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Prosess i tre trinn: 

• Forvaltningsprosess:  

 Samtykke til eller vedtak om ekspropriasjon 

 Bestemmelser i oreigningsloven og forvaltningsloven 

• Skjønnsprosess:  

 Rettslig prosess - fastsettelse av erstatning for inngrepet 

 Bestemmelser i skjønnsloven, jordskifteloven og oreigningsloven 

• Tiltredelse 
 Bestemmelser i skjønnsloven 



Forvaltningsprosessen  

• Hvem kan beslutte eller gi samtykke til ekspropriasjon? 

 - Kongen (oreigningsloven § 2) – delegasjonsbestemmelse i oreigningsloven 
   § 5 – benyttet i vid utstrekning 

 - Andre forvaltningsorganer: 

    - Kommunestyret (PBL kapittel 16) 

  - Vegstyremakta (veglova § 50) 

  - Delegasjon til skjønnet – oreigningsloven § 5 

• Hvem kan det eksproprieres til fordel for? 

 Oreigningsloven § 3 



Forvaltningsprosessen forts. 

• Kravet til ekspropriasjonshjemmel – konsekvens av legalitetsprinsippet 

 Oreigningsloven § 2 

 Plan- og bygningsloven kapittel 16 

 Veglova § 50 

• Kravet til interesseovervekt 

 Oreigningsloven § 2 (2) 

 «Tvillaust»: Ikke kvalifisert interesseovervekt, men et klarhetskrav. 

  Rt-2009-1142 (Hakkloa) 

 Gjelder tilsvarende ved ekspropriasjon etter spesiallovgivingen 

  Rt-1998-416 



Forvaltningsprosessen forts 

• Krav til ekspropriasjonssøknaden – oreigningsloven § 11 

• Utredningsplikten 

• Krav til saksbehandlingen- forholdet til forvaltningsloven 

• Vilkår – oreigningsloven § 10 

• Sekundærekspropriasjon og innløsning – oreigningsloven § 6 og § 8 

• Forhåndstiltredelse – oreigningsloven § 25 



Domstolsprøving av ekspropriasjonsvedtaket 

• Prøving under skjønnsforhandlingene 

 Påstand om ugyldighet som innsigelse mot fremme av skjønnet  

 Skjønnsloven § 48 

  Rt-1973-686 

 Ikke adgang til særskilt prøvelse av gyldigheten 

  Rt-1982-241 (Alta) 

• Prøving i særskilt sak 
 RG-2007-321 

• Hva kan prøves? 

  Som ved prøving av forvaltningsvedtak ellers 



Skjønnsprosessen 

• Skjønnsloven av 1. juni 1917 nr. 1 

• Egen prosessform i sivilprosessen 

 Benyttes når det følger av lov eller avtale, skjønnsloven § 4. 

 54 lover foreskriver behandling i skjønnsprosessuelle former  

• Hvilke saker behandles i skjønnsprosessuelle former? 
• Skjønn til fastsettelse av omfanget av rettigheter eller forpliktelse 

• Skjønn til fastsettelse av betingelsene for rettigheter eller forpliktelser 

• Skjønn til fastsettelse av den innbyrdes ordning mellom flere rettighetshavere 

• Litt historikk 

• Hva kjennetegner skjønnsprosessen i forhold til ordinær sivilprosess?  



Skjønnsprosessloven - generelt 

• Alminnelig del – gjelder alle skjønnssaker 

 Lovens 1. kapittel 

 Gjelder også for ekspropriasjonssaker i den utstrekning 2. kapitel ikke inneholder avvikende 
 bestemmelser 

• Særregler for ekspropriasjonssaker 
 Lovens 2. kapittel 

• Tidligere 3. kapittel om odelsløsning ble flyttet til odelsloven i 1974. 
 

 
 

 

 



Skjønnsmyndighet 

• Hovedregel: Tingretten (når ikke annet følger av lov) 

  Skjønnsloven§ 5(1) 

• Jordskifteretten – når lovhjemmel 
 Ekspropriasjonsskjønn i samband med tiltaksjordskifte og vernejordskifte 
  Jordskifteloven § 5-1 
 Andre skjønn i samband med sak for jordskifteretten 
  Jordskifteloven § 5-3 
 Skjønn som egen sak 
  Jordskifteloven § 5-5 
Forholdet mellom jordskifteloven, skjønnsloven og tvisteloven 
  Jordskifteloven §§ 5-7 og 6-1. 

• Lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver – når 
lovhjemmel (lensmannsskjønn) 

  Politiloven § 16 



Verneting i skjønnssaker 

• Skjønnsloven § 6 – der hvor skjønnsgjenstanden – i ekspropriasjonssaker den 
eiendom det eksproprieres fra – befinner seg. 

• Valgrett når eiendommen strekker seg over flere kretser 

• Ellers (f. eks. ved skjønn etter aksjelovgivningen): Ved saksøktes alminnelige 
verneting 



Partsstatus i ekspropriasjonssaker 

• Forutsetning: Inngrep i eiendomsrett eller bruksrett eller annen rett «som ikkje 
kan stå ved lag som før». 

 - Ekspropriasjonserstatningsloven § 2a, oreigningsloven § 24 

• Forutsetningen om opprinnelig særrett er ikke absolutt 

  Rt-1953-1166 (isvei), Rt-1985-247 (fiske) 

• Påførte ulemper gir i seg selv ikke partsstatus 

  Rt-1967-1556 (Lilly Syversen) 

• Pretensjon om vernet rett gir i utgangspunktet partsstatus under forhandlingene 

• Betydningen av partsstatus 

  
 

 



Skjønnsprosessloven forts. 

• Forholdet til tvisteloven 

 Skjønnsloven § 2 – må undersøke konkret om bestemmelsene får anvendelse 

 Konkrete henvisninger i §§ 22, 32, 36, 38, 41 og 43 

 Særbestemmelser som erstatter bestemmelser i tvisteloven 

• Forholdet til domstolloven 

 Domstolloven får anvendelse på rettslige skjønn - §§ 1 og 2 nr. 1 

 Særbestemmelser som erstatter bestemmelser i domstolloven 

 Domstollovens anvendelse på lensmannsskjønn forutsetter særbestemmelser i 
 skjønnsloven 



Skjønnsbegjæringen 

• Skjønnsloven § 8 – sml. tvisteloven § 9-2 
Lavere krav til innholdet: 

Begjæringen skal: 

 - oppgi skjønnsforretningens gjenstand og øyemed 

 - redegjøre for det som trengs for å bedømme om det er adgang til holde forretningen 

 - opplyse om eventuelle kvalifikasjonskrav til skjønnsmedlemmene 

 - oppgi motparten 

Begjæringen bør: 

 - inneholde kart, tegninger og annen dokumentasjon 

 - inneholde utkast til skjønnsforutsetninger 

 

 

 

 

 



Skjønnsforutsetninger 

• Vesentlig element i alle ekspropriasjonssaker 

• Skjønnsforutsetningene angir rammen for inngrepet og måten det skal 
gjennomføres på – rettigheter eksproprianten erverver og plikter han påtar seg 

• Alminnelige og spesielle skjønnsforutsetninger 

• Skjønnsforutsetningene danner grunnlaget for erstatningsfastsettelsen 

• Skjønnsforutsetningene oppstilles av eksproprianten 

• Ingen formkrav 
Rt-1972-1151, Rt-2012-1003 

• Kan endres inntil saken tas opp til avgjørelse 
 



Rammer for skjønnsforutsetningene 

• Kan ikke pålegge ekspropriaten handleplikt 

 Rt-1957-465 

• Må være innenfor rammen av lov, ekspropriasjonstillatelse, reguleringsplan med 
bestemmelser m.v. 

 Rt-1972-221 

• Kan ikke stride mot avtaler mellom ekspropriant og ekspropriat eller mot bestemmelser 
som er fastsatt av andre myndigheter 

 LH-2006-176534 

• Kan ikke gripe inn i erstatningsutmålingen 

 Rt-1965-1088, Rt-1992-1290 

• Grenser for hvor omfattende tiltak som kan forutsettes mot ekspropriantens protest? 



Er skjønnsforutsetningene bindende etter skjønnet? 

• Skjønnsforutsetninger som er tatt inn av hensyn til offentlige interesser 

 Som hovedregel ikke bindende, men ekspropriaten kan kreve tilleggsskjønn dersom 
 forutsetningene ikke blir oppfylt. 

  Rt-1963-115 (Lynne), Rt-1982-987 (skytebane) 

• Skjønnsforutsetninger som forutsettes oppfylt av andre 

 Som hovedregel ikke bindende, men ekspropriaten kan kreve tilleggsskjønn dersom 
 forutsetningene ikke blir oppfylt. 

  LH-2006-176534 

• Skjønnsforutsetninger som er tatt inn av hensyn til ekspropriaten 

 Som hovedregel bindende 

  Rt-1953-860 (Meyer), Rt-1972-1151 

   

 



Innledende prøving av skjønnsbegjæringen 

• Skjønnsloven § 9 - prøving av prosessuelle vilkår:  

 - hjemmelen for å avholde skjønn 

 - stedlig og saklig kompetanse 

 - overholdelse av ettårsfristen i oreigningsloven § 16 

 - formelle krav til skjønnsbegjæringen 

Forholdet mellom skjønnsloven § 9, § 26 og § 48 

• Frist for retting 

• Avvisning ved kjennelse 

• Saken fremmes – ingen formalisert beslutning. Ikke rettskraftsvirkning 

 

 



Fortsatt saksforberedelse 

• Skjønnsloven § 21 

 - Tilnærming til tvisteloven 

 - Forutsetning: Enklere og mer summarisk forberedelse  

 - Frist for uttalelse – tvisteloven § 9-3 gjelder ikke 

 - Ikke krav om formell påstand 

 - Foreløpig angivelse av erstatningsposter 

 - Tvisteloven kapittel 12 får anvendelse 

• Saksforberedende møter 

• Ikke rom for fraværsavgjørelser  

• Ikke sluttinnlegg 



Skjønnsforhandlingen – hva skal avgjøres? 

• Prejudisielle tvister om fremme av forretningen 
 Skjønnsloven § 48 første ledd 

  Rt-1982-241 (Alta) 
  Rt-2002-352 (Gardermoen) 

• Tvister om retten til ekspropriasjon når dette skal avgjøres av retten 
 Skjønnsloven § 46 andre ledd 
 Eksempler: Oreigningsloven § 8, vegloven § 53 

• Fastsettelse av erstatning for inngrepet, herunder ta standpunkt til all uenighet mellom 
partene 

 Skjønnsloven § 46 første ledd, skjønnsloven § 48 første ledd 
  Rt-1971-1117 (Svendal) 

• Alle disse avgjørelsene skal tas av den samlete rett 
 

 

  

 



Skjønnsforhandlingen - gjennomføring 

• Skjønnsloven § 22 

 - Skjønnsstyreren: Avklare skjønnsforutsetningene og partenes standpunkter om  
     verdsettingen 

 -  Partene: Gjøre rede for sitt syn og føre bevis 

• Anvendelsen av tvistelovens regler for hovedforhandling 

• Betydningen av befaringen 

• Saksøktes oppgave over hva han krever erstatning for 



Skjønnet - skjønnsgrunnene 

• Skjønnsloven § 24 

 Redegjørelse for 

 - det rettslige grunnlag skjønnet er bygd på – her tilnærmet samme krav som til en dom 

  Rt-1993-496 (friområde) 

 - faktiske omstendigheter og andre forhold av vesentlig betydning for avgjørelsen.  

   Her er ikke kravene de samme som til en dom, men de faktiske forhold partene ha trukket    
   frem som vesentlige, må være vurdert. 

  Rt-1983-1507 (tomannsbolig) 

  Rt-19898-532 (Sogndal) 

  Rt-2004-2010 (grav- og urnelund) 

 - dissenser 

• Sammenlikning tvisteloven § 19-8 



Nærmere om kravet til skjønnsgrunnene 

• Gjengivelse av skjønnsforutsetningene 

• Vurdering av fremlagte beregninger og spesifikasjoner 

• Større krav til skjønnsgrunnene ved komplekst skjønnstema 

• Redegjørelse for metodevalg 

• Redegjørelse for sammenlikningseiendommer 

• Redegjørelse for fradrag og for tilpasningspliktens rekkevidde 

• Individuelle vurderinger av hver eiendom 



Rettskraft 

• Skjønnsloven § 41 første punktum 

• Ingen skjønnsslutning som kan sammenliknes med en domsslutning 

• Hva er avgjort ved skjønnet: 

At eksproprianten kan tiltre mot å betale den erstatning som er fastsatt 

 

Allikevel må det legges til grunn at de enkelte erstatningskrav som er fremsatt, 
også er rettskraftig avgjort.  

 

 



Rettsmidler i skjønnsprosessen 

• Anke – gjelder bare kjennelser og beslutninger  

 Tvisteloven § 29-2 jf. skjønnsloven § 2 

 Begrensninger i skjønnsloven § 30 

• Eneste rettsmiddel mot skjønn: 

 Begjæring om overskjønn 

 Skjønnsloven § 32 

• Delvis begjæring om overskjønn – skjønnsloven § 33 
Rt-1980-336 

RG-2008-1380 



Krav til overskjønnsbegjæringen 

• Krav til ankesum 

 Tvisteloven § 29-13 (1) jf. kapittel 17 jf. skjønnsloven § 2  

• Frist for å begjære overskjønn 

 Tvisteloven § § 29-5 jf. skjønnsloven § 2 

• Kravene til innholdet etter skjønnsloven § 33 ikke like strenge som til en 
ankeerklæring 

• Sentral bestemmelse: Skjønnsloven § 33 nr. 3 

 Må angi konkret hvilke feil – faktiske eller rettslige - ved skjønnet som har ført til uriktig 
 resultat. 

  Rt-1984-1472 

 



Nye skjønnskrav for lagmannsretten 

• Ikke rom for nye skjønnskrav i ekspropriasjonssaker 

• Ekspropriaten står fritt til å 

  - fremsette nye erstatningsposter innenfor rammen av skjønnskravet 

 - endre begrunnelse for fremsatte erstatningskrav 



Anke til Høyesterett 

• Skjønnsloven § 38 

• Kan anke over 

 - rettsanvendelse 

 - saksbehandling 

• Grensen mellom rettsanvendelse og skjønns- og bevisspørsmål 
- Metodevalg 

- Betydningen av gjeldende regulering 

• Saksbehandlingsanker  

 - Mangelfulle skjønnsgrunner 

 - Materielle vilkår for å avsi skjønn har ikke vært til stede 

 



Sakskostnader i ekspropriasjonssaker 

• Skjønnsloven § 54 
Suppleres med oreigningsloven § 15 andre ledd første punktum 

Forutsetning: Realitetsavgjørelse i forhold til vedkommende ekspropriat 

  Rt-1992-1686 

  Rt-1996-806 

• Nærmere om «i anledning av skjønnssaken» 
Juridisk bistand 

Teknisk bistand 

Eget arbeid 

Tillitsmannsarbeid 

• Begrensningene i § 54 andre ledd 
 

 



Sakskostnader ved overskjønn 

• Skjønnsloven § 54 a 

• Nærmere om 
- Alene begjært av saksøkte 

- Bedre avgjørelse 

- Rimelig grunn til å begjære overskjønn 

- Åpenbart urimelig av saksøkte å begjære overskjønn 



Tiltredelse 

• Skjønnsloven § 53 

• Skjønnsloven § 57 

 


