
 

REGJERINGSADVOKATEN 

 

 

GRL § 105 SOM SKRANKE OG SOM 

FORTOLKNINGSMOMENT. 

EKSPROPRIASJONSERSTATNINGSLOVEN 1973. 

KLØFTADOMMEN 

 

KAREN MELLINGEN  

 

1. INNLEDNING 

1.1 Hva er ekspropriasjon? 

 Ekspropriasjon = tvangsmessig avståelse av 

eiendom 

 Ekspropriasjon av fast eiendom er det mest 

praktiske 

 Stat og kommune er største ekspropriantene i 

Norge 

 Ekspropriasjonsrettens virkning som ”ris bak 

speil” 

 Jusen fungerer som bakgrunn for frivillige 

avtaler – som er mer i tiden 

1.2 Noen sentrale begreper 

 Grunnloven som ”lex superior” – høyere lov  

 I utgangspunktet et lettfattelig prinsipp, men 

 Krevende oppgave å få tak på hva det betyr for 

den konkrete rettsanvendelse 

 Passusen ”grunnloven som skranke” 

 Grunnloven som skranke for 

lovgivningsmakten 

 Lover som (ferdig tolket) gir en annen løsning 

enn grunnloven (ferdig tolket) tilsidesettes. 

(Loven anvendes ikke etter sin ordlyd – en 

direkte anvendelse av lex superior) 
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 Begrepet fortolkningsmoment 

 Formell lov tolkes innskrenkende basert på 

”grunnlovsargumentasjon” (basert på de hensyn 

som grunnlovsbestemmelsen skal verne) 

 Begrepene ekspropriant og ekspropriat 

1.3 Utgangspunkter om Grunnloven § 105 

 Grl § 105 påbyr ”full erstatning” når det 

eksproprieres 

Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller 

urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld 

Erstatning af Statskassen. 

 Påbudet gjelder også ved ekspropriasjon til fordel 

for private 

 ”Afgive”, jf sondringen mot 

rådighetsinnskrenkninger 

 ”Fuld Erstatning” – et påbud om hva ekspropriaten 

skal ha ved tvangsavståelse  

1.4 Striden på 1900-tallet vedrørende kravet til ”full 

erstatning” 

 Stridens bakgrunn: Samfunnsutviklingen krevde 

eiendommer til utbygging, og høye 

ekspropriasjonserstatninger var et problem 

 Utmålingsjusen før 1973 var utviklet av 

domstolene kun på grunnlag av bestemmelsen i 

Grunnloven § 105 

 Hvilken rettskildemessig status hadde den 

domstolsskapte retten om erstatningsutmålinger?  

 Når kan grunnloven sies å være rettslig skranke 

og når er den kun fortolkningsfaktor?  

 Hvilken vekt skal rettskildefaktoren 

”rettsoppfatninger i Stortinget” ha når 

domstolene skal bestemme 

grunnlovsbestemmelsers innhold?  

 Hovedsynspunktene 



REGJERINGSADVOKATEN  Side 3 av 15 
Grl § 105 som skranke og fortolkningsmoment2.docm 

 

 Fleicher: Den sedvanerett som var utviklet 

gjennom rettspraksis, var bare å anse som utslag 

av ordinær norsk ekspropriasjonsrett, med andre 

ord ”ekspropriasjonsrett av lavere orden”. 

Stortinget måtte stå relativt fritt til å endre 

denne 

 Andenæs: Rettspraksis om 

erstatningsutmålinger bygget ”helt ut på 

grunnloven”. Grunnloven er en skranke for 

lovgiveren. 

2. EKSPROPRIASJONSRESTATNINGSLOVEN 

AV 1973 

2.1 Litt om situasjonen før loven 

 Før 1973: Eieren hadde valget mellom bruksverdi 

og omsetningsverdi. Er bruksverdien høyest, har 

han fått erstattet den; er omsetningsverdien høyest, 

har han fått erstattet den 

 Rt-1951-87 

Avgjørende for meg er at en ekspropriat - i tilfelle hvor 

erstatningen er avhengig av omsetningsverdien - bare får 

full erstatning etter Grunnlovens § 105 når eiendommen 

verdsettes i samsvar med prisnivået på 

ekspropriasjonstiden slik som det har dannet seg på 

grunnlag av prismyndighetenes takster. 

2.2 1973-lovens tilblivelse 

 Utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. 

august 1965 

 Innstilling av 12. juni 1969 om skjønnsordningen 

og om erstatningsutmåling ved ekspropriasjon  

 Dissens vedrørende spørsmålet om lovregler om 

erstatningsutmåling 

 Mindretallet var imot lovfesting  

Enten vil reglene være selvsagte og da er grunnlovens § 

105 i seg selv tilstrekkelig, eller de vil innebære kildene til 

en serie prosesser som i seg selv vil være lite ønskelig og 

hvor det avgjørende likevel vil være domstolenes 

fortolkning av grunnlovens § 105. (Innst s. 130) 
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 Flertallet tok for det første sikte på en 

kodifikasjon av gjeldende rett, slik den er 

fastslått i rettspraksis, men med visse 

modifikasjoner som synes rimelige og som ikke 

antas å gå ut over grensene for grunnlovens 

§ 105  

 Reglene vil måtte utformes nyansert og med vesentlige 

reservasjoner for å unngå at de blir tilsidesatt av 

domstolene som grunnlovsstridige. (Innst. s. 140).  

  Videre lovbehandling 

 Departementet og Stortinget gikk på flere 

punkter lenger enn lovutvalgets flertall i retning 

av foreslå andre løsninger for 

erstatningsutmålingen enn hva som fulgte av 

gjeldende rett 

 Et formål med loven var å motvirke 

prisstigningen på fast eiendom, særlig den 

prisstigning som skyldes offentlige 

investeringer 

2.3 Selve loven 

 § 4 første ledd: Utgangspunktet for 

erstatningsfastsettelsen er verdien på grunnlag av 

eiendommens aktuelle bruk 

Verdsettingen skal skje på grunnlag av den bruk som gjøres 

av eiendommen på det tidspunkt da søknad om 

ekspropriasjon er lagt fram for den myndighet som kan gi 

samtykke til inngrepet. 

 Eksempel: Er dagens bruk jordbruk, skal 

jordbruksverdien ltg., selv om eiendommen 

ligger i et utbyggingsområde  

 § 4 annet ledd: Potensiale for endret bruk 

hensyntas kun hvis det er endring innen næring 

Ved verdsettingen tas hensyn til slike påreknelige endringer 

av eiendommens driftsmåte som det er naturlig grunnlag 

for etter forholdene på stedet innen rammen av den næring 

eller det alminnelige formål som eiendommen brukes til. 

 Eksempel: Hugge ned gammel skog og begynne 

med mer lønnsomt virke 

 § 4 tredje ledd:  
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Det skal ses bort fra verdiendringer som skyldes 

ekspropriasjonstiltaket  eller gjennomførte eller planlagte 

investeringer eller virksomhet som har sammenheng med 

ekspropriasjonstiltaket. 

 Eksempel: Ei tomt bli mer verdt pga. veien som 

det eksproprieres til 

 § 5: Gir en viss adgang til å fastsette høyere 

erstatning enn § 4 skulle føre til 

Ville verdsetting etter § 4 føre til en vesentlig lavere verdi 

enn den som generelt gjelder for tilsvarende eiendommer i 

distriktet etter deres vanlige bruk, kan det tas hensyn til 

denne høyere verdi for så vidt det finnes rimelig og vilkåra 

etter nr. 2 og 3 foreligger. 

3. RT-1976-1: KLØFTADOMMEN 

3.1 Saksforholdet 

 Ekspropriasjon av dyrkingsjord til vei i et 

utbyggingsområde som etter reguleringsplanen var 

utlagt til boliger og industri 

 Dommen side 1: 

”Ullensaker kommune har krevd skjønn etter 

bygningsloven til fastsettelse av erstatning for 

ekspropriasjon til en ca. 2 km lang parsell av motorvei E 6 

øst for Kløfta sentrum. Underskjønn som gjaldt 31 

takstnumre ble avhjemlet ved Eidsvoll herredsrett 21. 

februar 1974. En del av grunneierne ble tilkjent erstatning 

for tomtepris med kr. 10 pr. m2. Resultatet var enstemmig, 

men for enkelte grunneiere var det dissens i begrunnelsen. 

Skjønnsmennene bygde verdsettingen dels på 

ekspropriasjonserstatningslovens § 4, dels på § 5 nr. 1, og 

mente at disse bestemmelser førte til samme resultat som 

tidligere ekspropriasjonsrett. Rettens formann mente at den 

nye loven ikke gav adgang til å fastsette så høy erstatning, 

men fant at loven måtte settes til side fordi den var i strid 

med grunnlovens § 105.  

       Overskjønn som omfattet 18 takstnumre ble avhjemlet 

ved samme rett 28. november 1974. For noen arealer gav 

overskjønnsretten erstatning etter jordbruksverdi i medhold 

av lovens § 4, for andre gav den mererstatning etter lovens 

§ 5 og satte erstatningen til kr. 6 pr. m2.  

       Overskjønnet er påanket av 9 grunneiere..  

 Saken gjaldt erstatningsutmålinger til grunneiere 

etter 1973-loven 
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 Gjennomsnittlige pristakstnivå i området hadde 

vært kr. 10,- pr. 

kvadratmeter(omsetningsverdien) 

 Dette nivået lå høyt over jordbruksverdien etter 

lovens § 4.  

 Skjønnsretten benyttet adgangen til å gi 

tilleggserstatning etter § 5, og fastsatte 

erstatningen til kr. 6,- pr. kvadratmeter.  

3.2 Høyesteretts konklusjoner vedrørende 

grunnlovsspørsmål og virkningen i den konkrete 

saken 

 Dissens 8-9 på spørsmålet om grunnlovstrid 

 Flertallet: 

En eier kan ikke sies å få full erstatning om man helt i sin 

alminnelighet nekter å tilkjenne ham omsetningsverdien der 

hvor denne påviselig er den høyeste  

 Viktig å huske: Flere av prinsippene i 1973-loven 

ble av Høyesterett ansett å ikke stride mot 

grunnloven 

3.3 Nærmere om grunnlovsvurderingene i saken 

3.3.1 Generelle uttalelser om prøvelsesretten 

 Både flertall og mindretall var enige om at 

domstolene etter norsk forfatningsrett har rett og 

plikt til å prøve om en lov står i strid med 

grunnloven 

 Flertallet (s.5 i dommen): 

 Jeg finner det nødvendig først å si noen ord om 

domstolenes kompetanse til å prøve grunnlovmessigheten 

av lover.  

       Det er på det rene at hvis anvendelsen av en lov fører 

til resultater som er i strid med grunnloven, vil domstolene 

måtte bygge sin avgjørelse på den regel som følger av 

grunnloven, ikke på lovbestemmelsen. Dette er det gitt 

uttrykk for i en lang rekke dommer av Høyesterett, og det er 

bekreftet i lov av 25. juni 1926 § 2, som gir særregler om 

Høyesteretts behandling av grunnlovskonflikter. Vi står her 

overfor en sikker konstitusjonell sedvanerett, og 

domstolenes kompetanse -- den såkalte prøvelsesrett -- er 
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da heller ikke bestridt av kommunen eller 

Justisdepartementet i denne sak. Det må videre legges til 

grunn at denne prøvelsesrett også er en prøvelsesplikt, slik 

at domstolene, når spørsmålet melder seg, er nødt til å 

avgjøre om grunnloven er gått for nær.  

       Det er imidlertid forskjellige oppfatninger av hvor 

meget det skal til for at domstolene skal sette en lov til side 

som grunnlovsstridig. Jeg finner ikke grunn til å uttale meg 

i sin alminnelighet om dette. 

 Mindretallet (s. 22 i dommen) 

   Også jeg finner det hensiktsmessig først å behandle de 

konstitusjonell spørsmål som er reist i saken. Jeg finner det 

nødvendig å gi en sammenhengende fremstilling av mitt 

syn, også der hvor det ikke avviker fra førstvoterendes.  

       Det er i saken ikke bestridt at det etter sikker 

konstitusjonell sedvanerett tilligger domstolene å prøve om 

en lov er i strid med grunnloven. I dette ligger at 

domstolene har rett og plikt til å unnlate å anvende loven 

om eller i den utstrekning den fører til resultater som ikke 

er forenlig med grunnloven. Kan loven forstås på flere 

måter, må domstolene velge en tolking som kan forenes 

med grunnloven.  

 Fraksjonene er enige om at det foreligger en 

prøvelsesrett 

 De generelle uttalelsene gir (isolert sett) lite 

holdepunkter for slutninger om når det foreligger 

grunnlovstrid 

3.3.2 Dommens behandling av ”omfanget” av grl § 105, jf 

diskusjonen om hvorvidt rettspraksis fra før 1973 

hadde status som lex superior 

 Dommen side 6 (flertallet) 

I og med at Stortinget har gitt 

ekspropriasjonserstatningsloven, må spørsmålet for 

domstolene bli om lovens regler leder til resultater som er 

forenlige med grunnlovens § 105, ikke om resultatene ville 

blitt de samme uten lovregler. 

 Uttalelsen tilsier i alle fall at ikke all 

rettspraksis fra før 1973 har status som lex 

superior 

 Dommen side 7 (flertallet) 

 Generelt 
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    Jeg finner det lite hensiktsmessig å drøfte hvorvidt 

grunnlovens § 105 skal oppfattes som en såkalt 

standardregel. På den ene side må det være klart at 

bestemmelsen inneholder det som i prosedyren er omtalt 

som en « hard kjerne », som lovgiveren ikke kan gripe inn i. 

På den annen side må lovgiveren ha atskillig frihet til 

nærmere å presisere og regulere hvordan 

erstatningsutmålingen skal skje, uten at man kommer i strid 

med det sentrale innhold i § 105, og uten at det er 

avgjørende at domstolspraksis tidligere har valgt en annen 

løsning.  

 Sondringen ’hard kjerne’ og ’atskillig frihet’ 

etableres, men det er ikke klart hvilke spørsmål 

som tilhører hver av kategoriene 

 Mer konkret 

   Men det som er hovedspørsmålet i denne sak, er om det 

vil være forenlig med § 105 generelt å sette erstatningen 

lavere enn til den omsetningsverdi som lovlig kunne 

beregnes, og som ekspropriaten faktisk kunne ha oppnådd, 

om ekspropriasjonen ikke hadde funnet sted. Jeg ser det slik 

at dersom man det gjør, vil man ved ekspropriasjonen 

inndra en del av en sentral beføyelse hvis verdi tidligere 

eksisterte på ekspropriatens hånd. Nekter man ham 

erstatning for denne verdi, vil man alt etter 

omstendighetene kunne stille ham vesentlig dårligere enn 

grunneiere i liknende stilling, hvis eiendom ikke blir 

ekspropriert. Et slikt resultat kan jeg ikke godta. Det ville 

være i strid med sikker sedvanerett og med praksis opp 

gjennom alle år i skjønnsretter og Høyesterett. Jeg viser 

særskilt til det som er uttalt av førstvoterende i 

plenumssaken i Rt-1951-87, særlig side 89 (Opdahl) Denne 

praksis er i seg selv et betydelig tolkingsbidrag når det 

gjelder forståelsen av § 105 på dette punkt. Spørsmålet om 

det også foreligger konstitusjonell sedvanerett er det ikke 

nødvendig å gå inn på. Det avgjørende for meg er at en 

ekspropriat ikke kan sies å få full erstatning om man helt i 

sin alminnelighet nekter å tilkjenne ham omsetningsverdien 

der hvor denne påviselig er den høyeste. 

 Dermed synes flertallet å ha lagt noe inn i den 

”harde kjerne” i Grl § 105 – bestemmelsen er 

anvendt som en skranke for lovgivningen 

 Dommen side 8: 

Jeg vil imidlertid ikke utelukke at man kan se bort fra 

enkelte av de komponenter som inngår i omsetningsverdien. 

Man an heller ikke kreve at sluttresultatet av 

ekspropriasjonen skal være en absolutt og matematisk 

likhet mellom ekspropriaten og andre grunneiere. 

Avvikelser som har en rimelig og naturlig sammenheng 

med den spesielle situasjon ekspropriasjonstiltaket skaper 

eller er et ledd i, må det være anledning til å akseptere. Fra 



REGJERINGSADVOKATEN  Side 9 av 15 
Grl § 105 som skranke og fortolkningsmoment2.docm 

 

ekspropriasjonserstatningsloven nevner jeg til illustrasjon 

et par slike tilfelle hvor det neppe kan reises tvil om 

grunnlovmessigheten: I lovens § 4 nr. 2 siste punktum er 

bestemt at ved verdsettingen « tas heller ikke hensyn til hvor 

mye den det eksproprieres til fordel for, på grunn av sitt 

særlige behov kunne tenkes å ha vært villig til å gi for 

eiendommen om det ikke hadde foreligget 

ekspropriasjonsadgang ». Dette er en annen regel enn den 

såkalte forhandlingsmaksime som Høyesterett har lagt til 

grunn i Rt-1956-109 (Tuddal) og enkelte andre dommer. 

 HR godtar også andre løsninger enn hva som 

fulgte av tidligere praksis. For eksempel at 

”enkelte komponenter” av omsetningsverdien 

holdes utenfor 

3.3.3 Betydning av Stortingsflertallet oppfatninger i saker 

om tilsidesettelse 

 Flertallet (s. 5-6 i dommen) 

 Først foretas 3-delingen av 

grunnlovsbestemmelser: 

 Det er imidlertid forskjellige oppfatninger av hvor meget 

det skal til for at domstolene skal sette en lov til side som 

grunnlovsstridig. (..) Løsningen vil i noen grad avhenge av 

hvilke grunnlovsbestemmelser det er tale om. Gjelder det 

bestemmelser til vern om enkeltmenneskets personlige frihet 

eller sikkerhet, antar jeg at grunnlovens gjennomslagskraft 

må være betydelig. Gjelder det på den annen side 

grunnlovsbestemmelser som regulerer de andre 

statsmakters arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse, 

mener jeg som førstvoterende i plenumssaken inntatt i Rt-

1952-1089, særlig side 1098 (hvalavgiftssaken), at 

domstolene i vid utstrekning må respektere Stortingets eget 

syn.  

Grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske rettigheter 

må for så vidt komme i en mellomstilling.  

 Så: uttalelser om betydningen av Stortingets 

syn: 

       Jeg finner det klart at Stortingets forståelse av lovens 

forhold til slike grunnlovsbestemmelser må spille en 

betydelig rolle når domstolene skal avgjøre 

grunnlovmessigheten, og domstolene må vise varsomhet 

med å sette sin vurdering over lovgiverens. I og med at 

Stortinget har gitt ekspropriasjonserstatningsloven, må 

spørsmålet for domstolene bli om lovens regler leder til 

resultater som er forenlige med grunnlovens § 105, ikke om 

resultatene ville blitt de samme uten lovregler. Ut fra dette 

vil jeg for min del vike tilbake for å konstatere 

grunnlovsstrid i tilfelle hvor det foreligger rimelig tvil, og 
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hvor Stortinget klart har vurdert og bygd på at loven ikke 

kommer i strid med grunnloven. Men skal prøvelsesretten 

ha noen realitet, må domstolene benytte den der de finner 

det hevet over rimelig tvil at loven vil føre til resultater som 

er i strid med grunnloven.  

 Foreligger det ”rimelig tvil” om en lovs 

forenelighet med Grunnloven, skal Stortinget ha 

det avgjørende ord – når vi er på området for 

økonomiske rettigheter 

3.3.4 Teoriens synspunkter om hvorvidt HR tilsidesatte 

loven som grunnlovstridig eller bare ga en fri tolking 

av loven? 

 Andenæs, ”Grunnlovtolking, domstoler og 

politikk. Randbemerkninger til en 

høyesterettsdom”, 1977: 

Det har vært diskutert om Høyesterett har satt loven til side 

som grunnlovstridig eller bare gitt en fri tolking av loven. 

Høyesterett bruker ikke selv uttrykket å sette loven til side. 

På tre avgjørende punkter finner imidlertid Høyesterett at  

grunnloven krever en annen regel enn den som står i loven, 

og som også har vært tilsiktet av lovgiverne:  

       1. Som utgangspunkt plikter retten å gi mererstatning 

når det er misforhold mellom verdsettingen etter § 4(aktuell 

bruk) og den høyere omsetningsverdi etter § 5. « Kan » må 

altså leses som « skal ». 2. Det kan ikke kreves at 

misforholdet er vesentlig. 3. Det kan ikke overlates til den 

enkelte skjønnsretts fri vurdering hva den finner er en 

rimelig erstatning. Grunnloven gir krav på full erstatning, 

ikke på rimelig erstatning.  

       Jeg synes etter dette at det er naturlig å si at 

Høyesterett har satt loven til side - ikke i sin helhet, men så 

langt det var nødvendig for å oppfylle grunnlovens krav i 

den konkrete sak. 

 Og videre: 

En kan spekulere over hvorfor ikke Høyesterett direkte 

uttalte at loven måtte settes til side. Det er vanskelig å finne 

annen forklaring enn at domstolen (flertallet) nødig ville 

tale Stortinget midt imot og derfor unngikk de skarpe 

formuleringer. Denne diplomatiske takelegging skapte 

forvirring og tolkingsmuligheter, og bidro kanskje til at 

domstolen ble mindre utsatt for politiske angrep enn tilfellet 

ellers ville ha vært.  

 Fleicher, ”Regulering og ekspropriasjon”, 1985: 

Det gis i Stordranges artikkel et uriktig uttrykk for hva 

Kløfta-dommen gikk ut på. Det går ikke an at en juridisk 
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forfatter hevder at ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 

« som kjent » ble funnet grunnlovsstridig av Høyesteretts 

flertall i 1976. Det er en vitterlig kjennsgjerning at 

Høyesterett i 1976 s. 1, og spesielt s. 9, begrunnet sine 

synspunkter med at det gjaldt tolking av den formelle lov. 

Loven ble nettopp ikke satt til side, idet man bygde på en 

vid adgang til å anvende Grl. § 105 som tolkingsmoment og 

ikke som skranke - endog med utgangspunkt i lovens egen 

utforming og forarbeider. Dommer Blom, som anfører for 

Høyesteretts flertall, uttalte generelt at loven gjelder meget 

vanskelige spørsmål. Motivene var ikke entydige, og ga på 

flere punkter liten veiledning. Lovteksten var ikke klar, og 

den var blitt forstått på forskjellig måte i skjønnspraksis. 

Særlig ble nevnt at § 5 (om mererstatning for grunnarealer) 

var særdeles komplisert og viste til en rekke skjønnsmessige 

kriterier, hvis generelle innhold og innbyrdes samspill i den 

enkelte sak nødvendigvis måtte by på store problemer. Så 

uttalte Blom følgende:  

       « Når det ligger slik an, må domstolenes adgang til å anvende 

grunnlovens § 105 som tolkingsprinsipp være vesentlig friere enn om man 

hadde stått overfor en mer konsis lov. Dette har da også støtte i lovens 

forarbeider. »  

       Her fremgår det at Høyesteretts flertall selv oppfattet 

situasjonen slik at de tolket og anvendte loven av 1973. 

Spørsmålet om tilsidesettelse var i realiteten utenfor 

dommens ratio decidendi. 

 Arne Flifledt ”Er den « harde kjerne » i 

Grunnloven § 105 en henvisning til reelle hensyn? 

Noen refleksjoner omkring en strid i forrige 

århundre”, 2006: 

Det vil nok fortsatt stå strid om hva Høyesterett gjorde i 

Kløfta-saken. Satte Høyesterett 

ekspropriasjonserstatningsloven til side, eller nøyde retten 

seg med å tolke loven med Grunnloven som retningsgivende 

direktiv? Fortsatt vil det nok også være uenighet om hvilken 

rettslig status Grunnlovens bud om « fuld Erstatning » har 

og i hvilken grad den er en skranke for lovgiveren.. 

3.4 Noen oppsummeringer 

 Skranke eller fortolkning? 

 Til eksamen: Vis at man er kjent med begge 

metodeløsninger, og at teorien diskuterer temaet 

 Hvilken løsning man velger bør ikke ha noe å si 

for resultatet i konkrete saker 
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 Hva er det egentlig å tolke i lys av grunnloven? 

Tolker man da inn noe i den formelle lov som 

strengt tatt ikke følger av grunnloven selv? 

 Noen slutninger om ”full erstatning”: 

 Ikke adgang til å ved lov generelt sette 

erstatningen lavere enn omsetningsverdien, men 

 Man kan heller ikke kreve at sluttresultatet av 

ekspropriasjonen skal være en absolutt og 

matematisk likhet mellom ekspropriaten og 

andre grunneiere 

 Kløfta-dommen gjorde rettskildebildet vanskelig. 

Når skulle man følge loven, og når skulle man 

følge tidligere praksis? 

 Initiativ til ny erstatningslov ble relativt raskt 

initiert – tema på senere forelesninger 

 Det er vanskelig å trekke ut tydelige rettssetninger 

vedrørende forholdet mellom grunnlov og lov fra 

Kløftadommen.  

 Likevel er enkeltuttalelser av dommen påberopt 

og anvendt i atskillig grad i senere teori 

rettspraksis 

4. TIDEN ETTER KLØFTADOMMEN  

4.1 Materielt: Ekspropriasjonserstatningsloven av 

1984 erstattet 1973-loven 

 Tema i senere forelesninger 

4.2 Inneholder senere praksis noen sentrale 

avgjørelser av de metodiske spørsmål som 

Kløftadommen behandler? 

4.2.1 Grl § 97 – flere dommer videreutvikeler 

Kløftasynspunktene 

 HR-avgjørelsene fra 2010 kan muligens oppfattes 

slik at Stortingets syn på grunnlovsforståelsen er 

av mindre betydning enn Kløftadommen legger 

opp til   
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4.2.2 Grl § 105 – Rt-2007-1308 

 HR viser til Kløftadommens uttalelse om ”rimelig 

tvil”(avsnitt 39).  

I det som her er gjengitt fra Kløftadommen om dagjeldende 

ekspropriasjonserstatningslovs forhold til Grunnloven § 

105 konkluderes det med at domstolene må følge lovgivers 

syn « hvor det foreligger rimelig tvil, og hvor Stortinget 

klart har vurdert og bygd på at loven ikke kommer i strid 

med grunnloven.» Men, som det sies i dommen side 6, « 

skal prøvelsesretten ha noen realitet, må domstolene 

benytte den der de finner det hevet over rimelig tvil at loven 

vil føre til resultater som er i strid med grunnloven ».  

 Betydningen av Stortingets uttalelser generelt 

(avsnitt 42): 

        Som førstvoterende i sak 2007/237 ( HR-2007-1593-P) 

fremhever, ligger det et kvalitetskrav i Høyesteretts 

forutsetning for å begrense prøvelsesretten i tvilstilfelle - at 

Stortinget klart har vurdert og bygget på at loven er i 

samsvar med Grunnloven. Dette må etter min mening i 

hvert fall bety at vesentlige konsekvenser av en lov, som 

klart fremstår som problematisk i forhold til Grunnloven § 

105, må være overskuet og grunnlovsmessigheten vurdert 

under lovforberedelsen. Fremgår ikke dette, kan uttalelser 

holdt på et generelt plan om at forholdet til Grunnloven er 

vurdert og funnet i orden, vanskelig tillegges avgjørende 

vekt av domstolene. 

 Vikrningen av anvendelse av tomtefesteloven § 33, 

(avsnitt 58): 

Spørsmålet er så om anvendelsen av 40 prosentregelen i 

denne saken vil være i strid med Grunnloven § 105. 

Regelen innebærer at Opplysningsvesenets fond, ut fra 

tingrettens uttalelser om råtomtverdien, vil få en erstatning 

på mellom 64 600 og 86 000 kroner, mens eiendommens 

verdi for bortfester etter kapitalisering av festeavgiften som 

nevnt er mer enn 200 000 kroner. Det dreier seg med andre 

ord om en meget sterk reduksjon av eiendommens 

økonomiske verdi for bortfester, en verdi lovgiver selv har 

bestemt omfanget av gjennom tomtefestelovens regler om 

regulering av festeavgift og rett til tidsubegrenset 

forlengelse. Og disse lovreglene er nettopp gitt ut fra de 

særlige hensyn som gjør seg gjeldende for tomtefeste. 

Innløsningssummen er løsrevet fra den etter min mening 

selvfølgelige sammenhengen med reglene om regulering av 

festeavgift og rett til tidsubegrenset forlengelse, som både 

departementet og medlemmer av justiskomiteen hadde 

understreket. Jeg minner for øvrig om at ifølge 

departementet ville en kapitaliseringsfaktor på 20 gi full 

erstatning ved tidsubestemte kontrakter, og presiserer i 

denne sammenheng at 40 prosentregelen bare reiser 

problemer i forhold til Grunnloven § 105 der 
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innløsningssummen etter regelen blir lavere enn vanlig 

kapitalisering av festeavgiften tilsier.  

 Betydningen av Stortingets uttalelser konkret 

(avsnitt  61):  

På denne bakgrunn finner jeg det for min del utvilsomt at 

anvendelsen av 40 prosentregelen i denne saken vil være i 

strid med Grunnloven § 105, og ut fra det syn på 

domstolenes prøvelsesrett jeg innledningsvis ga uttrykk for, 

vil Stortingets eget syn på grunnlovsmessigheten da ha 

begrenset vekt. Jeg kan for øvrig heller ikke se at det 

Stortinget uttalte om forholdet til Grunnloven, viser at 

konsekvensene ved at festeren kan kreve 

innløsningssummen fastsatt til 40 prosent av tomteverdien, 

er overskuet og vurdert i forhold til Grunnloven. 

 Sondringen mellom Stortingets generelle 

uttalelser om forholdet til Grunnloven, og 

konkret vurdering av dette 

 Avsnitt 62 

Uttalelsen i siste avsnitt må antakelig forstås slik at 

komiteen var klar over at bortfester i en del tilfeller, 

eksempelvis der festetiden etter kontrakten utløper om kort 

tid, må finne seg i en erstatning som er « en del » lavere 

enn etter « gjeldende rett ». Hva dette nærmere betyr, står 

ikke klart for meg. Under ingen omstendigheter viser den 

kortfattede uttalelsen at komiteen har overskuet de 

betydelige konsekvensene 40 prosentregelen vil kunne ha 

for verdien av bortfesters eiendomsrett. Og de problemer 

som oppstår i forhold til Grunnloven § 105, er ikke berørt. 

Under debatten i Odelstinget, da regelen hadde fått sitt 

endelige innhold, ga flere representanter uttrykk for at 

grunnlovsspørsmålet var blitt grundig vurdert mv., men jeg 

kan ikke se at de konsekvensene av regelen som jeg har 

trukket frem, og de problemer dette reiser i forhold til 

Grunnloven, er kommentert.  

 Det holder ikke å kun si at ”forholdet til 

grunnloven er vurdert” 

 Et sjeldent eksempel på at Stortinget åpent 

tilsidesetter en lovbestemmelse etter § 105. 

Hvorfor er det slik?  

 Den ”harde kjerne” i begrepet ”full erstatning” 

er ikke så omfattene som ordlyden umiddelbart 

tilsier 

 Lovgivningen respekterer i stor grad denne 

kjernen 
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 Stortingsflertallet sørger for å grundig vurdere 

Grunnlovsspørsmål i forkant av kontroversiell 

lovgivning 

4.2.3 Mer om innholdet av kravet til ”full erstatning”? 

 Arne Flifledt ”Er den « harde kjerne » i 

Grunnloven § 105 en henvisning til reelle hensyn? 

Noen refleksjoner omkring en strid i forrige 

århundre”, 2006 

 Grundig analyse av hva kravet innebar basert på 

samfunnsforholdene i 1814 

 Hovedsynspunktet er nok at kravet til ”full 

erstatning” ikke skal forstås så strengt tidligere 

lagt til grunn 


