fra
det ene metallet til det andre.
Eksempelvis overgangskabelsko,
overgangsklemmer osv.
Eksempelet på bildet under viser at
alle de tre fasene er behandlet ulikt.
Det har med andre ord ikke eksistert noe gjennomgående filosofi for
hvordan dette skal gjøres. Slikt har vi
i REN observert mange steder. Hvert
enkelt selskap må etablere rutiner og

standarder slik at man følger de retningslinjer som er på området. Man
bør i alle tilfeller klare å gjøre dette
likt innenfor hvert enkelt anlegg.
Vi har sammen med SINTEF startet arbeidet med å lage et RENblad
som omhandler tilkoblinger. Bladet
vil ta for seg ulike typer tilkoblinger,
hvordan disse kan løses og hva som er
viktig. Så vil det bli opp til hvert enkelt
selskap om de vil følge disse retningslinjene. for alle tre fasene eller ikke.

Anlegg der tilkoblingene er gjort ulikt for alle tre fasene.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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HER VISER ALLE BILDENE KORRODERTE LAVSPENNINGSKOBLINGER PÅ TRANSFORMATOR.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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blant annet reduserer avbruddstid gjennom
muligheter for fjernstyring og overvåkning
av nettet. ABB er representert ved følgende
stasjoner: Stasjoner, brytere og vern - Kabelteknikk – Drift og vedlikehold.abb.no

HV produkter
TD 145 endeavslutninger
Prøvet etter testprosedyrer basert på
IEC 60840, der spenningen er økt til 2,2 x UO i
stedet for UO som beskrevet i IEC.

VARISIL™ HI og HTS avledere
Fra 52 til 170 kV. Testet etter IEC 60099-4 : 2009

Bred portefølje av skjøter og
endeavslutninger
Fra 52 kV til 420 kV

GIS termineringer

o.

no

Testet etter IEC 60840

en
st

Med vår omfattende portefølje av kraft- og
automasjonsteknologi går ABB foran i
utviklingen av integrerte løsninger for det
smarte nettet. Under Metodedagene
presenterer vi ulike smarte løsninger som

TV1054 © Copyright 2019 ABB. All rights reserved.

—
ABB-teknologi for et smartere samfunn

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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PRAKTISK KURS I MÅLING
DOKUMENTASJON AV
JORDINGSANLEGG
BARE 20 PLASSER TILGJENGELIG

27. – 28. august skal vi ha nytt praktisk kurs i måling dokumentasjon av
jordingsanlegg. Siden halve kurset
foregår ute i felt har vi begrenset
antall deltagere til 20 stk. Erfaringsmessig blir kurset fort fulltegnet, dette er et av de mest populære kursene
REN arrangerer. Det arrangeres også
jevnlig som bedriftsinternt kurs.
Det er viktig at man klarer å avdekke
de farlige feilene i jordingsanlegget
før de gjør skade på mennesker eller
anlegg. Myndighetene har av sikkerhetsmessige årsaker også fokus på
at nettselskapene har god kontroll på
jordingsanleggene sine.
Kurset er praktisk rettet, og tar for
seg hvordan man kan oppfylle kravene i normer og forskrifter. På den
praktiske delen tar man også for
seg tekniske detaljer om korrosjon,
montasje og hvilke feil som er vanlige
i jordingsanlegg osv.

FORMÅL

Formålet med kurset er å lære
hvordan man kan dokumentere
jordingsanlegg ved visuell kontroll
og ved måling. Kurset vil ta for
seg hvordan man kan avdekke de
farlige feilene i jordingsanleggene,
og hvordan man kan rette disse på
en effektiv måte. I dag er det mange
som bruker mye ressurser på
utbedring av jordingsanlegg basert
på målinger som er feil. Dette fører
ofte til at man gjør kostbare tiltak på
feil anlegg. Kurset vil gå over to dager
og inneholde en teoretisk del og en
praktisk del. Deltagerne kan ta med
eget måleutstyr for testing/diskusjon.

MÅLGRUPPE

Kurset er tilpasset dem som skal
gjøre målinger ute i felten, samt de
som skal bestille planlegge slike

målinger og analysere måleresultat
i ettertid. Det er viktig at de som
utfører målingene og de som skal
analysere måleresultatene har den
samme kunnskapen, slik at de kan
kommunisere om hvilke tiltak og

målemetoder de skal velge for de
ulike anleggene.
For påmelding og mer informasjon
om kurset klikk her.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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vLoc3-PRO avansert 3D kabelsøker

www.megger.no / post@megger.no

Når fagkompetanse og god teknisk support er viktig!

vLoc3-PRO verdens ledende kabelsøker:
o 3D påvisning med sideveis meterangivelse
o 3D maksimum fra alle vinkler
o Plan/radarvisning av ledningstrasé
o "Dual Null" for skarpere nøyaktighet
o Varsel om avvik med animerte fargekoder
o Varsel ved forstyrrelser fra luftlinjer, grunn
leder, signal i metning etc.
o Tx link fjernstyring av sender fra mottager
o Kontinuerlig korreksjon av dybdemåling
o Kabelkompass med høyre/venstre guide
o Kontinuerlig dybde/strømstrykevisning
o Gratis VMMAP nettskylagring og APP
o Selv-kalibreringsfunksjon

Neka AS utfører diagnostisering av
høyspentkabler inntil 66 kV
Utskiftninger av høyspentkabler er en kostbar affære
og det er viktig at dette gjøres til rett tid.
Fordeler med VLF PD & VLF TD Diagnose
• Komplett vurdering av kabelens tilstand. Dette
bidrar til at nødvendige utskiftinger og reparasjoner
kan planlegges og kabelens levetid kan forlenges.
• Sluttkontroll med VLF PD/TD verifiserer
installasjonen og gir kunden et fingeravtrykk av
kabelanlegget for fremtidig kontroller

• VLF partial Discharge (PD) avdekker kabelfeil og
feilstedet.
• VLF Tandelta(TD) avdekker den generelle
nedbrytningen i isolasjonen og er den beste
metodikken for å avdekke vanntrevekst i PEX
isolasjon
www.neka.no

post@neka.no

+47 95232799
Tilbake til innholdsfortegnelsen
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MÅLING OG STIKKPRØVER
ELMÅLEDAGENE 2019
Elmåledagene gikk av stabelen i
Bergen 21 og 22 mai. De rundt 150
deltageren fikk høre gode innlegg
om Den digitale strømkunden,
Elhub, Plusskunder, Utfordringer
om AMS montasjetilgang,
Elklagenemda, HAN-porten, AMSNettnytte, tekniske innlegg om
måletransformatorer og utforingene
knyttet til stikkprøvekontrollene av
elmålerene.
De som deltok på konferansemiddagen fikk også med seg
historien om Odin’s saueflokk. Odin
var av det riktig morsomme slaget,
men han var også tydelig på at
sauene ikke bare var medlemmer i
en flokk. De var også individer som
hadde mange ulike behov. Akkurat
som nettselskapenes AMS-kunder…
STATUS STIKKPRØVEKONTROLLER
Årets uttrekk av målere til
kontroll er nå foretatt og sendt
til nettselskapene. Av de nesten
3 millioner målere i RENs
stikkprøvedatabase, er det nesten

2,8 millioner målere som er
produsert i årene 2016, 2017 og
2018. De selskapene som har byttet
alle målere i de nevnte årene,
slipper å sende målere til kontroll
i år. Men en del nettselskap har
målere som er av eldre dato enn
2016. 137 868 målere er gruppert i
45 ulike grupper. Av disse målerne
er det trukket ut 2 134 måler som
må hentes inn og sendes til kontroll.
Å få inn korrekte målerfiler har vært
et langt lerret å bleke. Vi har måttet
gå flere runder med mange av
selskapene. Dette har naturlig nok
ført til at uttrekket er blitt forsinket
i forhold til opprinnelig plan. REN
har også vært nødt til å endre og
justere hele databasesystemet for
stikkprøver, for å være i tråd med
krav i den reviderte forskriften om
elmålere.
Den reviderte forskriften har noen
punkter om elmålere som kan
unntas kontroll. Dette er beskrevet i
§43. REN har i flere runder, både via
epost og telefonsamtaler informert
om disse unntakene. Det er vårt

bestemte inntrykk at kunnskapen
om AMS- forskriften, forskriften om
krav til elmålere, og stikkprøveordningen ute hos nettselskapene, ikke
er så god som den kanskje burde
ha vært. Vi er nokså sikre på at det i
årets uttrekk av målere til kontroll,
også vil finnes målere som omfattes
av unntakene i forskriften.
TEMADAGER – KURS
REN planlegger å sette opp
temadager/kurs om måling og
stikkprøveordningen til høsten, om
det er interesse for det i bransjen.
Vi vil om kort tid sende ut en
forespørsel om dette til alle vi har
registrert som måleransvarlig eller
stikkprøveansvarlig i selskapene.
Det kan da være lurt å angi om
det er spesielle tema som ønskes
gjennomgått. Du trenger selvsagt
ikke være hverken måleransvarlig
eller stikkprøveansvarlig for å
komme med innspill til tema som
ønskes belyst.
Ta gjerne kontakt med Knut Eliassen
på knut@ren.no om du har innspill.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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PUBLISERINGER SIDEN
FORRIGE RENNYTT
RENblad

Tittel

Dato

Versjon

1027

Internkontroll - Instruks - Faglig ansvarlig

07.06.2019

Nå i versjon 1.1

Instruksen er lagt ut i Word-format.
8044

Samsvarserklæring, fellesføring, sluttkontroll og overtakelse

25.04.2019

Første versjon

1835

AUS - 12-132kV - Retting av travers ved hjelp av isolerstang

25.04.2019

Første versjon

1834

AUS - 12-24kV - Klipping av strømløse forbindelser

25.04.2019

Første versjon

1833

AUS - 12-24kV - Bruk av teleskopmast

25.04.2019

Første versjon

1832

AUS - 11-22kV - Montasje av loop sprengskjøt

25.04.2019

Første versjon

1701

Nett felles - AUS håndbok

25.04.2019

Nå i versjon 1.1

Det er endret noen tekst gjennom RENbladet, og det er satt inn noen nye tegninger. Det er tatt vekk noe
av historien med RENbladet, samt tatt vekk statistikker som er «utgått på dato». Det er satt inn link til
sider der de sist oppdaterte statistikkene finnes. Oversikt over lover og forskrifter er satt opp i tabell
format. Det er satt inn nye krav til periodisk kontroll av isolerte stenger. Oversikt over leverandører av
AUS materiell og verktøy er satt opp i tabell form.
8326

Nett felles - Standardformulering - Der bygg/anlegg er etablert
for nært elektriske anlegg

05.04.2019

Første versjon

8325

Nett felles - Saksbehandlingsprosess der bygg/anlegg er etablert
for nært elektriske anlegg

05.04.2019

Første versjon

PLANBOKOPPDATERING
I MARS
SINTEF har utgitt en ytterligere Planbok-oppdatering
nå i mars, ved at dokumentet ”Tapskostnader” er
oppdatert med revisjonsdato 15. mars 2019. Revisjonsmerknad er ”Oppdaterte tapskostnader”. Dokumentet
erstatter versjon fra 26. februar 2014 (som var første
versjon).
Du kan lese mer her.

REN MED
FOU-NETTSIDER
REN er med i mange forskningsprosjekter, både som
prosjektleder og deltaker. På temasidene for forskning
og utvikling på vårt nettsted kan en nå lese hvilke
forskningsprosjekter vi holder på med, samt hvilke
prosjekter vi tidligere har deltatt i eller gjennomført.
Du kan også i mange tilfeller laste ned rapporter og
dokumenter fra forskningsprosjektene.
Du kan lese mer her:
www.ren.no/tema/forskning-og-utvikling

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK
Drammen – Hønefoss – Lysaker – Trondheim – Gol – Harstad
www.ect.no

IFXI-FX 1kV AL
- nå med UV-beskyttet ytterkappe

Vi sees p
å
REN met
odedager
!

- Visste du at IFXI-FX finnes i
tverrsnitt fra 4G25 til 5G240?

www.prysmiangroup.no
www.draka.no
Energiteknikk halvside REN.indd 1

29.05.2019 15:11:45
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Lasting av kabler inn på fartøy for transport til sted for legging av sjøkabel

BEREDSKAPSKONSEPTET FOR
SJØKABLER ER NÅ OPERATIVT
32 deltagende selskap har gått
sammen om å styrke beredskapen for sine sjøkabelanlegg.
Oktober 2018 var en merkedag
for sjøkabellagret på Stord, da
den siste leveransen av sjøkabler ble innlastet.
Etter oktober så har det blitt håndtert
3 beredskapshendelser. Årsakene
for disse havariene har vært
ankringsskade, overspenning samt
vanntrevekst i kabelisolasjon. Alle
hendelsene har medført full utskifting
av kabler. Den siste hendelsen
medførte utlasting av 3 kilometer
kabel i tidsrommet 16. - 18. mai.
Hendelsene viser at REN
Sjøkabelberedskap dekker et reelt
beredskapsbehov. Vi er faktisk

overrasket over at det har vært
såpass mange hendelser på så kort
tid. Hadde lageret vært kommersielt
rettet, så kunne det nok vært levert
flere ti-talls kilometer med kabel til
prosjekter i tidsnød - men dette er
et beredskapslager for deltakende
selskaper, og det er også sameiene
tydelige på.

FLERE PÅ LAGET

Vi får god bistand fra Advantec og
Haugaland Kraft Nett AS når det
oppstår behov for å ta ut kabel.
Haugaland kraft Nett AS har vi
også inngått en beredskapsavtale
med. Å spole ut kabel er en relativt
komplisert prosess med store krefter,
tunge kabler og store verdier. Fokus
på HMS har vært høyt, og det har ikke
vært noen hendelser, verken under
byggingen av lageret eller under

arbeidet med inn/ut spoling av kabel.
Nå er det ikke politisk korrekt å skryte
- men når kapteinen på Seløy sier at
de er imponert over hva vi fått til, så
varmer det litt ekstra.
Vi merker at selskapene er flinke
til å varsle hendelser tidlig, noe
som er helt essensielt for å kunne
sette prosessene i gang. Vi har
samlet den viktigste informasjonen
i RENberedskap-systemet, slik at
alle oppnevnte kontaktpersoner
der har tilgang til informasjonen
som etterspørres både før og under
krisesituasjoner.
Per Morten Birkelund i REN arbeider
for tiden med å lage mere lettleste
resymer av inngåtte kontrakter. Er det
spørsmål utenfor dette så er det ikke
mer komplisert enn å ta en telefon.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
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Den 20 juni er det sameiermøte, og
nå er det fullt fokus på å forberede
sakene som skal opp i styrene.
Sjøkabelberedskapssamarbeidet
består av 3 kabelsameier og et
lagersameie, noe som genererer en
god del administrativt arbeid. Vi er
glade og takknemlig for innspillene
og hjelpen vi får med å drive dette
og videreutvikle konseptet slik at
beredskapen blir solid.
REN Sjøkabelberedskap AS har
inngått avtale med ON Energi AS
om rammeavtale for levering av
montørberedskap for jord- og
sjøkabelanlegg. Avtalen er for 3 år
med muligheter for 5 forlengelser på
1 år hver, slik at avtalen maksimalt
kan vare i 8 år. Avrop gjøres for
feilsøking samt reparasjon av feil, og
det er mulighet for å benytte avtalen
til etablering av nye anlegg.
Med dette har medlemsselskapene i
REN Sjøkabelberedskap fått på plass
en fullverdig beredskapspakke for
sjøkabelanlegg, som omfatter:
• Montørberedskap (On Energi AS),
• Leveranse av sjøkabler (Nexans
og Prysmian) ,
• Inspeksjon av sjøkabelanlegg
samt første- og andrelinjes
maritim beredskap for hhv
legging og reparasjon av sjøkabel
(Seløy Undervannsservice og
Amundsen Diving).
Ordningen for sjøkabelberedskap og
prosessen rundt etableringen av dette
ble presentert på CIRED-konferansen
i Madrid nå i juni.
REN er godt i gang med arbeidet
for å få til tilsvarende fornuftige
beredskapsløsninger for GIS-anlegg
og transformatorer.
Lurer du på noe? Kom gjerne innom
REN sin stand på Metodedagene for å
slå av en beredskapsprat.
Bildene viser utspoling av
sjøkabel til fartøy i forbindelse
med hendelse på sjøkabel
i mai.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
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Fundamentering for kompositt- og stålstolper på fjell.
50 mastepunkter levert til
Haugaland Kraft AS

www.bberntsen.no/se

Vi har stand på

REN METODEDAGER
12.-13. juni, 2019
Kom gjerne innom
for en hyggelig prat!

Alt av produkter og
materiell for kabel
får du hos ProCab.

www.procab.no

firmapost@procab.no

+47 32 23 77 00
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TEMADAGER LAVSPENNINGSNETT OG INNTAK
RENs Temadager er populære
arrangementer for bransjen.
Temadager Lavspenningsnett
og inntak ble denne gangen
arrangert i Bergen - med
strålende sol, som alltid.
Myndighetene er viktige
samarbeidspartnere for REN, og
de var gitt mye av ordet på dag 1
av temadagene. NVE presenterte
utfordringer knyttet til grensesnitt
ved tilknytning, og emner som
ble belyst var f.eks. hvordan
leveringsplikten gjelder, og hvilke
spenninger nettselskapet er pliktige
å levere til kunden. Overgang fra
IT til TN er et viktig tema som NVE
også tok for seg. NEK 399 er nå
etablert i bransjen og NEK har
laget en FAQ-side med ofte stilte
spørsmål knyttet til normen. Disse
ble gjennomgått av Svein Roar
Jonsmyr fra Nkom og medlem av
NK 301 som har utarbeidet normen.
Espen Masvik fra NEK presenterte
viktige deler av NEK 400 som er
relevant for forsyningsnettet.
Lavspenningsnett er et fokusområde
for REN, og vi mottar ofte spørsmål
knyttet til dette. REN presenterte
hvordan man oppnår god jording

og overstrømsbeskyttelse i
lavspenningsnettet. Spesifikasjoner
er beskrevet i en rekke RENblad.
For innkjøpere som benytter seg av
denne type RENblad er det viktig å
kjenne til strukturen i RENbladene,
samt hvor det finnes opsjoner som
man må velge ved innkjøp. Dagen
ble avsluttet med informasjon om
viktige fokusområdet fra DSB.
Dag 2 på arrangementet ble
rettet mer direkte mot inntak.
Plusskunder er blitt et vanlig
begrep som alle nettselskap må
ha kunnskap og informasjon om
overfor sine kunder. REN har
publisert et nytt RENblad som
omhandler praktisk håndtering av
plusskunder. Solbære AS er et firma
som arbeider med prosjektering og
installasjon av solcelleanlegg, og de
presenterte ulike teknologier.
RENblad 4100 er hovedbladet for
inntak, og de ulike metodene A, B og
C ble gjennomgått.
For å utvikle bransjestandarder
er det viktig med erfaringer fra
bransjen, og vi fikk to gode foredrag
fra BKK Nett og Trønderenergi
Nett i den forbindelse. BKK

Nett tok for seg erfaringer med
plassering av nettstasjon i bygg,
samt ulike utfordringer. Mange
nettselskaper benytter seg av
eksterne installatører ved arbeid i
inntakspunktet, og et av selskapene
med mange års erfaring med
dette er Trønderenergi Nett. De
presenterte hvordan de har etablert
ulike arbeidspakker på inntak, og
hvordan de godkjenner installatører
som skal jobbe på stikkledningen til
kunden.
Metode D omhandler høyspent
tilknytning, og det jobbes nå med
å etablere en spesifikasjon som på
sikt vil bli en del av NEK 399. Det
er NK 301 som jobber med dette
arbeidet i regi av NEK.
REN har det siste året fokusert mye
på tilknytning av effektkrevende
installasjoner. Der blant annet
fergelading. Innhold fra dette
arbeidet ble presentert. Det
utarbeides en egen tilknytnings- og
nettleieavtale for denne type kunder.
REN ønsker å takke alle
foredragsholdere og deltagere for
bidrag til et flott arrangement med
mange gode diskusjoner.
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KOSTNADSKATALOG
REVISJON 1 - 2019
Dette året har REN tatt en full
gjennomgang av materiellprisene,
og avstemt våre priser mot
innkjøpsprisene i markedet. Det har
ført til at noen priser har gått ned,
andre har gått opp. Vi så at spesielt på
trestolper og andre deler av materiell
for luftnett, har prisene gått noe ned.
For skjøter og endeavslutninger ser vi
at en del materiell har fått høyere pris.
Vi har også foretatt noen justeringer
som følge av endrede bestemmelser,
f.eks. må en inn med en mer
kostbar løsning for gnistgap når ikke
isolatortopp kan spenningssettes
på isolerte liner. For materiell som
ikke fikk nok statistisk grunnlag for
prisjustering, har vi benyttet KPI som
viser en økning på 3,18 % fra februar
2018 til mars 2019.

For arbeidskraft har vi benyttet de
vanlige regnestykkene for montør/
anleggsarbeider og prosjektingeniør.
Disse er dokumentert i veilederen
som ligger i prosjektsystemet.
Timepris for montør er satt til NOK
702 og ingeniør NOK 835. For øvrige
ressurser har vi støttet oss til SSBs
tall for bygg- og anlegg - veibygging
som viser at mannskapsprisene har
økt med 4,88 % og maskiner med
3,25 %.

i kalkyleverktøyet. Oversikt over
materiell som ikke ble knyttet opp
sendes ut fortløpende. Når det gjelder
beregning av anleggsbidrag, anbefaler
vi at man kjører selskapskalkyle, og
benytter egendefinerte påslag på
materiell, og egne ressurspriser. De
som ikke har egne materiellpriser,
kan også benytte selskapskalkyle men
da med RENs materiellpriser og egne
ressurspriser.

Malene for utendørsbelysning er
gjennomgått, og tilpasset til dagens
byggestandard. Prisene her er også
oppdatert.
De som har levert prisfiler for
materiell, har fått disse tilgjengelig

Kostnadskatalog Revisjon 1-2019 i det nye navigeringsverktøyet.
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KURS, TEMADAGER
& KONFERANSER:

Meld deg på i dag!

Kurs Tekniske rammer for energiforsyningen
Kurs Måling og dokumentasjon av jording
Kurs Arbeid Under Spenning (AUS)
Kurs Elmåling og stikkprøveordningen
Kurs Prosjektering av nettstasjon og kabel
Driftslederforum
Workshop REN Beredskap
Teknisk Konferanse 2019
Kurs Saksbehandling av inntak
Temadager Elektrifisering
Temadager Stasjonsanlegg

20. - 22. aug
27. - 28. aug
28. - 29. aug
3. - 4. sept
10. - 11. sept
24. - 25. sept
16. - 17. okt
30. - 31. okt
5. - 6. nov
20. - 21. nov
10. - 11. des

Bergen
Gardemoen
Oslo
Bergen
Bergen
Oslo
Oslo
Gardemoen
Bergen
Bergen
Lillestrøm
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REN JU§§NYTT
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
(www.svw.no) og REN har inngått en meget
gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og
økonomisk art.

FASTPRIS PÅ JURIDISKE TJENESTER OG
KURSKATALOG
Nettselskapene har rett til 2 timer gratis juridisk
rådgivning per sak, uavhengig av sakens kompleksitet
og omfang, i tillegg til sterkt rabatterte timesatser.

SVW er et av landets aller største forretningsjuridiske
advokatfirmaer, med et tungt faglig miljø innen
energirettslige emner. SVW har siden 2010 bistått
REN med standardiseringer og juridiske vurderinger/
utredninger, i tillegg til å være representert i ulike
utvalg og faggrupper. SVW bistår en lang rekke norske
nettselskaper.

I tillegg har nettselskapene tilgang til en egen
kurskatalog med fastpris, samt en fastpriskatalog for
levering av en rekke juridiske tjenester.

KONTAKTPERSONER:
Robin Aker Jakobsen
Tlf. 45 04 36 89
E-post rja@svw.no.
Jakobsen er ledende advokatforbindelse for en rekke
norske nettselskaper, og har også bakgrunn fra Oljeog energidepartementet. I tillegg er Jakobsen en aktivt
benyttet foredragsholder for bransjeorganisasjoner
som REN og Energi Norge.
Jahn Egil Osestad
Tlf. 975 70 174
E-post jao@svw.no
Osestad har i en årrekke arbeidet i SVWs energijuridiske avdeling, særlig med emnene offentlige
anskaffelser og regulatoriske forhold.
DEDIKERT E-POST OG TELEFONNUMMER
På e-post adressen RENjuss@svw.no kan RENs
medlemmer sende juridiske og praktiske spørsmål,
med garantert respons innen 6 timer, 365 dager i året.
Denne e-posten er ment å være et ”lavterskeltilbud”,
og intet spørsmål er for lite!
Det er opprettet en egen ”Juridisk Hotline”, 45504555,
som RENs medlemmer skal kunne ringe til ved
behov i tillegg til å ta kontakt direkte med advokatene
Jakobsen og Osestad.

TEMATIKK
I denne utgaven av REN JU§§NYTT har vi fokusert
på tematikk knyttet til rettigheter over annen manns
eiendom, såkalte servitutter. Dette er et av de
spørsmål som opptar nettselskapene mest, og som
vi får flest spørsmål knyttet til. Artiklene har denne
gangen med andre ord en systematisk ”rød tråd”, og
er skrevet med utgangspunkt i en ”fra vugge til grav”
betraktning; fra stiftelse til opphør.
Tema 1: Stiftelse og tinglysning
I denne artikkelen gir vi gi en kortfattet oversikt over
regelverket som gjelder for stiftelse av rettigheter på
annen manns grunn.
Tema 2: Endringer i etablerte rettigheter
Hvilke muligheter har nettselskapene til å gjøre
endringer i eksisterende rettigheter?
Tema 3: Forhandlingsprosessen
– konfliktstyring og mulighetene for å unngå rettslige
tvister
Hvordan kan forhandlingsprosesser håndteres på en
best mulig måte for å unngå konflikter?
Tema 4: Kranglete grunneiere
Hva gjør man når grunneier
forhindrer nettselskapet å utøve
en eksisterende rettighet?
Tema 5: Opphør av servitutter
Hvilke konsekvenser og virkninger får fjerning og
avvikling av nettselskapets anlegg?
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TEMA 1:
STIFTELSE OG TINGLYSNING
De fleste nettselskaper opplever på jevnlig basis
utfordringer knyttet til rettigheter som er etablert
på fremmed grunn. I denne artikkelen vil vi gi en
kortfattet oversikt over regelverket som gjelder for
stiftelse av rettigheter på annen manns grunn, og
enkelte fallgruver man bør unngå i denne forbindelse.
Rettigheter som etableres på annen manns grunn
omtales i juridisk terminologi gjerne som ”servitutter”.
Dette kan eksempelvis omfatte ferdselsrettigheter
(rett til å gå eller kjøre over annen manns grunn) eller
rett til å etablere en luftlinje på en kommunalt eller
privat eid eiendom.
I prinsippet er det ikke grenser for hva slags
servitutter det kan pålegges en eiendom. Det er
imidlertid oppstilt enkelte skranker i lovgivningen. Den
sentrale loven i denne forbindelse er ”lov um særlege
råderettar over framand eigedom” av 29. november
1968, også omtalt som ”servituttloven”.
Servituttloven regulerer særrettigheter på annen
manns grunn. At det må dreie seg om en særrett
innebærer blant annet at ”allemannsretten” faller
utenfor loven.
Videre må særretten gjelde faktisk rådighet/bruk
over fremmed grunn, i motsetning til rettslig ”bruk”.
Det vil si at rettslige disposisjoner som salgsforbud,
pantsettelsesforbud, forkjøpsrettigheter og løsningsrettigheter m.m. ikke er omfattet av loven.
De aller fleste rettigheter vedørende nettanlegg (rett
til luftledninger, kabler, nettstasjoner, adkomst mv.)
på fremmed grunn vil som hovedregel være omfattet
av servituttloven. Loven har dermed en viktig funksjon
med å gi supplerende og utfyllende regler til etablerte
bruksrettsforhold, som et tillegg til avtalen mellom
partene.
Servitutter kan stiftes på mange måter; den klart
viktigste er ved avtale. Andre stiftelsesgrunnlag kan
eksempelvis være hevd, alders tids bruk, jordskifte,
ekspropriasjon og testamentariske bestemmelser
m.m.
Det er etter loven ikke oppstilt formkrav til avtalene
som stifter særretten overfor grunneier – det vil
eksempelvis si at en muntlig avtale med grunneier
i prinsippet vil være like rettslige bindende som en
skriftlig avtale. Når det skal stiftes en rett på fremmed
grunn bør imidlertid avtalen nedfelles skriftlig, både
fordi dette bidrar til klarhet rundt hva som rent

faktisk er avtalt, og ikke minst fordi skriftlighet er en
forutsetning for å kunne oppnå rettsvern gjennom
tinglysing.
Det er imidlertid ikke sjelden man fremdeles opplever
at det dukker opp rettighetsavtaler som er utinglyst
eller ikke engang skriftfestet. Dette gjelder særlig for
eldre rettigheter, og innenfor ”nettbransjen” ser vi
at dette er vanlig eksempelvis ved eldre luftlinjer på
lavere nettnivåer.
Vår erfaring er at de fleste nettselskaper i dag i stor
grad har etablert rutiner for å inngå skriftlige avtaler
med grunneierne. Det er imidlertid forholdsvis store
ulikheter mellom nettselskapene med hensyn til
fremgangsmåten for stiftelsen av rettigheten, og
innholdet i de avtalene som blir inngått. I visse tilfeller kan man også oppleve ulik praksis innenfor de
enkelte nettselskapene, noe som kan være i strid med
likebehandlingsprinsippet i energilovforskriften § 4-4
bokstav e).
Det er derfor svært viktig at man baserer seg på
godt gjennomarbeide og kvalitetssikrede maler for
rettighetsavtaler med grunneiere. På denne måten får
man ofte sikret nettselskapets rettigheter på en god
måte, og redusert risikoen for fremtidige konflikter
med grunneier.
REN har som kjent utarbeide standardavtaler for
grunnerverv. Disse kan også være et viktig verktøy i
forbindelse med inngåelsen av rettighetsavtaler med
grunneier. Det er imidlertid viktig at avtalene tilpasses
hvert enkelt tilfelle ved behov.
Enkelte ganger kan man oppleve at store grunneiere,
slik som Statens vegvesen, Bondelaget, OVF og
Statsskog insisterer på at man skal benytte deres
maler når rettigheten skal stiftes og tinglyses. Vår
generelle anbefaling er at nettselskapene ikke bør
akseptere disse avtalemalene, men fastholde egne
rettighetsavtaler.
Dersom grunneier ikke vil akseptere nettselskapets
avtale, kan det i mange tilfeller være mer hensiktsmessig å etablere rettigheten gjennom ekspropriasjon
fremfor å akseptere betingelsene i grunneiers avtale.
Det er fullt mulig å ekspropriere overfor offentlige
eller ”halvoffentlige” aktører som opptrer i egenskap
av grunneier.
Det er også viktig at avtalene tinglyses som en heftelse
på grunneiers eiendom. En avtale er imidlertid like
bindende for avtalepartene selv om denne tikke
gjøres. Tinglysing av avtalen er imidlertid viktig for å
rettighetsavtalen rettsvern.
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Dersom avtalen ikke tinglyses kan man eksempelvis
risikere at grunneier på et senere tidspunkt overdrar eiendommen uten å informere kjøper om nettselskapets rettigheter. Dersom kjøper ikke kjenner til
rettigheten og er i aktsom god tro (noe som kan tenkes
ved for eksempelvis jordkabler), kan man risikere at
nettselskapets rettighet blir ekstingvert (utslettet).
Dette vil kunne føre til tids- og kostnadskrevende
runder med den nye eieren av eiendommen for å få
reetablert rettigheten.

Dersom man kommer til at endringen man ønsker
ikke er hjemlet i stiftelsesgrunnlaget, må det
benyttes andre hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre
endringen.

I enkelte tilfeller vil man oppleve vanskeligheter
med å få tinglyst avtalene. Dette kan eksempelvis
gjelde for nettanlegg som skal etableres på offentlig
veggrunn. Slik veggrunn vil ofte kun væreregistrert i
matrikkelen og ikke i grunnboken, noe som medfører
at eiendommen ikke har et eget grunnboksblad hvor
rettigheten kan tinglyses. I slike tilfeller er det særlig
viktig at man etablerer gode lagringsrutiner for
avtalene med vegeier.

Servituttloven § 5 gir hjemmel for følgende endringer:
• å få bruken flyttet, eller
• å få bruken nærmere fastlagt, eller
• å
 få rettsforholdet ”omskipa på annen måte”

TEMA 2:
ENDRINGER I ETABLERTE RETTIGHETER

For å kunne kreve en endring av rettigheter etter
servituttloven § 5 må tre hovedvilkår være oppfylt:

Enkelte ganger oppstår det behov for å endre
etablerte rettigheter. Dette kan eksempelvis være at
man ønsker å trekke en fiberledning i en eksisterende
luftlinje, eller at man ønsker å endre plasseringen av
et nettanlegg. I denne artikkelen skal vi se nærmere
på hvilke muligheter nettselskapene har til å gjøre
slike endringer.
Det første spørsmålet som bør avklares når man
ønsker å gjøre endringer i et nettanlegg eller andre
rettigheter på annen manns grunn, er om den aktuelle
endringen er hjemlet i stiftelsesgrunnlaget for rettigheten. Stiftelsesgrunnlaget vil i de fleste tilfeller si
avtalen med grunneier eller ekspropriasjonsvedtaket.
Det er viktig å være oppmerksom på at domstolene
i mange tilfeller har anlagt en forholdsvis liberal
tolkning av servitutter, og kommet til at rettighetshaveren har rett til endringer som ikke umiddelbart
synes å være omfattet av ordlyden i stiftelsesgrunnlaget. Dette skyldes blant annet at servitutter er
underlagt en ”dynamisk tolkning”, hvor innholdet av
rettigheten blant annet blir tolket i lys av samfunnsutviklingen og ”tida og tilhøva”. I utgangspunktet vil
dette argumentet stå sterkere jo eldre rettigheten er.
Det er derfor viktig å foreta en grundig juridisk
vurdering av om endringen allerede er hjemlet i
stiftelsesgrunnlaget før man tar i bruk andre midler
overfor grunneier.

Et alternativ i så måte er å benytte reglene om
”omskiping” (endring) i servituttloven §§ 5 og 6.
Disse bestemmelsene inneholder generelle hjemler
for endring av servitutter, og kan påberopes av både
grunneier og rettighetshaver.

Endringen kan imidlertid ikke være så omfattende at
”retten vert av eit anna slag enn før”. Dette prinsippet,
som følger av § 5 (3), innebærer eksempelvis at en rett
til å ha en nettstasjon stående ikke kan endres til en
veirett.

1. Ingen avgjørende grunn må være imot endringen.
Ifølge forarbeidene til loven innebærer dette blant
annet at den som får et krav om endring mot seg
- i dette tilfellet grunneier - må begrunne hvorfor
endringen ikke bør finne sted.
2. De nye ordningene må være minst like god som den
tidligere for motparten.
Bestemmelsen gir med andre ord ikke hjemmel
for endringer som medfører større ulemper for
grunneier enn tidligere.
Dersom dette er tilfellet må det inngås ny avtale,
evt. eksproprieres, med mindre vilkårene etter § 6
foreligger (se nedenfor).
3. Eventuelle omkostninger ved endringen må bæres av
den som krever den.
Dersom nettselskapet krever endring (eksempelvis
flytting av nettanlegget), vil således nettselskapet
som hovedregel måtte dekke kostnadene ved
endringen. Det er imidlertid en særbestemmelse
i servituttloven § 5 (2) som gir hjemmel for en
deling av kostnadene mellom grunneier og
rettighetshaver i tilfeller hvor det er klart at
endringen vil være til fordel for begge parter.
Eksempelvis kan det tenkes at den nye traséen
er mer gunstig for grunneiers gardsdrift enn
den forrige. Dersom saken avgjøres ved skjønn,
vil skjønnet stå temmelig fritt ved denne
kostnadsfordelingen.
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Som det fremgår av redegjørelsen over tar bestemmelsene om ”omskiping” i servituttloven § 5 sikte
på endringer som ikke medfører økte ulemper for
grunneier.

TEMA 3:
FORHANDLINGSPROSESSEN
–KONFLIKTSTYRING OG MULIGHETENE FOR Å
UNNGÅ RETTSLIGE TVISTER

Dersom det er ønskelig å foreta mer vidtgående
endringer enn det som følger av servituttloven § 5, må
hjemmelen søkes i servituttloven § 6.

I denne artikkelen tar vi for oss den kanskje
vanskeligste delen; forhandlingsprosessen. Hvordan
kan denne prosessen håndteres på en best mulig
måte for å unngå konflikter som i verste fall ender
med en rettslig tvist?

Denne bestemmelsen gir rett til å kreve endringer av
servitutten selv om den nye løsningen ikke er like god
for grunneier som tidligere, og selv om retten ”vert av
eit anna slag enn før” (Ordet ”omskiping” innebærer
imidlertid at man ikke kan kreve hvilken som helst
endring i lys av bestemmelsen).
For å kreve endring av rettigheter etter servituttloven §
6 må tre vilkår være oppfylt:
1. Det må være mye om å gjøre for den som
fremsetter kravet
2. Fordelen for den som fremsetter kravet må være
vesentlig større enn tapet for motparten
3. Det må ytes vederlag til motparten
Forutsett at de ovennevnte vilkårene er oppfylt, kan
man kreve endringer av en etablert rettighet, selv om
endringen medfører større ulemper for grunneier enn
den eksisterende rettigheten.
Servituttloven § 6 gir hjemmel for å gjennomføre
såpass vidtgående endringer at det grenser mot
innløsning eller ekspropriasjon. Kravene som
oppstilles for endringer etter servituttloven § 6 har
derfor også likhetstrekk med kravene som gjelder for
ekspropriasjon.
I henhold til servituttloven § 6 skal vederlaget til motparten ytes i form av et ”mellomlag i jord, rettar eller
pengar”. Når ett nettselskapet krever endringer etter
servituttloven § 6, vil vederlaget som hovedregel ytes i
form av et pengevederlag. Hensikten med vederlaget
er å ”utjevne” den ulempen som endringer medfører
for grunneier.
Saker om omskiping etter servituttloven §§ 5 og 6
anlegges for jordskifteretten. Basert på den lange
saksbehandlingstiden som mange jordskiftedomstoler
har i dag, vil det i mange tilfeller være mer hensiktsmessig å endre/utvide rettighetene gjennom
ekspropriasjon enn å benytte servituttloven §§ 5 og
6. Dette bør vurderes konkret fra sak til sak i samråd
med advokat.

Nettselskapene eier/erverver i liten grad selv eiendom
til fremføring av linjer, kabler, elektriske anlegg eller
annen infrastruktur. Unntaket er nettstasjoner, særlig
av en viss størrelse, hvor det ikke er uvanlig at det
erverves grunn til eie.
Rett til å anlegge og ha liggende elektriske anlegg og
infrastruktur må erverves fra den som er grunneier.
Dersom det ikke er tale om fullt eiendomserverv –
brukes normalt såkalte ”begrensede rettigheter/
servitutter”. Det kan også være aktuelt å ekspropriere/
avtale bort andre begrensede rettigheter på samme
eiendom dersom denne kommer i konflikt med
nettselskapets rettigheter.
Som det fremkommer andre steder i denne utgaven
av REN Ju§§nytt reguleres servitutter av en egen lov,
servituttloven.
Avtale skal og bør være den store hovedregelen når
nettselskapet erverver rettigheter over annen manns
eiendom.
Tvungent erverv er unntaket der man ikke kommer
frem til en minnelig løsning, og er ment å fungere som
”riset bak speilet”. For at ekspropriasjonsinstituttet
skal fungere må nettselskapene ha en rimelig grad
av trygghet for at tillatelse vil bli gitt når det søkes,
samtidig som den private part må kunne forvente en
viss grad av forutsigbarhet, rimelighet og saklighet.
Det er vår erfaring at det hører med til unntakene at
ekspropriasjonstillatelse ikke gis.
Retten til å ekspropriere følger av oreigningsloven,
hvor følgende fremkommer i § 1:
” Oreigningsinngrep er det etter denne lova når
eigedomsretten til fast eigedom eller til bygning eller
anna som har fast tilknyting til slik eigedom, vert teken
med tvang, eller når bruksrett, servitutt eller annan
rett til, i eller over fast eigedom vert teken, brigda,
overførd eller avløyst med tvang, såleis og forbod mot
å nytta eigedomen på ein viss måte.”
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Som det her fremkommer kan både full eiendomsrett
og servitutter erverves gjennom ekspropriasjon. Dette
gjelder uavhengig av nettnivå, og vi ser en økende
grad av behov for ekspropriasjon for lavspente anlegg,
sågar også stikkledninger.
Det er mange grunner til at behovet for ekspropriasjon
oppstår, og at dette synes å være en økende trend også
på lavere nettnivåer. Dersom vi skulle gått gjennom
alle faktorene som ligger bak, ville det sprenge
rammen for nærværende artikkel. I det følgende vil
vi derfor fokusere på et forhold som sjelden omtales,
men som er svært viktig, og som nettselskapene selv
kan påvirke i stor grad: egen prosjektstyring, herunder
elementær forhandlingsteknikk.
Vi opplever i stor grad at nettselskapene først tar
kontakt med oss for bistand ifm. rettighetserverv når
dialogen er gått i ”lås”. Det er ikke uvanlig at prosjektet
har pågått både 2 og 3 år, noen ganger enda lenger, før
prosjektansvarlig ”gir opp”.
Slik verken bør eller må det være. Det er en rekke
forholdsregler som saksbehandler kan hensynta
helt fra starten, og som reduserer muligheten for
konflikter med påfølgende forsinkelser.
Nøkkelfaktorene er tre delt:

Det er vanskelig å definere klart fra hvilket tidspunkt
nettselskapene bør iverksette ekspropriasjonsprosessen. Klart er det likevel at jo lenger man venter,
jo mer forsinkelser kan man påregne. En ekspropriasjonsprosess kan ta fra 3-4 måneder til opp mot
og noen gange lenger enn, 12 måneder, avhengig av
kompleksitet og eventuelle klagerunder.
I dette ligger det en ”kilen” og til dels motstridende
balansegang:
Dersom man skal unngå vesentlige forsinkelser i
pågående prosesser, er det behov for å iverksette
ekspropriasjon så tidlig som mulig. På den annen
side: dersom man iverksetter og/eller ”truer” med
ekspropriasjon for tidlig, så øker man i realiteten
konfliktnivået.
Hvordan løser man dette?
Dialogen med berørte grunneier må starte så tidlig
som mulig, aller helst allerede i forbindelse med
forprosjekteringen. Det er viktig å opprette en ryddig
og ”folkelig” dialog. I den forbindelse er det flere
forhold som bør hensyntas:
1. Grunneier må kunne forholde seg til den samme
personen i nettselskapet gjennom hele prosessen.

2. Identifisere så tidlig som mulig de grunneierne/
grunneierforholdene som åpenbart ikke vil la seg
løse minnelig

2. Nettselskapets representant trenger ikke å være
prosjektingeniør. I mange tilfeller kan det være
en fordel å bruke ansatte som har gode evner til
å kommunisere og føre dialog – det er ikke alltid
saksbehandler er best egnet.

3. Unngå at konfliktnivået blir høyere enn nødvendig,
konfliktdemping

3. Om mulig bør det være samme person som
snakker med alle berørte grunneiere.

1. Skape et godt forhandlingsklima

Allerede under forprosjekteringen må det gjennomføres en rekke analyser, undersøkelser og innhenting
av informasjon av faktisk, rettslig og formell art. Hvor
grundig man skal gå til verks avhenger selvsagt av
tiltakets art, hvor ytterpunktene kan illustreres med
en større regionalnettslinje på ene siden, og en liten
nettstasjon på den andre. Formålet med forprosjekteringen er flerdelt: avklare et områdes status, samt
vurdere og evt. ”rangere” ulike alternativer mht. en
overordnet fordels- og samfunnsmessig kost-/nyttevurdering.
Allerede fra forprosjekteringen er det viktig å ha
fokus på at det videre arbeidet må følge både et
offentligrettslig og privatrettslig spor. Dersom det må
eksproprieres får vi en form for ”sammenblanding”,
der et offentligrettslig verktøy (ekspropriasjon) må
benyttes for å erverve en privatrettslig rettighet
(rett i, over eller under annen manns eiendom).

4. Under selve dialogen er det svært viktig at
nettselskapets representant lytter til grunneier.
Husk at ingen kjenner den aktuelle eiendommen
bedre enn grunneier. Vi ser veldig ofte at en dialog
som ikke i utgangspunktet var vanskelig, blir tung
fordi kommunikasjonen ikke fungerer.
5. I mange saksforhold ser vi senere at problemene
i stor grad var forårsaket av misforståelser, som
igjen ofte henger sammen med at nettselskapets
representant ikke lyttet til grunneier. Hva er det
egentlige problemet, hvor er det ”skoen trykker”?
6. Ved å lytte oppnår man en god mulighet for å løse
og unngå konflikter. Men en annen og like viktig
effekt er at man (langt) tidlig(ere) kan identifisere
de problemtilfellene som ikke lar seg løse, og hvor
man må iverksette ekspropriasjon.
7. Når man først er kommet dit at det aktuelle
tilfellet etter alt å dømme ikke lar seg løse
uten ekspropriasjon, bør det sendes varsel om
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ekspropriasjon via advokat så snart som mulig. Vi
opplever at mange saker løses når dette varselet
kommer.
8. Under selve ekspropriasjonsprosessen er det
svært viktig å opprettholde en ryddig dialog, der
utfordringene fremstilles nøkternt og saklig.
Når det gjelder selve dialogen, de såkalte ”mellommenneskelige” forholdene, så er det en rekke forhold
som kan bidra positivt til et godt forhandlingsklima.
Viktige momenter i så henseende er:
1. Opptre med høflighet og respekt, ikke arrogant. Det
viktig å forstå at det er nettselskapene som ønsker
å iverksette tiltak på annen manns eiendom.
Dette kan synes selvsagt, men også her tilsier vår
erfaring at dette dessverre ikke alltid er tilfelle.
2. I forlengelse av det forrige punktet er det viktig å
være klar over at man ikke alltid utad fremstår med
den ydmykhet som man selv tror at man gjør!
3. Være bevisst at man faktisk tilnærmer seg
andre mennesker eiendomsrett. I vår kultur er
eiendomsretten, retten til å bestemme over egen
eiendom, ansett som svært viktig, og ofte forbundet
med sterke følelser.
4. Det er svært sentralt at grunneier ikke føler seg
forulempet!
5. Psykologiske faktorer spiller en større rolle enn
man tror, og dette henger selvsagt sammen med
faktorene 1) – 4) ovenfor.
6. Ha meget god oversikt over faktiske, herunder
stedegne, historiske og tekniske forhold.
7. Ikke hold tilbake informasjon, verken bevisst eller
ubevisst!
8. Ha evne og vilje til å forklare tiltakets art og
omfang, selv om kommentarer og spørsmål kan
virke banale!
TEMA 4:
KRANGLETE GRUNNEIERE
Utgangspunktet for denne artikkelen er situasjonen
som oppstår når grunneier forhindrer nettselskapet å
utøve en eksisterende rettighet.
Vi tenker oss altså at man for eksempel har en
nettstasjon som krever regelmessig tilsyn på
eiendommen. Det forutsettes videre at nettselskapet
i tillegg til grunneieravtale har rett til nødvendig
tilkomst, men at grunneier likevel aktivt forhindrer
tilgang. Andre eksempler kan være hvor grunneier
nekter nettselskapet å bytte en masterekke i
eksisterende trase, eller å foreta rettmessig hogst
innenfor, eller sikringshogst utenfor, det avtalefestede
ryddebeltet.

Det er viktig innledningsvis i saksbehandlingen å
undersøke hvorfor grunneier sier nei. Det skal ikke
utelukkes at det kan foreligge en aktverdig grunn, for
eksempel at man forstyrrer landbruksdriften eller
lignende. Nettselskapene bør i så henseende søke å
legge planlagte arbeider til gunstige tidspunkter på
året.
Forhandlinger vil alltid være utgangspunktet, og være
”uttømt” før eventuelle rettslige skritt iverksettes.
Se egen artikkel om forhandlingsprosessen – de
samme momentene og faktorene som der er nevnt vil
være aktuelle også overfor den type grunneiere som
omhandles i nærværende artikkel.
Dersom behovet er akutt, eksempelvis dersom
det foreligger utfall eller farlige situasjoner, kan
alminnelige nødrettsbetraktninger gjennomføre
arbeidet til tross for grunneiers protester. Her må
man være særlig forberedt på at dette vil kunne
vanskeliggjøre den diskusjonen man nødvendigvis
må ha med grunneier etterpå. Dersom behovet er
påtrengende, men ikke direkte akutt, kan man også
benytte seg av midlertidig forføyning. Dette er et
rettslig skritt som vi har benyttet flere ganger ved
behov for sikringshogst, og hvor det skal være mulig å
få en rettslig kjennelse i løpet av noen få dager.
Hvor grunneier sier nei uten at nettselskapet får øye
på noen aktverdig grunn, og forhandlinger ikke synes
å ha den tilsiktede effekt, er det ofte nødvendig med
rettslige skritt. En rettighet over annen manns grunn
er en servitutt, og servituttloven § 2 har regler om
denne type atferd fra (i dette tilfellet) grunneier:
”Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet
sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller
uturvande er til skade eller ulempe for den andre.
I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt
på kva som er føremålet med retten, kva som er i
samsvar med tida og tilhøva, og kva som høver til å
fremje naturmangfaldet på staden.”
§ 17 har videre avslutningsvis en bestemmelse om
erstatning, som også gjelder grunneier:
” For misbruken kan den skyldige dømast til å svara
ei høveleg skadebot, endå om pengeskade ikkje er
valda.”
Nettselskapet kan med andre gå til retten og få dom
for at retten består, og også erstatning for det tap
som er lidt. Det er viktig å være oppmerksom på at
ordinære rettslige prosesser er tidkrevende, og noen
ganger må kombineres med midlertidig forføyning.
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Dersom man er kommet dithen at det foreligger en
rettskraftig dom, eventuelt en midlertidig forføyning,
så vil grunneier normalt respektere dette.
I disse tilfellene må man søke bistand fra
namsmyndighetene etter tvangsfullbyrdelsesloven.
I korthet innebærer denne prosessen betyr dette at
man først tilskriver grunneier, og særlig oppfordrer
ham fra å avstå fra å hindre nettselskapets lovlige rett,
samt varsler om at tvangsfullbyrdelse vil bli iverksatt
innen en gitt frist.
Dersom dette ikke avhjelper situasjonen må det
fremsettes en begjæring ovenfor namsmyndigheten,
med utgangspunkt i den rettskraftige dommen eller
kjennelsen. Derfra forelegges kravet for grunneier
med to ukers frist til å uttale seg. Etter at denne
fristen er gått ut, gjennomfører namsmyndigheten
tvangsfullbyrdelse. Gjennomføringen utføres av
namsmannen selv, om nødvendig med hjelp fra
politiet.
Aller sist skal vi omtale de tilfellene der grunneier
rett ut fremsetter trusler mot nettselskapets
representanter. Her er parallellen til stenging av
strømtilførselen ved betalingsmislighold nærliggende.
I begge tilfeller ber man politiet om å være med til
stedet, for at det ikke skal oppstå ”knuffing”. Såfremt
politiet ikke har mer presserende oppgaver gir de
vanligvis slik bistand, og som oftest er det tilstrekkelig
for at gemyttene skal roe seg og nettselskapet kan
gjennomføre sitt arbeid.
TEMA 5:
OPPHØR AV SERVITUTTER
Det skjer ikke sjeldent at et ledningsstrekk eller
kabeltrase tas ut av bruk eller fjernes. Hvilke
konsekvenser og virkninger får dette i forhold til
nettselskapets rettigheter?
Dette er en problemstilling som ikke er upraktisk.
Eksempelvis kan nevnes luftstrekk som legges i
bakken/kables, eller hvor forsyning av et område skal
skje fra en helt annen kant.
Hvor kabelen hovedsakelig skal gå i den samme
traséen som luftledningen, er det naturlig å omhandle
problemstillingen som endring av en eksisterende
servitutt. Dette er behandlet ovenfor under Tema 2.
I herværende artikkel skal vi se nærmere på
problemstillinger som kan oppstå når nettselskapet
ikke lenger benytter seg av rettigheten og/eller fjerner
nettanlegg uten at dette erstattes av et nytt anlegg
på samme sted/i samme kabeltrasé. Vil den aktuelle
rettigheten til nettselskapet da falle bort?

I enkelte tilfeller kan opphørsgrunnen være
uttrykkelig regulert i stiftelsesgrunnlaget. I disse
tilfellene er svaret som regel enkelt: Rettigheten
vil falle bort på opphørstidspunktet som er angitt i
stiftelsesgrunnlaget. Er det eksempelvis angitt at
rettigheten til anlegget er tidsbegrenset, vil rettigheten
falle bort ved tidsperiodens utløp. Slike tilfeller
inntreffer imidlertid forholdsvis sjeldent i praksis, da
nettselskapenes rettigheter for alle praktiske formål
i de fleste tilfeller er uten tidsbegrensninger. Unntak
kan tenkes ved midlertidige forsyningsstrekk.
Hvor det ikke er regulert et opphørstidspunkt i
stiftelsesgrunnlag, må det som hovedregel foreligge
et annet rettslig grunnlag for at rettigheten skal
falle bort. Det foreligger i denne forbindelse ulike
typer rettslige grunnlag som kan tenkes å medføre
at rettigheten faller bort, eksempelvis annen avtale,
passivitet, ekstinksjon, ekspropriasjon, hevd, jordskifte
eller ved dom etter servituttloven § 17.
Ikke alle disse grunnlagene er like praktiske for
rettigheter knyttet til nettanlegg, men vi vil i det
følgende se nærmere på noen av dem.
Et spørsmål som kan oppstå når et nettanlegg tas
ut av bruk eller fjernes er om passivitet (ikke-bruk)
fra nettselskapets side kan medføre at rettigheten
bortfaller.
Det meste taler for at servitutter kan bortfalle på dette
grunnlaget, men det skal mye til. ”Ren” passivitet
– altså ikke-bruk – vil som hovedregel ikke være
tilstrekkelig for bortfall.
Spørsmålet om bortfall av servitutter ved slik
passivitet er belyst i Høyesteretts avgjørelse i Rt.
1956 s. 271, som omhandlet et tilfelle der en rett til
å utnytte vann til sagbruk ikke var benyttet i 50 år.
Høyesterett kom til at retten ikke var bortfalt. I sin
vurdering fremhevet Høyesterett at det fra grunneiers
side ikke var blitt utøvet noen bruk som var i strid med
retten, og rettighetshaver hadde derfor ikke hatt noen
foranledning til å gå aktivt frem for å sikre sin rett.
Selv om avgjørelsen gjelder en annen type rettighet
enn det som er vanlig for nettselskaper, illustrerer
avgjørelsen at det normalt skal noe mer til enn ren
ikke-bruk for at rettigheten skal falle bort.
Det faktum at nettselskapet ikke benytter seg av en
linje, eksempelvis ved å koble den fra uten å fjerne
den, er således ikke i seg selv nok til at rettigheten
bortfaller. Heller ikke aktiv fjerning vil automatisk
medføre at rettigheten faller bort. Hvorvidt rettigheten
kan anses bortfalt i slike tilfeller må vurderes konkret
ut fra stiftelsesavtalen og omstendighetene i hvert
enkelt tilfelle.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
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Dersom det gamle anlegget ”erstattes” av et nytt,
et annet sted på grunneiers eiendom, vil det ofte
innebære at rettigheten til den opprinnelige traséen
må anses som bortfalt. Selv om det ikke fremgår
uttrykkelig i avtalen knyttet til det nye anlegget
som etableres, vil det lett bli innfortolket en felles
forståelse mellom partene om at etableringen av det
nye anlegget medfører at rettigheten til det gamle
anlegget/den tidligere traséen skal falle bort. Dette
må imidlertid også vurderes konkret ut fra forholdene i
den enkelte saken.
Dersom grunneier selger eiendommen til en kjøper,
som i aktsomt god tro ikke har hatt kjennskap til
nettselskapets rettighet (fordi anlegget er fjernet),
vil dette kunne medføre at rettigheten faller bort ved
ekstinksjon (se Tema 2). Dette vil nok først og fremst
være aktuelt ved overdragelser der nettselskapets
rettighet ikke er tinglyst på eiendommen.
En rettighet kan også falle bort ved såkalt ”avskiping”
(avløsning) etter servituttloven § 7, uavhengig
av om fysisk fjerning har funnet sted eller ikke.

Bestemmelsen gir hjemmel for grunneier til å kreve
at servitutten skal falle bort (avløses) dersom det ikke
er mulig å rette/endre servitutten ved omskiping etter
servituttloven § 5 og 6.
Avskiping er en form for ”motsatt” ekspropriasjon og
avgjørelsen skjer ved skjønn. En forutsetning for at
skjønnet skal gi grunneier medhold i å avskipe (avløse)
rettigheten er at fjerning klart er mer til skade enn
gagn. Videre er det en forutsetning at grunneieren yter
rettighetshaver erstatning i form av et ”vederlag i jord,
rettar eller pengar”.
Det skal således forholdsvis mye til for at en grunneier
vil vinne frem med et krav om avskiping (avløsning).
Dette vil særlig gjelde overfor nettselskaper hvor viktig
samfunnsinteresser (forsyningssikkerhet) gjør seg
gjeldende. Det må også antas at det vil ”sitte langt
inne” for en grunneier å i det hele tatt fremme et krav
om avskiping som følge av kostnadene/vederlaget som
må ytes til nettselskapet som rettighetshaver etter
servituttloven § 7.
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