
Fra:                                    Tine Granlund
Sendt:                                3. oktober 2018 08:03
Til:                                      Marianne Bergh
Cc:                                      Markus Forsberg;John Arne Dalby
Emne:                                SV: Viktig: Vedr. ekspropriasjonsak for eiendommene 11/60 og 11/179

Hei Marianne,
 
Det vises til telefonsamtaler vedrørende ovennevnte sak.
 
Vi anmoder med dette Eidsvoll kommune om å ekspropriere til fordel for privat part etter eget initiativ 
på bakgrunn av allerede vedtatt plan (jf alternativ 4 i e-post under), under forutsetning at det 
eksproprierte arealet overdras fra kommunen til Sannbu AS når ekspropriasjonen er gjennomført, slik 
det også forutsettes i e-posten nedenfor. Dette innebærer at Kommunen gjennomfører 
ekspropriasjonsprosessen og at hjemmelen til arealet deretter overføres vederlagsfritt til Sannbu AS. For 
ordens skyld kan du gjerne bekrefte at dette er tilfellet, slik vi snakket om nettopp pr telefon.
 
Det bekreftes videre at det fra denne side vil inngås en privatrettslig avtale med kommunen om 
kostnader som påløper ved en evt. skjønnsprosess. Det bes om at avtaleutkast fremsendes snarest 
beleilig, inneholdende bestemmelser som ovenfor nevnt om at arealet skal overdras til Sannbu AS. 
 
På bakgrunn av dette ønsker vi at saken under trekkes. 
 
Det anmodes kommunen om en prioritert og så rask som mulig behandling av denne saken, sett hen til 
den vanskelige situasjonen som foreligger for alle involverte parter.
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger i saken.
 
Med vennlig hilsen
 
Tine Granlund
Advokat MNA
 
Advokatfirmaet Nicolaisen 
Telefon: 64 83 11 00
Mobil: 95 85 04 12
Post: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten
E-post: tine@advonico.no
Hjemmeside: www.advonico.no
 

 

Fra: Markus Forsberg <Markus.Forsberg@eidsvoll.kommune.no> 
Sendt: 3. oktober 2018 09:05
Til: Tine Granlund <Tine.Granlund@advonico.no>; John Arne Dalby <john.arne.dalby@advonico.no>
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Kopi: Sølve Sannerhaugen <sosan@online.no>; Marianne Bergh 
<Marianne.Bergh@eidsvoll.kommune.no>
Emne: Viktig: Vedr. ekspropriasjonsak for eiendommene 11/60 og 11/179
 
Hei
 
Ved en nærmere gjennomgang av saken er administrasjonen av den oppfatning at det i underliggende 
sak dessverre er blitt anvendt feil hjemmelsgrunnlag helt fra starten av. Dette har vi oppdaget i etterkant 
av forrige formannskapsbehandling den 25.09.2018. Se punktene under: 
 
1.
Det er i denne saken ikke snakk om ekspropriasjon til offentlig vei, men til felles veg. Det innebærer at 
plan- og bygningslovens § 16-5 første ledd vanskelig kan påberopes som hjemmelsgrunnlag for søknaden 
om ekspropriasjon. Pbl § 16-5 første ledd viser til pbl § 18-1, hvor det presiseres «offentlig veg». 
 
2. 
Det er også uklart om plan- og bygningslovens § 16-5 andre ledd kan påberopes. Veien er etter 
planbestemmelse § 4.1.2 en felles privat vei for hele planområdet. Da det foreligger eksisterende 
avkjørsel ut til offentlig vei, kan det argumenteres for at det er snakk om ytterligere opparbeiding av 
felles avkjørsel selv om dette ikke fremgår av ordlyden i planbestemmelsene. Det er ikke presisert i 
planbestemmelsen hvilke eiendommer som skal benytte veien, utover at det er snakk om felles vei 
innenfor planområdet. Hadde de som skal bruke / delta i veien vært presisert, ville det vært lettere å 
konkludere med hvem som også har en ekspropriasjonsrett etter § 16-5 andre ledd. 
 
Kommer § 16-5 andre ledd til anvendelse, oppstår også spørsmålet om landbruksarealet som er reguler 
til midlertidig rigg- og anleggsområde kan eksproprieres etter den samme bestemmelsen. Ordlyden løser 
ikke spørsmålet. Det er mulig at hensynet til en praktikabel løsning åpner for at også midlertidig erverv 
kan hjemles i § 16-5 andre ledd dersom det gis rett til ekspropriasjon til erverv av areal til vei. Det vil 
være lite praktisk å ha en hjemmel til permanent erverv etter § 16-5 andre ledd dersom det midlertidige 
ervervet under byggeprosessen må erverves etter en annen bestemmelse. 
 
Det er dermed uklarhet om også § 16-5 andre ledd, kan anvendes. 
 
Velger søker å påberope § 16-5 andre ledd, bør det sendes et nytt varsel til grunneier for å sikre 
kontradiksjon knyttet til hjemmelsgrunnlaget. 
 
3. 
Et alternativ grunnlag er veglova § 53. Det er i så fall jordskifteretten som fatter et vedtak og fastsetter 
vederlaget. Bestemmelsen er en «kan»-regel og det skal foretas en interesseavveining. Bestemmelsen 
anvendes først og fremst ved enkelteiendommers behov for atkomst. I lovkommentaren heter det i note 
145: «Bestemmelsen er lite egnet for nyanlegg av omfattende fellesveg i områder med mange kryssende 
interesser. For slike tiltak bør man gå frem etter regler i plan- og bygningsloven og fremme en 
reguleringsplan. Både i tettbygd strøk og ellers er reglenes anvendelse mest egnet når det gjelder den 
enkeltes behov og tilpasning til omverden.» 
 
Også veglova § 53 er etter dette et rettslig grunnlag det knytter seg usikkerhet til. 
 
4. 



Et siste alternativ er plan- og bygningslovens § 16-2. Kommunestyret har allerede vedtatt planen, og 
avveiningen mellom de ulike interesser er slik sett allerede foretatt under planprosessen. Ekspropriasjon 
er et verktøy for å kunne gjennomføre en vedtatt plan. Bestemmelsen åpner for at det kan eksproprieres 
til fordel for private parter. Også LNF-arealet kan eksproprieres etter denne bestemmelsen.
 
Til orientering, dersom søker påberoper § 16-2 vil søker måtte inngå en avtale med kommunen med 
tanke på å dekke de kostander som påløper ved en evt. skjønnsprosess, - kostandene ville blitt den 
samme ved anvendelse av § 16-5 andre ledd. 
 
 
 
Vi ber om en snarlig tilbakemelding på dette, helst innen kl. 10.00 i dag da vi må vite hvordan dere 
vurderer de overnevnte anførslene samt om dere ønsker å trekke saken fra den planlagte 
kommunestyrebehandlingen neste tirsdag. Mottar vi ikke en slik melding innen kl. 10. blir vi nødt til å 
fremme saken med negativ innstilling slik at vi unngår at politikerne fatter et ugyldig vedtak jf. pkt. 1 
over. 
 
Marianne Bergh (plansjef) kan kontaktes på tlf. 66 10 71 35. 
 
Mvh

Markus Forsberg
Arealplanlegger
Tlf: 66107139 
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll 

 


