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1. INNLEDNING 

1.1 Legalitetsprinsippet innebærer at alle 

ekspropriasjonstiltak må ha lovhjemmel 

 Upraktisk at Stortinget fatter særskilt lovvedtak i 

alle enkeltsaker  

 Adgangen til å avgjøre om det skal eksproprieres 

er i stor utstrekning delegert til andre organer 

 Nærmere regler kan også være fastsatt i 

forskrift  

1.2 Ulike typer lovhjemmel 

 Direkte ekspropriasjonshjemler 

 Indirekte ekspropriasjonshjemler 

1.3 Passusen ”fordrer Statens Tarv” i Grl § 105 – 

særskilt vilkår for ekspropriasjon? 

 Sandane/Keiserud 1990 s. 106 

 Et ufravikelig krav at hensynet til samfunnet 

tilsier ekspropriasjon 

 Fleicher 1978, s. 55 

 Passusen betyr i alle fall ikke mer enn at 

hensynet til statens behov veier tyngre enn 

hensyn som trekker i motsatt retning 
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 Ikke eksempler på at ekspropriasjoner er nektet i 

domstolene fordi ”Statens Tarv” ikke var 

tilstrekkelig tungtveiende 

 Spørsmålet er upraktisk fordi dagens 

ekspropriasjonshjemler anviser 

interessevurderinger som opppfyller et eventuelt 

krav i Grl.   

2. EKSPROPRIASJON UTEN FORUTGÅENDE 

FORVALTNINGSVEDTAK (DIREKTE 

EKSPROPRIASJONSHJEMMEL) 

2.1 Generelt 

 Om eksproproasjon skal skje i enkelttilfeller beror 

i disse tilfellene på en rent rettslig vurdering  

 Ikke politisk skjønn fra Storting, Regjering, 

kommune eller annet organ  

 Skjønnsretten avgjør om lovens vilkår er tilstedet 

når en part krever det 

 Er vilkårene tilstedet kan ekspropriasjon ikke 

nektes, jf Fleicher 1978, side 48  

 Skjønnsretten kan evt. vurdere lovvilkårene 

strengere dersom et ekspropriasjonstiltak vurderes 

å være uønsket 

 Skjønnsretten har ikke et utredningsapparat 

 Saker som avgjøres etter forvaltningsrettslige 

saksbehandlingsregler kan bli mer betryggende 

opplyst enn i saker med direkte ekspr.hjemmel  

2.2 Eks. Vegoven § 53, første ledd 

 Ordlyden 

Eigedomsinngrep til bygging, utbetring, vedlikehald og drift 

av privat veg, her òg gangstig, kløvveg o.l., kan det gjerast 

vedtak om i skjønn  mot vederlag til den det råkar, dersom 

det må reknast for klårt at inngrepet vil vere meir til gagn 

enn til skade. På same måte og vilkår kan skjønnet òg gi 

rett til å bruke veg som alt ligg der. Kvar av partane i slik 

sak kan krevje avgjort om vegretten alt er til, at han vert 

nærare fastlagt, eller å få bruken flytt. 
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 Hva kan det eksproprieres til etter bestemmelsen? 

 LB-2011-15749 (ikke rettskraftig)  

Vegloven § 53 gir hjemmel for ekspropriasjon til vei. Dette 

gjelder også overfor staten som grunneier.  

(..) 

Som vei anses også « opplagsplass, parkeringsplass, 

haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i beinvegs 

samband med veg eller gate », jf. vegloven § 1 annet ledd.  

  (..) 

Staten har anført at vegloven § 53, jf. § 1a, ikke omfatter 

ferdsel med større kjøretøy/anleggsmaskiner i forbindelse 

med frakt av tunggods. Lagmannsretten kan ikke se at det er 

grunnlag for dette. Det vises i denne forbindelse til Arnulf 

og Gauer, Vegloven med kommentarer, 1998, s. 259, hvor 

loven antas å ha et vidt anvendelsesområde og også omfatte 

vei til « kommunalt vannverk, fylleplass eller kraftstasjon », 

og ved slike brukes ofte store maskiner.  

(..) 

      Staten har anført at vegloven § 53 ikke omfatter rett til 

parkering av truck. Lagmannsretten viser til vurderingene 

av bestemmelsenes anvendelsesområde ovenfor og finner 

ikke at det er dekning for statens anførsel her.  

       Når Sjøsenteret først har rett til å bruke en truck, har 

det behov for å parkere denne. 

(..) 

   Staten har anført at ekspropriasjon til en flytebrygge 

ligger utenfor området for vegloven § 53. Lagmannsretten 

bemerker at vegloven § 1 må forstås slik at flytebrygge 

omfattes av loven. Det fremgår av nevnte kommentarutgave 

på side 258 at § 53 gir hjemmel for å ekspropriere for å 

løse et transportteknisk problem. Lagmannsretten finner at 

ekspropriasjon av rett til landfeste i og for seg er innenfor 

loven.  

  Interesseavveiningen ”meir til gagn enn til skade” 

 Rt-1969-268 

Det må være de skader og ulemper vegfellesskapet får ved 

en utvidet bruksrett til fordel for hytteeiere, som i første 

omgang blir å holde opp imot fordelene for 

ekspropriantene. Individuelle ulemper for de enkelte 

deltakere må det visstnok også tas hensyn til, men her må 

det formentlig kreves at de har en viss sammenheng med 

bruken av vegen. Det kan være vanskelig å angi faste 

retningslinjer for bedømmelsen, - de vekslende forhold i 

ulike saker vil spille inn. Men jeg antar at i hvert fall de 
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skadevirkninger som påberopes i den foreliggende sak, - de 

andre grunneieres reduserte mulighet for hyttebebyggelse, 

etter sin art ligger utenfor det kompleks av fordeler og 

skadevirkninger som bør komme i betraktning. Det synes 

ikke naturlig at et vegskjønn skal beskjeftige seg med usikre 

refleksvirkninger av dette slag, og en kan i alminnelighet 

heller ikke regne med at skjønnsrettene vil ha de 

nødvendige forutsetninger for dette. Her er det andre 

spesielt sakkyndige instanser som bør komme inn, - i vår 

sak Bygningsrådet. 

 LB-2011-15749 (ikke rettskraftig)  

  Ved interesseavveiningen må retten vurdere Sjøsenterets 

behov for adkomst fra fastlandet opp mot statens interesser. 

Statens interesser er særlig å utvikle området omkring 

Bygdøy Sjøbad til beste for allmennheten. Lagmannsretten 

finner det klart at statens interesse av å utvikle området til 

beste for allmenheten er relevant ved avveiningen og at det 

er et hensyn av vekt. Videre må det i denne sammenheng 

kunne legges vekt på allmenhetens interesser, slik som 

adgang til ferdsel, bading og tilgang til et vakkert og 

interessant kulturmiljø - dette er interesser som avledes av 

statens interesser som grunneier. Men mer overordnede 

vurderinger av samfunnsmessig art vil ikke være relevante, 

se Arnulf og Gauer, Vegloven med kommentarer, 3. utgave, 

side 260.  

2.3 Andre direkte ekspropriasjonshjemler 

Vassdragsreguleringsloven § 19 nr 1 

Bergverksloven § 40 

3. EKSPROPRIASJON ETTER FORUTGÅENDE 

FORVALTNINGSVEDTAK 

3.1 Orl § 2 – den viktigste ekspropriasjonshjemmelen 

3.1.1 Ordlyden 

Mot vederlag etter skjøn til den det råkar, kan 

oreigningsinngrep setjast i verk etter vedtak av eller 

samtykke frå Kongen, så langt det trengst til eller for: 

[55 oppregnede formål] 

Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan 

det må reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn 

enn skade. 
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 ”Vedtak” benyttes når det besluttes at staten selv 

skal ekspropriere  

 ”Samtykke” er beslutningen som fattes når det skal 

eksproprieres til fordel for en annen enn staten    

3.1.2  Vilkårene – oversikt 

 Ekspropriasjon må gjelde ett av formålene angitt i 

nr. 1-55 

 Ekspropriasjon kan bare skje ”så langt det trengst 

til eller for” formålene angitt i nr. 1 – 55 

 Inngrepet må være ”tvillaust (..) til meir gagn enn 

skade” 

 Gjelder kun stat/kommune. Andre kan bare 

ekspropriere ihht § 2 dersom dette er fastsatt i 

forskrift i medhold av § 3 

 For bygningsmasse og dyrka jord gjelder i tillegg 

”vilkårene” i § 7 

3.1.3  Særlig om at ekspropriasjon må gjelde ett av 

formålene angitt i nr. 1 – 55 

 Tilleggskonstruksjoner til hovedformål kan det 

eksproprieres til 

 Innst O. VII – 1959 side 40 

Til dei einskilde føremål kan oregningssøkjaren få løyve til 

å oreigna ikkje berre den grunnen som trengst til sjølve 

føremålet, men og rettar som må fylgja med så framt den 

oreigna grunnen skal kunna nyttast til føremålet.  

 Er det en annen ekspropriant enn stat og kommune 

må det i tillegg kontrolleres at samtykket kan 

hjemles i bestemmelser utferdiget etter orl § 3 

 Hovedregelen (formelt og reelt) er at kun staten 

og kommunen kan ekspropriere 

 FOR-1960-06-02-2: Forskrift i medhold av 

oreigningslovens § 3 om rett til å foreta 

eiendomsinngrep  

§ 2 nr. 40  til skytterlag tilsluttet Det frivillige skyttervesen 

[Skytebane] 
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§ 2 nr. 41 [kun til stat/kommune - Stasjon som tek imot 

oljerestar frå farkostar]      

§ 2 nr. 42  til enhver 42. [Opplagsplass eller 

destruksjonsverk for søppel eller anna avfall]    

3.1.4 Særlig om vilkåret ”trengst til eller for” (nr. 1 – 55) 

 Formelt et selvstendig vilkår 

 Inneholder neppe noen begrensning utover 

interesseavveiningen i henhold til andre ledd, se 

Fleicher 1978 side 54-55 

 Se også Orl § 5 tredje ledd som hjemler 

”delegasjon” til skjønnsretten av 

innhold/omfang av ekspropriasjonsinngrep 

3.1.5 Særlig om vilkåret ”tvillaust er til meir gagn enn 

skade” 

 ”tvillaust” er kun en bevisregel (kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt) 

 Rt-2009-1142 (Hakloa) 

(27) Jeg ser først på spørsmålet om begrepet « tvillaust » i 

oreigningsloven § 2 annet ledd innebærer et krav om 

kvalifisert interesseovervekt eller er en regel om beviskrav.  

(..) 

(29) Ordet « tvillaust » trekker i retning av at begrepet 

angir et beviskrav - et krav om at avveiningen skal være 

uten tvil. Det samme gjør bestemmelsens oppbygging - 

plasseringen av ordet « tvillaust » i setningen. Ser man på 

forarbeidene, blir denne forståelsen ytterligere styrket.  

[gjennomgang av forarbeidene] 

(34) Begrunnelsen for å tilføye ordet « tvillaust » var altså å 

stille et beviskrav, et klarhetskrav, ikke å innføre et krav om 

kvalifisert interesseovervekt.  

(35) Spørsmålet om forståelsen av « tvillaust » har i liten 

grad vært oppe i rettspraksis. I Rt-1964-1025 uttales det:  « 

Den ankende part har festet seg ved at 

fylkeslandbruksstyret har nøyet seg med å uttale at 

ekspropriasjonen ville være 'til meir gagn enn skade', ikke 

at den 'tvillaust' ville være det, jfr. oreigningslovens § 2. Jeg 

tillegger det ikke noen vekt at ordet 'tvillaust' mangler. 

Vedtaket, lest i sammenheng, viser at fylkeslandbruksstyret 

ikke var i noen tvil. »   
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(36) Det kan ikke være tvil om at Høyesterett her la til 

grunn at « tvillaust » innebar en bevisregel, men det 

foreligger ikke opplysninger om i hvilken utstrekning 

spørsmålet var omtvistet for Høyesterett.  

(37) Den ankende part har vist til en del bestemmelser som 

oppstiller avvikende krav til interesseavveiningen, for 

eksempel oreigningsloven § 6 og § 7, 

vassdragsreguleringsloven § 16 og § 19, og har anført at 

det må foretas en harmonianalyse av oreigningsloven § 2 

annet ledd i lys av disse bestemmelsene. Dette er etter min 

mening bestemmelser som avviker fra den alminnelige 

regelen om interesseovervekt, og jeg kan, på bakgrunn av 

de kildene som er gjenomgått over, ikke se at de kan ha 

betydning for forståelsen av oreigningsloven § 2 annet ledd.  

(38) Den ankende part har vist til at i en del av den 

juridiske litteraturen som har behandlet forståelsen av 

oreigningsloven § 2 annet ledd, er det gjort gjeldende at 

bestemmelsen oppstiller et krav om interesseovervekt. For 

meg er det tilstrekkelig å peke på at dette på ingen måte er 

en entydig oppfatning i juridisk litteratur, og at litteraturen 

som rettskildemoment her uansett ikke kan slå igjennom den 

forståelse som mest naturlig følger av ordlyden og som har 

klar støtte i forarbeidene.  

(39) Min konklusjon blir derfor at oreigningsloven § 2 

annet ledd ikke oppstiller et krav om kvalifisert 

interesseovervekt.  

 Hvilke interesser er relevante i vurderingen av 

fordeler og ulemper? 

 De fleste interesser som berøres er i prinsippet 

relevante  

 Kan gjelde andre enn ekspropriat og 

ekspropriant 

 Også interesser som ikke kan gi grunnlag for 

erstatning er relevante, Fleicher 1978 s. 59 og 

Sandane 1990 s. 106 

 Ikke interesser som går ut på å foreta handlinger 

i strid med lov eller ærbarhet (spillebule), 

Fleicher 1978 s. 59 

 Sandane: Individuelle forhold på 

ekspropriantens side skal ikke hensyntas hvis 

disse ikke korresponderer med en 

samfunnsinteresse. Derimot kan alle mothensyn 

tas med – også de individuelle 
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 Fleicher mener at det ikke er et holdbart 

ressonnement, og at spørsmålet heller er hvilken 

vekt individuelle forhold har  

  Det kreves kun at fordelene er større enn 

ulempene (ikke kvalifisert overvekt) 

3.1.6 Hensiktsmessighetsskjønnet (”kan”-vurderingen) 

 Forholdet til vilkårsspørsmålet 

 Formelt to klart adskilte tankeprosesser 

 I praksis vil spørsmålet om vilkårene foreligger 

og om kompetansen bør benyttes flyte over i 

hverandre 

 Et generelt ønske om å bremse antallet 

ekspropriasjoner kan eventuelt være 

avslagsgrunn selv om tiltaket er til mer gagn 

enn skade   

 Smnl. Pbl 1985 § 7: ”særlige grunner”/”kan” og 

Rt-2007-257 

3.1.7 Orl § 2 kommer også til anvendelse ved 

ekspropriasjon i henhold til andre hjemmelslover, jf 

orl § 30 

3.2 Særlig om pbl § 16-2 nr. 1-3 om ekspropriasjon til 

gjennomføring av reguleringsplan 

3.2.1 Hva reguleringsplan er 

 Vedtak som gir adgang til bestemt bruk/bestemte 

tiltak – planformålet 

 Vedtaket innebærer forbud mot annen bruk/andre 

tiltak enn planformålet 

 Om det skal vedtas reguleringsplan, og hva det 

skal reguleres til, beror på skjønn 

3.2.2 Ekspropriasjonsshjemmelen pbl § 16-2 nr. 1-3 

 Bestemmelsen viderefører pbl § 35 nr 1 og 2 

 Første ledd 
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Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring 

av reguleringsplan.Kommunestyrets adgang til å foreta 

ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller 

dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er 

gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 

fjerde og femte ledd. 

 Kommunen/kommunestyret er ekspropriant 

 Kommunene har som hovedregel adgang til å 

vedta ekspropriasjon etter bestemmelsen uten 

samtykke fra overordnet myndighet, (unntaket 

er § 16-2 sjette ledd om landbrukseiendommer)   

 ”Til gjennomføring av” – ekspropriasjoner som 

bidrar til realisering av planformål vs. 

planperifere ekspropriasjoner 

 Annet ledd  

Staten kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av 

reguleringsplan. Reglene i tredje til sjette ledd gjelder 

tilsvarende. 

 Tredje ledd 

Så langt det er nødvendig for å gjennomføre 

reguleringsplan, kan kommunestyret selv med samtykke av 

departementet utvide ekspropriasjonen etter første ledd til å 

gjelde midlertidige eller permanente inngrep i grunn og 

rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er likevel 

ikke nødvendig ved ekspropriasjon av grunn til 

vegskjæringer og fyllinger utenfor reguleringsområdet. 

 Formålet med bestemmelsen er forenkling ved 

at kommunen slipper å benytte andre 

ekspropriasjonsbestemmelser i tillegg til § 16-2 

for å ekspropriere nødvendig grunn tilstøtende 

f.eks. areal regulert til offentlig veg, jf. prp. 56 

s. 128.  

 Saksbehandlingen under planprosessen avklarer 

arealbruken, og selve ekspropriasjonsvurderingen 

kan gjøres mer summarisk ved ekspropriasjon etter 

pbl. § 16-2 

 Sen nærmere Rt-1998-418 

 Det er ikke noe til hinder for å i stedet benytte 

ekspropriasjonshjemler i annen lovgivning for å 

gjennomføre reguleringsplaner og 

bebyggelsesplaner 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080627z2D71z2EzA712z2D12z2E4
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080627z2D71z2EzA712z2D12z2E5
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080627z2D71z2EzA716z2D2#gL20080627z2D71z2EzA716z2D2z2E3
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080627z2D71z2EzA716z2D2#gL20080627z2D71z2EzA716z2D2z2E6
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20080627z2D71z2EzA716z2D2#gL20080627z2D71z2EzA716z2D2z2E1
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 Krav om innløsning etter pbl § 15-2 er ikke 

ekspropriasjon 

4. NÆRMERE OM DOMSTOLSKONTROLLEN 

AV FORVALTNINGSVEDTAK OM 

EKSPROPRIASJON 

4.1 Innlending 

 To hovedspørsmål 

 Er vilkårene oppfylt? 

 Bør kompetansen i så fall benyttes? 

 Domstolskontroll som rettssikkerhetsgaranti 

4.2 Prøvningen av om vilkårene er oppfylt 

 Hovedregelen er at rettsanvendelsen kan prøves 

fullt ut 

 Lovtolkningen kan alltid prøves 

 Kun unntaksvis tolkes loven slik at 

subsumsjonen ikke kan overprøves, se f. eks. 

orl § 2 

 Om et tiltak konkret er ”til meir gagn enn 

skade” gjør ikke domstolen en vurdering av, se 

Fleicher s. 77-79 

4.3 Prøvningen av om kompetansen skal benyttes 

 Forvaltningens konkrete vurdering av om 

kompetansen bør benyttes kan ikke overbrøves 

 Saksbehandlingen, faktum og spørsmål om 

myndighetsmisbruk kan likevel alltid prøves 

 ”Fritt skjønn” betyr altså ikke frihet fra all 

domstolskontroll 
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4.4 Har alminnelige domstoler kompetanse til å prøve 

gyldigheten av ekspropriasjonsvedtak, eller må 

også dette avgjøres av skjønnsretten? 

 Skjønnsloven § 48 

Oppstår det under en skjønnsforretning som styres av en 

dommer, tvist om retten til og betingelsene for 

ekspropriasjon eller om hva som er gjenstand for 

ekspropriasjon, avgjøres tvisten under skjønnsforretningen. 

 RG 2007 side 321 (Løvenskiold) 

  Løvenskiold innga stevning før staten begjærte skjønn. 

Lagmannsretten behandler derfor ikke spørsmålet om et 

søksmål fra en ekspropriat skal avvises når stevningen tas 

ut etter at skjønn er begjært.  

 Saken fremmet – ekspropriaten kan ta ut egen 

stevning for tingretten 

 Rt 2007 side 1263 

 Bestrides gyldigheten av vernevedtak etter 

naturvernloven, prøves ikke gyldigheten i 

skjønnssaken   


