
 

REGJERINGSADVOKATEN 

 

 

EKSPROPRIASJONSRETT HØST 2011 

REGULERINGSPLANERS BETYDNING FOR 

EKSPROPRIASJONSERSTATNING 

 

 

KAREN MELLINGEN  

 

1. HOVEDPUNKTER 

1.1 Hvorfor kan reguleringsplanen ha betydning for 

salgs- eller bruksverdien av grunn som 

eksproprieres? 

 Skille mellom verdsettelse basert på igangværende 

bruk og verdsettelse (herunder salgsverdi) basert 

på bruksendringer 

 Orvl § 5 – salgsverdi 

 1. ledd  

Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det 

som må reknast med at vanlege kjøparar ville gje for 

eigedomen ved friviljug sal. 

 2. ledd, 1. pkt. 

Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom 

det gjeld, kvar eigedomen ligg og den påreknelege utnytting  

som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. 

  Orvl § 6 – bruksverdi 

Vederlag etter bruksverdi skal fastsetjast på grunnlag av 

avkastinga av eigedomen  ved slik pårekneleg utnytting  

som det røynleg  er grunnlag for etter tilhøva på staden. 

 Hva som er ”påregnelig utnytting” av en eiendom 

vil blant annet avhenge av reguleringen 
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1.2 Hvilken rettsvirkning har kommuneplanens 

arealdel og reguleringsplanen? 

 Planvedtak etablerer hva som er lovlig utnyttelse 

av en eiendom 

 Som utgangspunkt må derfor den arealbruken som 

planen anviser være avgjørende for 

ekspropriasjonserstatningen 

1.3 To viktige unntak 

 Strøkprinsippet 

 Tilegnelsesreguleringer 

1.4 Kildesituasjonen  

 Innstillingen i komiteen som forberedte 

ekspropriasjonserstatningsloven av § 1973 

 Rettspraksis 

 NOU 2003: 29 Arealplaner og 

ekspropriasjonserstatning 

 Utkast til kodifisering av gjeldende rett 

2. OVERSIKT OVER SENTRALE DOMMER 

 (basert på NOUen, men ført à jour frem til 2011) 

 

Referanse Betegnelse/navn Stikkord om saken 

 

Rt-1970-1028 Sarheimdommen Ekspropriasjon etter at bygning var totalskadd 
ved brann. Reguleringsplanen lagt til grunn for 
verdsettelsen. 

Rt-1977-24 
(plenum) 

Østensjøsaken Dommen formulerte ”parkprinsippet”. Konkret i 
saken var det ikke grunn til å fravike 
reguleringsplanen. Dissens 12-5 

Rt-1983-700 Gommeruddommen Direkte oppfølging av synspunktene fra 
Østensjødommen. Raffinering av 
”strøkprinsippet”. 
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Rt-1993-406 Malvikdommen Ekspropriasjon til motorvei. Reguleringsplanen 
medførte at arealet ikke hadde noen salgsverdi. 
Erstatning utmålt etter bruksverdi som jord- og 
skogbruk 

Rt-1996-521 
(plenum) 

Lenadommen Ekspropriasjon til vei. Hovedregelen om at 
planen skal legge stil grunn ved vurdering av 
påregnelig utnyttelse ble fastholdt, men særskilt 
unntak etablert for offentlig anlegg, slik som vei, 
i områder som ikke etter arealplanen generet 
skal holdes fri for bebyggelse. 

Rt-1996-1914 Nordre Finstad Vei-unntaket i Lenadommen ble anvendt også 
for areal regulert til jernbane. 

Rt-1997-1914 Vangberg Unntaket for offentlige anlegg i Lenadommen 
ble anvendt for grav- og urnelund. 

Rt-1997-1471 Snig Strandområde regulert til friområde. Selv om det 
lå inntil et regulert utbyggingsområde, kunne 
strøkpris ikke gis. 

Rt-1998-1140 Akerselva miljøpark Et gammelt industriområde ble regulert til 
friområde. Reguleringsplanen ble lagt til grunn. 
Ikke grunnlag for strøkpris. Dissens 4-1. 

Rt-1998-1824 Campingplass ved 
Kongsberg 

Campingplass var ikke et slikt offentlig anlegg at 
det kunne ses bort fra reguleringsplanen. 

Rt-2000-1997 Matjorddommen Planens betydning for forbud etter annen 
lovgivning. 

Rt-2001-656 Porsgrunn Fastslått at anvendelse av strøkprinsippet 
fordrer at det aktuelle arealet etter sin art er 
egnet til bebyggelse. 

Rt-2002-1045 Sonja Hennie Ekspropriasjon av strandområde. Feil at 
overskjønnet ikke bygget på 
friområdereguleringen ved vurdering av 
salgsverdi (også ved differanseprinsippet). 

Rt-2005-1255 Alpinanlegg på Voss For grunneiere som avsto grunn til alpinanlegg, 
kunne erstatning ikke tilkjennes som utjevnet 
strøkpriserstatning som inkl. hyttetomtverdier. 
Dissens 3-2 

Rt-2006-473 Steinerskolen Landbruksareal som i regl.plan var utlagt til 
”allmennyttig formål – skole/barnehage”. Planen 
lagt til grunn for vurdering av salgsverdien. 

Rt-2009-740 Seimsmyra Området var regulert til ”friområde” med 
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3. FORSLAGET TIL ENDRING AV 

RETTSTILSTANDEN I NOU 2003:29 

 En fraksjon (halve utvalget) ønsket å utvide 

unntaket for friområdereguleringer 

 Et medlem (Fleichers) kritikk av gjeldende rett 

 Status for oppfølgningen av NOU 2003:29 

  

idrettsanlegg underformål hhv. park, turveg og leikeplass” og 
”idrett”. Høyesterett kom til at et stadion måtte 
likestilles med andre former for offentlige anlegg 
og at reguleringsplanen derfor ikke skulle legges 
til grunn ved beregningen av erstatning. 

Rt-2010-1056 Otravassdraget Betydningen av ”samlet plan” for 
vassdragsutbygging, jf. Vannressursl. § 22 

HR-2011-1261-A  Turområde i Stavanger Området var regulert til ”friområde” med 
underformål turvei. Høyesterett anvendte ikke 
unntaket for offentlige anlegg, og la 
reguleringsplanen til grunn ved 
erstatningsberegningen. 


