
El-overfølsomme Odd-Erik tapte 
rettssak om strømledninger. Nå må han 
punge ut 

 

 

GRAVING: Slik så det ut utenfor huset til Odd-Erik Helgesen da strømkabelen ble 
lagt i bakken. Ledningen til veilyset ble hengende i lufta. Foto: Privat 

 Av Vegar Vatn 

Publisert:13. september 2018, kl. 21:35 

Etter å ha tapt i retten må Odd-Erik Helgesen betale 65.267 kroner til entreprenøren 
som gravde ned en strømledning utenfor huset hans i fjor. 

Helgesen nektet å betale fordi kommunens strømledning til gatelys ble 
hengende i lufta. Han må i tillegg til regningen med renter betale 14.184 
kroner i sakskostnader. 

– Blir syk 

Helgesen er lokallagsleder i Foreningen for el-overfølsomme (FELO) i 
Vestfold og sier han får helseplager av det elektromagnetiske feltet rundt 
huset han bor i. 

– Både jeg og min tidligere kone ble syke av å bo her. Vi ble begge 
slitne og slet med migrene, har Helgesen tidligere fortalt Tønsbergs 
Blad. 
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EL-SENSITIV: Odd-Erik Helgesen hevder han er overfølsom for 
elektromagnetisk stråling. Foto: Anne Charlotte Schjoll 

Helgesen gikk til sak mot 
graveentreprenørfirmaet Haakon 
Skuggedal ved Olav Skuggedal som 
han og naboen hadde engasjert for å 
grave en grøft der det skulle legges 
ned en strømkabel som erstatning for 
en kabel som gikk i luftstrekk forbi 
eiendommene deres. Entreprenøren 
var kun engasjert for å grave og 
asfaltere. 

LES OGSÅ: Odd-Erik (49) til kamp 
mot de nye strømmålerne: – Dette 
finner vi oss ikke i 

Jobben ble gjort vinteren 2017, og 
strømkabelen ble lagt i grøften etter 
Skagerak Netts anvisning. Etter at 
grøften ble fylt igjen hang kabelen til 
gatebelysningen igjen i luftstrekk. 

Helgesen sendte først regningen til Tønsberg kommune, fordi han mente at 
fire nye hus som ble godkjent på oversiden hadde gjort magnetfeltet i hans 
bolig sterkere, og at kommunen dermed var ansvarlig for plagene hans. 
Han nådde ikke fram med kravet. 

En ledning hang igjen 

Da Helgesen oppdaget at en ledning hang igjen i luftstrekk etter at grøften 
var gravd igjen, kontaktet han entreprenøren for å klage. Han fikk beskjed 
om at han måtte ta kontakt med kommunen, som eier kabelen, om dette. 
Helgesen mente imidlertid at det var firmaets jobb å sørge for at alle 
kablene ble gravd ned, eller i hvert fall legge et trekkerør som kunne brukes 
til veilyskabelen etter asfaltering. 

LES OGSÅ: Odd-Erik gravde ned strømledningen utenfor huset, fordi 
han mener han ble syk. Nå krever han at kommunen betaler. 

I en e-post til firmaet skrev han: 
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– Det var helt klart at vi skulle ha alle strømførende kabler ned i 
bakken, noe som foreløpig ikke har skjedd. Det virker helt klart fra vår 
side at dere står for denne saken siden det er dere som har hatt all 
kommunikasjon med kommunen og fakturert for det. 

Entreprenøren svarte: 

– Vi har hatt all kommunikasjon med kommunen når det gjelder 
gravesøknaden og tillatelse til å grave grøft for nedlegging av kabler. 
Vi har vært i kontakt med bydrift og utviklingsavdelingen i kommunen 
for å få tillatelse til å grave i Liabakken. Vi har aldri hatt noen bestilling 
på at vi skal vi finne ut eiere av kabler mellom mastene og ta kontakt 
med kabeletater for å høre om mulighet for at deres kabler kan legges 
i bakken. Den jobben sto dere for. 

Veien ble asfaltert 10. mai i fjor, med veilyskabelen fortsatt i lufta. 

LES OGSÅ: – Det finnes også forskning som har funnet noe, og jeg 
velger å tro på den. 

– Ikke ansvar for kablene 

Graveentreprenørfirmaet Haakon Skuggedal sa i retten at firmaet har gjort 
jobben i samsvar med hva som er avtalt og at firmaet ikke hadde ansvar for 
noe knyttet til kablene. 

Tønsberg tingrett kom til at oppdraget ble utført i samsvar med avtalen. I 
bestillingen fra Helgesen og naboen står det at oppdraget ikke omfattet 
ansvar for kabelegging, så retten mener Helgesen og naboen selv må 
svare for at veilyskabelen ikke ble lagt i bakken. 
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