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Nettselskaper som eksproprierer rettigheter over annen manns grunn for 
å etablere elektriske anlegg skal etter gjeldende ekspropriasjonsrettslige 
regelverk erstatte grunneiers økonomiske tap, hverken mer eller mindre. 

Når det forhandles med større grunneiere møtes imidlertid nettselskapene 
ofte  med krav om erstatning av såkalte administrasjonsgebyr,engangs- 
vederlag og lignende “uklare” vederlagsposter. Disse kravene er ikke 
begrunnet i et konkret og reelt økonomisk tap i ekspropriasjonslovgivningens 
forstand. Vi kjenner til at det er ulik praksis blant nettselskapene; noen har i 
forhandlingsfasen akseptert disse kravene mens andre har nektet. 

23. september i år avhjemlet imidlertid Lofoten tingrett et skjønn hvor det 
ble avklart i hvilken grad grunneier har krav på å få slike kostnader dekket i 
forlengelse av et ekspropriasjonsvedtak. Saken gjaldt fremføring av lav- og 
høyspente jordkabler, og har tidligere blitt sendt ut i separat nyhetsbrev.

Opplysningsvesenets fond (“OVF”) krevde i kraft av å være grunneier erstattet 

Nettselskaper som etablerer elektriske anlegg over eiendom-
mer tilhørende store grunneiere møter fra tid til annen krav 
om såkalte “administrasjonsgebyr”, “engangsvederlag” og 
andre “uklare” vederlagsposter. Fra et rettslig ståsted er slike 
krav problematiske blant annet på grunn av nettselskapenes 
regulatoriske forpliktelser. 
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både administrasjonsgebyret, samt et engangsvederlag.  

Administrasjonsgebyret ble begrunnet med det interne arbeidet OVF ble 
påført i forbindelse med håndteringen av saken i forhandlingsfasen, mens 
engangsvederlaget representerte et krav utmålt per løpemeter kabel som 
en kompensasjon for at OVF i fremtiden må forholde seg til at området er 
båndlagt og at eiendommen er påheftet en servitutt. I begge tilfellene ble 
kravene begrunnet i vederlagsloven § 8. 

Denne bestemmelsen regulerer erstatning for ulemper på gjenværende 
eiendom. Hovedregelen er at det skal ytes erstatning for ulemper 
som rammer gjenværende del av eiendommen, med unntak for 
alminnelige ulemper som ikke kan kreves erstattes etter naboloven 
eller forurensningsloven. Ulempen må imidlertid lede til et påregnelig 
økonomisk tap.

Retten kom etter en grundig drøftelse til at administrasjonsgebyret 
ikke kunne kreves dekket, nettopp fordi det grunnleggende vilkåret om 
økonomisk tap ikke var oppfylt. Å tilkjenne erstatning etter vederlagsloven 
§ 8 uten at dette kravet er oppfylt strider således mot helt grunnleggende 
ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Hva gjelder engangsvederlaget presiserte retten på samme måte at 
grunneiere kun har krav på vederlag for konkrete, påregnelige ulemper av 
økonomisk karakter. Dette innebærer at rådighetsinnskrenkninger kan gi 
grunnlag for å tilkjenne grunneier erstatning, såfremt denne gir seg utslag 
i et påregnelig økonomisk tap. Retten kunne ikke se at dette kravet var 
oppfylt ettersom OVF utelukkende kunne vise til generelle og “opplevde” 
ulemper ved at kablene ligger i bakken. Retten vurderte derfor OVFs 
argumentasjon slik (understrekningene er våre):

“Tvert imot har OVF forklart at beløpet på kr. 30 per løpemeter kabel først 
og fremst skal kompensere for eventuelt administrasjonsarbeid som det kan 
bli behov for i fremtiden som følge av tiltaket, dersom det «for eksempel» 
skulle bli spørsmål om graving eller lignende på Eiendommen. Etter rettens 
mening er det ikke grunnlag for å tilkjenne erstatning på grunnlag av slike 
løse antakelser. Så lenge disse usikre ulempene knytter seg til OVFs interne 
administrasjon med saken, på samme måte som administrasjonsgebyret som 
er drøftet ovenfor, kan retten dessuten ikke se at ulempene gir seg utslag i et 
økonomisk tap.”

Retten konkluderte således med at verken administrasjonsgebyret 
eller engangsvederlaget kunne kreves dekket som en del av 
ekspropriasjonserstatningen.

Grunnen til at skjønnet er prinsipielt meget viktig for nettbransjen, er 
blant annet at dekning av slike “opplevde” tapsposter potensielt kan skape 
uheldige ringvirkninger. 

Isolert sett er det ikke nødvendigvis tale om store beløp av nevneverdig 
betydning for nettselskapene i de enkelte sakene. Nettselskapene er 
imidlertid i kraft av å være monopolister underlagt streng regulatorisk 
lovgivning, hvor det blant annet rår et strengt likebehandlingsprinsipp. 
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Dette prinsippet medfører at nettselskaper som gir erstatning for 
administrasjonsgebyr, engangsvederlag og andre “skjulte vederlagsposter” 
til enkelte grunneiere risikerer å bli forpliktet til å yte tilsvarende erstatning 
i lignende saker senere også til andre mindre grunneiere. 

Dette spørsmålet, som vi ikke skal gå inn på i denne omgang, avhenger 
imidlertid av tolkningen av det nevnte likebehandlingsprinsippet i NEM-
forskriften § 4-7 2. ledd. Her kan man argumentere godt i flere retninger.

En slik forståelse vil potensielt kunne påføre nettselskapene betydelige 
kostnader. Disse kostnadene vil i neste omgang belastes kundene i form av 
økt nettleie. 

Det bemerkes at skjønnet enda ikke er rettskraftig ettersom ankefristen ikke 
utløpt.

Dersom skjønnet blir stående har nettbransjen fått en svært viktig 
prinsipiell avklaring hva gjelder utmåling av erstatning gjennom skjønn.

I hvilken grad nettselskapene velger å endre sin praksis i forbindelse med 
avtaleforhandlinger med større grunneiere gjenstår å se.

Våre advokater er tilgjengelige for videre bistand i forbindelse med alle 
spørsmål knyttet til grunnerverv.

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.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler på RENs hjemmeside: 
https://www.ren.no/tema/rettigheter/juridisk-bistand
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