
 

 

Til:  Eidsvoll kommune 

Fra:  Advokatfirmaet Mageli ANS v/Christian Piene Gundersen 

Dato:  28.11.2018 

Emne:  Vurdering av mulig ekspropriasjon – gnr 11 bnr 60 og 179   

 

1. Innledning 

I dette notatet gis det en oversikt og vurdering av de ulike rettslige grunnlagene for mulig 

ekspropriasjon av eiendomsrett til areal regulert til felles privat vei i detaljreguleringsplan for 

Styri samt bruksrett til midlertidig anleggsområde. 

 

I reguleringsplanen er deler av felles privat adkomstvei for reguleringsområdet, samt 

tilhørende areal for fortau og veigrøft, plassert på gnr 11 bnr 60 og 179. Etablering av veien 

forutsetter at det erverves nødvendige privatrettslige rettigheter til disse arealene 

(eiendomsrett eller en varig og tilstrekkelig bruksrett). I tillegg forutsetter opparbeidelse av 

veien en midlertidig bruksrett til anleggsområde på gnr 11 bnr 60 og 179. I forbindelse med 

planer om opparbeidelse av veien, har den private utbyggeren Sannbu AS (heretter 

«utbyggeren») anmodet kommunen om å bidra til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter i 

eiendommene gnr 11 bnr 60 og 179. Overfor kommunen har utbyggerens advokat opplyst at 

eieren av de to eiendommene (heretter «grunneieren») ikke motsetter seg å avstå 

grunn/rettigheter for opparbeidelse av veien, men at utbyggeren og grunneieren ikke har klart 

å enes om hvilket vederlag som skal betales for avståelsen. 

 

Lover åpner for ulike måter å gjennomføre tvungent erverv av slike rettigheter på. 

 

Når rettighetene er nødvendige for gjennomføring av en reguleringsplan, slik tilfellet er her, 

åpner plan- og bygningsloven § 16-2 for at kommunen kan ekspropriere. Plan- og 

bygningsloven gir i § 16-5 også private grunneiere i reguleringsområdet en viss adgang til å 

ekspropriere til gjennomføring av reguleringen. Som det redegjøres nærmere for nedenfor, er 

imidlertid denne ekspropriasjonsadgangen svært begrenset i forhold til den adgangen 

kommunen har. 

 

Rettigheter som er nødvendige for etablering av privat vei kan også erverves etter 

bestemmelsen i veglova § 53. Etter denne bestemmelsen er det jordskifteretten som treffer 

avgjørelse om eiendomsinngrepet. 

 

I det følgende redegjøres det for disse tre alternativene. 
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2. Kommunal ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2 

Etter plan- og bygningsloven § 16-2 har kommunen en generell adgang til å ekspropriere 

rettigheter til gjennomføring av reguleringsplan. Ifølge oreigningslova § 2 er det et vilkår at 

ekspropriasjonen må være nødvendig og dessuten at fordelene ved denne klart må være større 

enn ulempene. Når det eksproprieres til gjennomføring av en relativt ny reguleringsplan, slik 

tilfellet vil være i denne saken, følger det imidlertid av høyesterettspraksis at de nødvendige 

vurderingene forutsettes å være foretatt i forbindelse med vedtakelsen av reguleringsplanen, 

og at oreigningslovas vilkår dermed er oppfylt, med mindre det foreligger helt spesielle 

forhold som tilsier noe annet. Vi har ikke mottatt noen opplysninger som kan tilsi at vilkårene 

for ekspropriasjon ikke er oppfylt i denne saken. 

 

Plan- og bygningsloven § 16-2 regulerer kommunens ekspropriasjon. Etter bestemmelsen er 

det kommunestyret som treffer vedtak om ekspropriasjon, og de rettighetene som erverves vil 

tilkomme kommunen. Tilsvarende vil forpliktelsen til å yte full erstatning til grunneieren 

påhvile kommunen. Dersom man ikke kommer til enighet med grunneieren om erstatningens 

størrelse, vil denne måtte avgjøres av skjønnsretten. I en slik skjønnssak vil kommunen være 

part. Som ekspropriant vil kommunen være forpliktet til å dekke begge parters kostnader ved 

gjennomføringen av skjønnssaken – uavhengig av utfallet av denne. Dette kostnadsansvaret 

omfatter også grunneierens advokatutgifter. 

 

Dersom kommunen vedtar ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-5, kan det søkes 

om tillatelse fra fylkesmannen til forhåndstiltredelse, det vil si at opparbeidelsen av veien kan 

igangsettes før skjønnssaken er avgjort. Det er vanligvis et vilkår for slik tillatelse at det er 

begjært skjønn, det vil si at saken er bragt inn for skjønnsretten. Utbyggeren har gitt uttrykk 

for en klar interesse for at det søkes slik tillatelse. Det er imidlertid ingen automatikk i at en 

tillatelse til forhåndstiltredelse gis. Dette beror på en nærmere vurdering som fylkesmannen 

foretar. 

 

Bruk av plan- og bygningsloven § 16-2 er mest praktisk i tilfeller hvor det er meningen at 

kommunen skal beholde de rettigheten som erverves ved ekspropriasjonen. Typisk vil dette 

være erverv av grunn til etablering av offentlig vei eller andre offentlige funksjoner. 

 

Denne saken gjelder imidlertid areal som er regulert til felles privat vei. I motsetning til 

regulert offentlig vei, overtas ikke slik vei av kommunen når den er opparbeidet. De 

rettighetene som erverves ved en ekspropriasjon etter § 16-2 må derfor overføres fra 

kommunen til utbyggeren. 

 

Utbyggeren har foreslått å inngå en avtale med kommunen som innebærer at kommunen 

eksproprierer de nødvendige rettighetene og overdrar disse til utbyggeren, samtidig som 

utbyggeren forplikter seg til å dekke alle kommunens kostnader – både erstatningen til 

grunneieren og kostnadene ved gjennomføring av en skjønnssak. 

 

Ved eventuell inngåelse av en slik avtale, bør kommunen sikre seg ved å kreve at utbyggeren 

stiller garanti for alle kostnader kommunen risikerer å bli påført i prosessen. Det bør da tas 

høyde for at skjønnssaken kanskje ikke blir avgjort før i Høyesterett. I så fall kan 

advokatutgiftene alene beløpe seg til 1-2 millioner kroner – i verste fall mer. I tillegg kommer 

erstatningen som grunneieren vil ha krav på. 

 

Ved å avtale en slik garanti, kan man langt på vei sikre at kommunen holdes økonomisk 

skadesløs, men det vil være vanskelig å avtaleregulere alle de situasjoner og spørsmål som 
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kan oppstå underveis i en slik prosess. Et slikt spørsmål er for eksempel om utbyggeren skal 

kunne kreve at kommunen påanker skjønnsrettens avgjørelse dersom utbyggeren mener at 

grunneierens erstatning er satt for høyt. Et annet eksempel er spørsmålet om hva som skal skje 

dersom veien blir opparbeidet etter tillatelse til forhåndstiltredelse, og skjønnsretten deretter 

kommer til at ekspropriasjonsvilkårene ikke var oppfylt og at ekspropriasjonsvedtaket dermed 

er ugyldig. 

 

Videre lar det seg ikke gjøre gjennom avtale å sikre seg mot de praktiske vanskelighetene som 

kan oppstå dersom utbyggeren skulle gå konkurs under prosessen. I så fall risikerer 

kommunen å stå midt i en skjønnsprosess, uten noen utbygger til å overta og opparbeide 

veiarealet. 

 

En skjønnssak er også utover de rent økonomiske kostnadene en ressurskrevende prosess og 

kan pågå i flere år. Selv om utbyggeren påtar seg å dekke kommunens advokatutgifter til en 

slik prosess, må kommunen være forberedt på at prosessen vil beslaglegge adskillige interne 

ressurser i den tiden den pågår. 

 

En ekspropriasjon med en tilhørende avtale med utbygger vil altså medføre både arbeid og 

risiko for kommunen. Dette må avveies mot de fordelene kommunen mener det har å bidra til 

at utbyggeren raskt kan opparbeide veien. 

3. Privat ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-5 

Etter plan- og bygningsloven § 16-5 kan kommunen i visse tilfeller gi private grunneiere 

samtykke til å ekspropriere rettigheter som er nødvendige for gjennomføring av en 

reguleringsplan. Når slikt samtykke gis, er det den private grunneieren som blir ekspropriant. 

Han direkte rettighetshaver av de ervervede rettighetene og blir også part i en eventuell 

skjønnssak. I tilfeller hvor bestemmelsen er anvendelig, er kommunens rolle begrenset til å gi 

ekspropriasjonssamtykke. Det er da ikke behov for noen avtale og kommunen trenger ikke å 

føre en skjønnssak om rettigheter som det er meningen at skal tilkomme en annen. 

 

Etter vår vurdering kan imidlertid ikke plan- og bygningsloven § 16-5 anvendes i dette 

tilfellet. 

 

Bestemmelsens første ledd gir adgang til privat ekspropriasjon av vei, men adgangen er 

begrenset til offentlig vei som skal overtas av kommunen når den er opparbeidet. Den kan 

dermed ikke brukes til ekspropriasjon av privat vei. 

 

Etter bestemmelsens annet ledd kan det gis samtykke til privat ekspropriasjon av regulerte 

fellesarealer. Det er imidlertid flere grunner til at denne bestemmelsen ikke synes å være 

anvendelig i dette tilfellet. 

 

Ekspropriasjonssamtykke kan bare gis til eiere av eiendommer som fellesarealet er bestemt å 

være felles for. Hvilke eiendommer arealet skal være felles for, skal være angitt i 

reguleringsbestemmelsene. I de aktuelle reguleringsbestemmelsene er det ikke eksplisitt angitt 

hvilke eiendommer veien skal være felles for. Det er mulig reguleringsplanen da kan forstås 

slik at veien skal være felles for alle eiendommer innenfor planområdet, og at alle disse 

dermed kan gis ekspropriasjonsrett, men dette er langt fra sikkert. I en uttalelse fra 2008 sa 

Sivilombudsmannen seg uenig i en tilsvarende forståelse av en reguleringsplan som hadde 

avsatt et areal til felles lekeplass (SOMB-2008-83). Saken hadde imidlertid klare forskjeller 
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fra foreliggende sak. Det fremstår dermed som usikkert om reguleringsplanen for Styri har 

angitt fellesarealene på en måte som er tydelig nok til å grunnlag for ekspropriasjon. 

 

Det er også usikkert om bestemmelsen i annet ledd i det hele tatt omfatter areal som er 

regulert til fellesvei. I boken Plan- og bygningsrett av O. J. Pedersen m.fl. heter det at 

bestemmelsen kan brukes til ekspropriasjon av felles avkjørsel, og videre at: 

 

«Skal det eksproprieres grunn til veirett for at en eiendom skal få adkomst til offentlig 

vei, er det tale om en privat vei som må eksproprieres etter veiloven § 53.» 

 

Videre er det usikkert om plan- og bygningsloven § 16-5 annet ledd gir adgang til 

ekspropriasjon av midlertidig bruksrett til anleggsområde. I dommen i RG-2002-241 uttalte 

Gulating lagmannsrett at ekspropriasjon til veiformål etter bestemmelsen forutsetter «at 

arealet i sin helhet er regulert til dette formål». Saken gjaldt riktignok spørsmål om adgangen 

til ekspropriasjon utenfor reguleringsområdet, men lagmannsrettens uttalelse synes også å 

være til hinder for å bruke bestemmelsen til ekspropriasjon av anleggsområde i foreliggende 

sak. Lagmannsrettens synspunkt er senere lagt til grunn av Kommunal- og 

regionaldepartementets i uttalelse 05/156 av 4. februar 2005. 

 

Alt i alt knytter det seg så stor usikkerhet til adgangen til å benytte plan- og bygningsloven 

§ 16-5 i dette tilfellet at vi ikke anbefaler dette alternativet. 

4. Privat ekspropriasjon etter veglova § 53 

Etter veglova § 53 kan jordskifteretten gjøre vedtak om eiendomsinngrep til bygging av privat 

vei, mot vederlag til den som rammes. Bestemmelsen setter som vilkår at det må anses klart at 

inngrepet er mer til nytte enn til skade. Det fremgår av lovforarbeidene at dette er ment som 

det samme vilkåret som ellers følger av oreigningslova § 2.  Når inngrepet gjøres til 

gjennomføring av en nylig vedtatt reguleringsplan, vil derfor vilkåret normalt bli ansett å være 

oppfylt uten noen nærmere vurdering. 

 

I en sak om eiendomsinngrep etter jordloven vil utbyggeren være ekspropriant/saksøker. 

Saken behandles som en skjønnssak, hvor jordskifteretten treffer avgjørelse både om 

inngrepet og om vederlagets størrelse. Dette til forskjell fra ekspropriasjon etter plan- og 

bygningsloven, hvor kommunen først treffer vedtak om inngrepet og skjønnsretten deretter 

avgjør vederlagets størrelse. Etter veglova § 53 avgjøres begge deler av jordskifteretten i 

samme skjønnssak. Jordskifteretten kan også gi utbyggeren nødvendig midlertidig bruksrett 

til anleggsområde. 

 

Ettersom både inngrepet og vederlaget avgjøres i samme sak, er det ikke mulig å få tillatelse 

til forhåndstiltredelse før jordskifterettens avgjørelse foreligger. Før dette tidspunktet 

foreligger det ikke noe inngrep og dermed ingen rettigheter som kan tiltres. Også dette i 

motsetning til ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven. 

 

Hvis veglova § 53 benyttes i denne saken, vil ikke utbyggeren være avhengig av noen 

medvirkning fra kommunen. Og kommunen vil på sin side ikke påføres arbeid eller risiko i 

forbindelse med å skulle bidra til å skaffe utbyggeren de nødvendige rettighetene. Prosessen 

etter veglova § 53 vil kun involvere utbyggeren og grunneieren. 
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5. Avtaleskjønn 

Utbyggerens advokat har som nevnt gitt uttrykk for at uenigheten med grunneieren kun 

gjelder vederlagets størrelse og ikke selve avståelsen. I så fall bør en nærliggende løsning 

være at de to private partene begrenser tvisten til det de er uenige om. Det kan gjøres ved å 

inngå en avtale om at de nødvendige arealer og rettigheter overdras og at utbyggeren får tiltre 

dem umiddelbart, men at vederlagets størrelse skal fastsettes ved skjønn – såkalt avtaleskjønn. 

 

Ved en slik løsning vil det ikke være behov for ekspropriasjon, noe som burde være 

unødvendig så lenge grunneieren ikke motsetter seg selve avståelsen. Partene begrenser da 

tvisten til det de er uenige om – nemlig vederlagets størrelse – og overlater til skjønnsretten å 

avgjøre dette spørsmålet, noe de etter loven har adgang til. 

6. Oppsummering 

Både plan- og bygningsloven § 16-2 og veglova § 53 kan benyttes til å skaffe utbyggeren de 

nødvendige rettighetene. 

 

Bruk av plan- og bygningsloven § 16-2 må imidlertid kombineres med en avtale med 

utbyggeren og vil påføre kommunen betydelig arbeid og en viss risiko. Ved å henvise 

utbyggeren til å bruke veglova § 53 eller å inngå en slik avtale som skissert i punkt 5, unngår 

kommunen begge deler. 

 

Fordelen ved å bruke plan- og bygningsloven § 16-2 er at det, i motsetning til bruk av veglova 

§ 53, gir en mulighet for forhåndstiltredelse og dermed en mulighet for raskere opparbeidelse 

av veien. Kommunen må følgelig vurdere om denne fordelen er tilstrekkelig til å oppveie de 

ulempene bruk av § 16-2 vil medføre. Som nevnt vil forhåndstiltredelse også kunne avtales 

mellom de to private partene dersom de blir enige om et avtaleskjønn. 


