
 

REGJERINGSADVOKATEN 

 

 

EKSPROPRIASJONSRETT – HØST 2012 

HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN 

 

ADVOKAT KAREN MELLINGEN  

1. INNLEDNING 

 Skjønnsprosess er en sivil prosessform som gjelder 

ved siden av almennprosess etter tvisteloven 

 Skjønnsprosess som tema i faget 

ekspropriasjonsrett 

 Mange spørsmål i ekspropriasjonsretten 

avgjøres  

 Begrepet ”skjønn” i denne sammenheng 

 Noe annet enn forvaltningsskjønn og 

skjønnspregede lovuttrykk  

 1. Selve prosessformen (etter reglene i 

skjønnsloven) 

 2. Den realitetsavgjørelsen som treffes under 

skjønnsprosess 

2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING 

2.1 Alminnelig del (for alle skjønnssaker) - 1. kapittel 

 Skjønn som styres av en dommer eller en 

lensmann.  

§ 1. Bestemmelsene i dette kapittel kommer bare til 

anvendelse  på skjønn som styres av en dommer eller av en 

lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef med sivile 

rettspleieoppgaver. Skjønn som styres av en dommer kalles 

rettslige skjønn. Bestemmelsene i dette kapittel om skjønn 

som styres av en lensmann, gjelder på samme måte for 

skjønn som styres av en namsfogd eller av en 

politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver.  
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 Angivelse av virkeområde er ikke nødvendig. Det 

er de ulike særlover som henviser avgjørelser til 

skjønn 

2.2 Særregler for ekspropriasjonssaker – 2. kapittel 

2.3 Forholdet til tvisteloven 

 Skjønnsloven § 2 første ledd 

De bestemmelser, som er git i tvisteloven første, annen, 

fjerde, femte og sjette del, med unntak for kapittel 6 og 16 

III, samt § 9-6, faar tilsvarende anvendelse paa 

skjønssaker, forsaavidt dertil er anledning og ikke andet er 

bestemt ved lov. 

 I tillegg viser skjønnsloven §§ 22, 32, 36, 38, 41 

og 43 til visse bestemmelser i tvl. 

2.4 Forholdet til domstolloven 

 Skjønnsloven § 2 annet ledd 

2.5 Tilleggsregulering gjennom spesiallovgivningen 

 Orl kap III 

 Pbl kap 16 

 Nmfl § 51 

3. HVILKE SAKER HØRER UNDER SKJØNN? 

SKJØNNSLOVEN § 4 

§ 4. Skjøn eller takst kan forlanges, naar dette er hjemlet 

ved lov eller overenskomst.  

       Er eiendom eller rettighet som ledd i en ekspropriasjon, 

jfr. § 46, tatt i besittelse uten at erstatningsspørsmålet i sin 

helhet er avgjort, kan vedkommende eier eller 

rettighetshaver ved skjønnsbegjæring kreve skjønn til 

fastsetting av ekspropriasjonserstatningen. Eksproprianten 

blir i så fall å anse som saksøker. 

 Takst hjemlet ved lov 

 Skjønn hjemlet ved lov 

 Fastsettelse av ekspropriasjonserstatning 
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 Spm. om samtykke til eller omfanget av 

ekspropriasjonsinngrep 

 Bruksdeling eller andre praktiske ordninger 

 Hvorledes et tiltak kan settes i verk 

 Fastsettelse av visse grenser mellom 

eiendommer  

 Fastsettelse av aksjeverdier 

 Totalt 54 lover bestemmer at avgjørelser skal 

treffes ved skjønn (pr. 1. juni 2011) 

 Avtaleskjønn 

 Hvis avtalen er taus får orvl. materielle regler 

anvendelse ved avtaleskjønn som gjelder 

verdsettelse av arealer eller rettigheter som 

avstås, jf. Rt. 1969 s. 1278. 

4. SKJØNNSBEGJÆRING - § 8 

§ 8. Begjæring om en skjønnsforretning fremsettes ved 

prosesskriv eller muntlig for den rett eller den lensmann 

som skal styre forretningen.  

       Begjæringen må oppgi forretningens gjenstand og 

øyemed og redegjøre for det som trengs for å bedømme om 

det er adgang til å holde forretningen. Videre bør opplyses 

om det kreves skjønnsmedlemmer med særlige 

kvalifikasjoner og i tilfelle hvilke. Motpart oppgis om det 

kan gjøres.  

      Kart, tegninger og andre dokumenter som det må antas å 

være av betydning å få framlagt på et tidlig tidspunkt, skal så 

vidt mulig følge som vedlegg til skjønnsbegjæringen, eller i 

tilfelle skjønn er begjært etter § 4 annet ledd, som vedlegg til 

ekspropriantens uttalelse, jfr. § 21 første ledd. 

5. SKJØNNSFORUTSETNINGER – (§ 8 SISTE 

PUNKTUM) 

5.1 Generelt 

Det samme gjelder [å vedlegge til skjønnsbegjæringen] 

utkast til skjønnsforutsetninger dersom det antas nødvendig 

å oppstille slike. 



REGJERINGSADVOKATEN  Side 4 av 10 
Eks.rett - Skjønnsprosess2012.docm 

 

 Ingen plikt til å oppstille skjønnsforutsetniger 

etter loven 

 Men loven bygger på at det kan et være behov 

for det   

 Rammen for inngrep og måten inngrep skal 

gjennomføre på, benevnes som 

skjønnsforutsetninger 

 Ingen formkrav, men for ettertiden vil nedtegnede 

(protokollerte) forutsetninger ha mest verdi 

 Alminnelig del 

 Spesiell del 

5.2 Grensene for hva som kan reguleres i 

skjønnsforutsetninger 

 Skjønnsforutsetningene kan ikke gå utenfor 

rammen av ekspropriasjonstillatelsen 

 Rt-1972-221, omtalt i pensum 

 LH-2006-176534 

Skjønnsforutsetningene må være lovlige, de må holdes 

innenfor rammen av ekspropriasjonstillatelsen og 

lovhjemmelen for denne, jf Dragsten/Vislie: Skjønnsloven 

side 75. Vilkåret i skjønnsforutsetningenes punkt 11 går 

etter lagmannsrettens syn utover rammene for det som er 

gjenstand for ekspropriasjon og kan dermed ikke 

opprettholdes 

 Det kan ikke oppstilles forutsetninger som griper 

inn i erstatningsutmålingen, jf. Rt. 1965 s. 1088 

Jeg er enig med ankemotpartene i at denne 

skjønnsforutsetning i virkeligheten gjelder fremgangsmåten 

ved - og prinsippene for - fastsettelse av 

ekspropriasjonserstatningen. Jeg er også enig i at dette er 

et spørsmål som skjønnsretten ubundet av ekspropriantens 

valg må ta standpunkt til i hvert tilfelle. Det kan her ikke 

trekkes noen bindende slutning ut fra de regler som gjelder 

om ekspropriantens rett til ensidig å oppstille 

skjønnsforutsetninger angående ekspropriasjonens omfang 

og om måten den rent faktisk skal gjennomføres på.  
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5.3 Er skjønnsforutsetninger bindende etter at skjønn 

er avsagt? 

 Eksproprianten kan velge ikke å tiltre 

skjønnsobjektet 

 Etter tiltredelse: 

 Plikt til naturaloppfyllelse, eller 

 Bare bindende for selve ersttaningsfastsettelsen 

slik at tilleggserstatning evt. må utmåles 

 Dragsten/Vislie: Hovedregelen at at eksproprianten 

er bundet, men unntak etter praksis hvor særlige 

hensyn gjør seg gjeldende 

 Rt-2012-1003 

(88) I den utstrekning det er oppstilt skjønnsforutsetninger 

om gjerdehold, blir spørsmålet om skjønnsforutsetningene 

pålegger eksproprianten en plikt til naturaloppfyllelse, eller 

om de bare skulle være bindende i den forstand at brudd på 

forutsetningen skulle gi krav på tilleggserstatning.  

(89) Hvorvidt en ekspropriat etter gjeldende rett skal kunne 

kreve en skjønnsforutsetning oppfylt in natura, må i 

utgangspunktet bero på en tolkning av vedkommende 

forutsetning. I de tilfellene hvor skjønnsforutsetningene har 

preg av en ytelse til fordel for ekspropriaten, vil det nok 

være en presumsjon for at vedkommende har krav på 

naturaloppfyllelse, Dragsten/Vislie, Skjønnsloven (1984) 

side 88 og Fleischer, Skjønnsprosessen (1980) side 107. 

Ordlyden og andre tolkningsmomenter kan imidlertid føre 

til et annet resultat. Etter min mening må avgjørelsene i Rt-

1963-115 og Rt-1982-987 ses som utslag av dette. I saken 

fra 1963 ville oppfyllelse av skjønnsforutsetningene ha 

medført fare, og i saken fra 1982 lot ikke de seg 

gjennomføre.  

 Konkret i saken konklderte HR med at 

forutsetningen ikke ga krav på 

naturaloppfyllelse  

6. HVA AVGJØRES UNDER 

SKJØNNSFORRETNINGEN? 

6.1 Generelt 

 Realitetsavgjørelser som er selve siktemålet med 

skjønnet 
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6.2 Skjønnsloven § 48 

§ 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.  

Gir skjønnsrettene kompetanse og plikt til å visse 

prejudisielle avgjørelser i ekspropriasjonssaker 

”tvist om retten til .. ekspropriasjon” 

 Typisk spørsmål om gyldighet av forutgående 

forvaltningsvedtak, Rt 1982 side 241 (Alta) og Rt. 

2002 side 352 (Gardermoen)  

 Retten plikter å ta prejudisielt standpunkt til 

eventuelle ugyldighetsinnsigelser, og kan ikke 

overlate dem til de ordinære domstoler, jf. Rt. 

1973 s. 686 

 Ikke særskilt avgjørelse, men omtale i 

skjønnsgrunnene 

 Unntak: Kjennelse som nekter begjæringen 

fremmet 

”tvist om …betingelsene for .. ekspropraisjon” 

”hva som er gjenstand for ekspropriasjon” 

6.3 Skjønnsloven § 26 

§ 26 Tvist om retten til og betingelserne for 

skjønsforretningens fremme eller om, hvad der skal være 

gjenstand for skjønn, avgjøres under forretningen. 

 Angir at skjønnsrettene skal ta stilling til visse 

prejudisielle spørsmål i alle skjønnssaker 

 Spørsmål om avvisning av prosessuelle grunner 

er regulert i § 9 – Skjønnsretten treffer 

kjennelse 

 Det må trekkes en grense mellom § 9 og § 26 

 Eksempler på hva som avgjøres etter § 26 

 Om lovens vilkår for å holde skjønn er oppfylt 

 Om det er inngått avtale som utelukker eller 

begrenser adgangen til å kreve skjønn 
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 Om den underliggende fordring som skal 

verdsettes ved skjønn, er foreldet 

 Gyldigheten av forvaltningsvedtak kan ikke 

prøves, Rt. 2007 side 1263 

 Hvis de materielle vilkår er oppfylt, slik at 

skjønnskravet helt eller delvis kan tas til følge, 

fremmes skjønnet. Det treffes ingen særskilt 

avgjørelse om dette 

 Hvis de materielle vilkår ikke finnes å være 

oppfylt, skal skjønnet ikke fremmes 

 Er avgjørelsesformen da kjennelse eller skjønn? 

 Hovedregel: Kjennelse om at skjønnet nektes 

fremmet eller at skjønnsbegjæringen ikke tas til 

følge, jf. Rt. 2000 side 959 og Rt. 1994 side 281 

 Praksis modifiserer hovedregelen, se 

eksempelvis RG 2009 s. 964 

Det sentrale spørsmålet i saken her - om landbruksunntaket 

i tomtefesteloven § 34 tredje ledd er til hinder for 

innløsning - er et spørsmål som i utgangspunktet skal 

avgjøres etter skjønnsprosessloven § 26. Dette reiser 

spørsmålet om tingrettens avgjørelse skulle vært truffet i 

form av kjennelse, og om lagmannsretten i stedet for å 

behandle saken som overskjønn skulle ha behandlet den 

som ankesak. 

Materielle forutsetninger for å avholde skjønn kan være 

forskjelligartet, også når de er angitt i samme bestemmelse. 

Det kan dreie seg om spørsmål av rent rettslig art, og det 

kan dreie seg om spørsmål hvor svaret først og fremst er 

avhengig av faktiske vurderinger. Høyesteretts 

kjæremålsutvalgs kjennelse i Rt. 1994 side 281 gjaldt krav 

om etteroppgjør etter odelsloven § 57. Spørsmålet i saken 

var om det kunne kreves etteroppgjør overfor livsarvingene 

til en som har overtatt jord i medhold av åsetesrett, altså et 

spørsmål av rent rettslig art. Her uttalte kjæremålsutvalget 

at herredsretten ikke skulle ha frifunnet de saksøkte ved 

skjønn, men avsagt kjennelse om at skjønnet nektes 

fremmet. Rettsmiddelet ville etter de dagjeldende regler 

vært kjæremål.  

Høyesteretts dom i Rt. 2000 side 959 gjaldt også krav om 

etteroppgjør etter odelsloven § 57. Her var spørsmålet om 

det foretatte salg av eiendommen hadde gitt en slik 

"monaleg vinst" som et krav om etteroppgjør forutsatte. 

Herredsretten hadde ved skjønn avgjort at skjønnet ikke 

skulle fremmes. Saksøkeren begjærte overskjønn, og 

lagmannsretten frifant de saksøkte ved overskjønn. I 

drøftelsen av hva som var korrekt rettsmiddel overfor 
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herredsrettens avgjørelse, uttalte førstvoterende på generelt 

grunnlag:  

 ”Hvorvidt et spørsmål hører under de materielle 

forutsetninger for skjønn eller under selve skjønnet, må 

avgjøres konkret ut fra hva slags spørsmål det er tale om. 

Ved avgjørelsen kan det ikke ensidig bygges på utformingen 

av den bestemmelse som gir hjemmel for skjønn, men det 

må også tas hensyn til om spørsmålet står i en slik 

sammenheng med skjønnstemaet at det ut fra hensynet til en 

hensiktsmessig og betryggende behandling må anses for å 

høre naturlig inn under dette”. 

Ved den konkrete vurdering ble det videre uttalt: 

”Den omtvistede betingelse for å kunne avholde skjønn til 

fastsettelse av et eventuelt etteroppgjør - at salget har gitt « 

monaleg vinst » - er i loven plassert sammen med andre 

betingelser som hører under avgjørelsen av om skjønnet 

skal fremmes. Men det er den vesentlige forskjell at 

spørsmålet om denne betingelse er oppfylt, i seg selv må 

avgjøres ved et skjønn. Og dette er et skjønn som langt på 

vei vil inneholde de samme vurderinger som det 

etterfølgende skjønnet om størrelsen på 

etteroppgjørsbeløpet. Eller sagt på en annen måte: 

Størrelsen på dette beløpet vil i stor grad bero på størrelsen 

av den gevinst som skjønnsretten har kommet frem til.  

(..) 

Betingelsen for skjønn er således i dette tilfellet helt vevet 

inn i det skjønn som skal avholdes hvis betingelsen er 

oppfylt. Det vil da etter min mening være en helt 

utilstrekkelig ordning dersom herredsrettens avgjørelse om 

ikke å ta kravet om etteroppgjør til følge skulle være 

gjenstand for kjæremål til lagmannsretten. En forsvarlig 

overprøving av herredsrettens avgjørelse vil forutsette at 

lagmannsretten er satt med skjønnsmenn, og at det blir gitt 

adgang til befaring. En slik saksbehandling vil falle utenfor 

de rammer som gjelder for lagmannsrettens behandling av 

kjæremål.  

Jeg er etter dette kommet til at sterke reelle grunner tilsier 

at overskjønn er riktig rettsmiddel i forhold til den 

avgjørelse som herredsretten traff, og at lagmannsretten 

korrekt har unnlatt å avvise overskjønnsbegjæringen.”  

Lagmannsrettens oppfatning er på dette grunnlag at valget 

av rettsmiddel i saker som den foreliggende langt på vei må 

være avhengig av en konkret vurdering. I en rekke saker vil 

ikke bare selve skjønnet, men også avgjørelsen av om de 

materielle forutsetninger for skjønn er til stede, være 

avhengig av skjønnsmessige vurderinger. I den sistnevnte 

situasjonen vil kravet til et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag 

kunne nødvendiggjøre at også denne side av saken 

behandles i skjønnsprosessuelle former. I særlig grad vil 

dette være situasjonen når det prejudisielle skjønnstemaet 

gjelder forhold vedrørende en fast eiendom, først og fremst 
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når den berørte eiendommen er en landbrukseiendom. 

Adgangen til befaring og deltakelse av skjønnsmedlemmer 

med den særlige kompetanse disse er i besittelse av, står 

her sentralt. Som bemerket i Rt. 2000 side 959 vil en slik 

saksbehandling falle utenfor de rammer som gjelder for 

lagmannsrettens behandling av kjæremål - nå anke etter 

tvisteloven § 29-15. Avgjørelsen i Rt. 2000 side 959 kan 

etter lagmannsrettens syn ikke ses som et særegent 

unntakstilfelle. Den underbygger i stedet at man i saker av 

denne art etter en konkret vurdering må kunne velge 

overskjønn som rettsmiddel i stedet for anke, som er 

normalordningen etter skjønnsprosessloven § 26. Kravet til 

en forsvarlig overprøving av tingrettens avgjørelse bør 

uansett være avgjørende for valget av prosessform. Dette 

gjelder i særlig grad i saker hvor de to skjønnstemaene er 

vevet sammen - slik som i Rt. 2000 side 959 - men også når 

skjønnstemaene er innbyrdes mer uavhengige. Det er grunn 

til å nevne den prosessøkonomiske gevinst som ligger i at 

saken da kan bringes til avslutning ved behandlingen i 

lagmannsretten, dersom de materielle betingelsene for selve 

skjønnet er oppfylt. 

I den foreliggende sak har lagmannsretten etter dette 

kommet til at avgjørelsen av hvorvidt landbruksunntaket får 

anvendelse, er avhengig av skjønnsmessige vurderinger, 

hvor en forsvarlig overprøving av tingrettens avgjørelse 

forutsetter behandling av også dette spørsmålet i 

skjønnsprosessuelle former. 

 Spm har mindre betydning etter at 

rettsmiddelfristen ble lik for begge former for 

avgjørelse (både kjennelse og skjønn) 

7. SKJØNNSGRUNNENE - § 28 

 1. ledd 

”rettslige grunnlag skjønnet er bygd på” 

”faktiske omstendigheter” 

”andre forhold av vesentlig betydning for avgjørelsen” 

 2.ledd 

”enstemmig” 

8. RETTSMIDLER MOT SKJØNN 

8.1 Overskjønn - § 32 

 Hovedregelen: § 32 første ledd 
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 Regelen i annet ledd om særkilt overprøvning av 

”selvstendige deler” 

 RG 2008 s. 1380  

Lovforarbeidene synes således å legge til grunn at delvis 

overskjønn bare kan begjæres i forhold til poster som 

tingretten har fastsatt særskilt erstatning for. 

Lagmannsretten har imidlertid kommet til at det ikke kan 

stilles opp noe absolutt krav om fastsettelse av særskilt 

erstatning, dersom det på annen måte - gjennom 

skjønnspremissene og øvrig skjønnsmateriale - lar seg 

gjøre å identifisere vedkommende del av det samlete 

skjønnsobjektet på en slik måte at det med sikkerhet kan 

konstateres hvorledes den er verdsatt isolert sett. I særlig 

grad vil dette gjelde dersom det fra partenes side har vært 

gjort gjeldende at den aktuelle del av eiendommen skulle ha 

vært verdsatt særskilt, eller verdsatt etter andre prinsipper 

enn skjønnsobjektet for øvrig, slik som i det foreliggende 

tilfelle. Imidlertid vil situasjonen i saker som denne ofte 

være at sammenhengen mellom elementene i en samlet 

erstatningsfastsettelse forhindrer at et enkelt element 

trekkes ut og gjøres til gjenstand for separat overskjønn, jf. 

Rt-1980-336.  

8.2 Anke mot overskjønn - § 38 

 Begrenset prøvning 

 Rettsanvendelsen 

 Saksbehandlingen, (herunder mangelfull 

begrunnelse) 

 Ikke bevisbedømmelse og skjønnsutøvelse 

9. SAKSOMKOSTNINGER 

9.1 Ved ekspropriasjon - § 54 - § 54b 

9.2 I andre skjønnssaker - § 42 


