
 

 

 

Salgsverdi med påslag som grunnlag for 

ekspropriasjonserstatning 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Oslo 

Det juridiske fakultet 

 

 

 

 

Kandidatnummer: 207 

Leveringsfrist: 10. november 2012 

 

 

 

Til sammen 39 794 ord  

 

09.11.2012 

 

 

 

 

 



 II 

Forord 

 

Det er meningen at avhandlingen skal være à jour per 30. september 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I 

Innholdsfortegnelse  

 

1 INNLEDNING 1 

1.1 Emne 1 

1.2 Problemstilling 3 

1.3 Materiale og metode 5 

1.4 Videre fremstilling 7 

2 SALGSVERDI SOM UTGANGSPUNKT FOR PÅSLAG 9 

2.1 Hovedregel – Ekspropriaten har krav på salgsverdien av det eksproprierte 9 

2.2 Kort om den grunnleggende salgsverdivurderingen 10 

2.2.1 Utgangspunktet for salgsverdivurderingen 10 

2.2.2 Salgsverdi er et objektivt begrep 11 

2.2.3 Salgsverdi forutsetter at det finnes et marked 12 

2.2.4 Differanseprinsippet 14 

2.2.5 Hvem er de vanlige kjøperne? 15 

2.2.6 Erstatning for tapt forhandlingsposisjon (forhandlingsmaksimen) 17 

2.2.7 Erstatning for tapt ventesjanse 18 

2.3 Fastsettelse av salgsverdien er en tankeoperasjon i to trinn 19 

2.4 Nærmere om momentene som skal vektlegges 21 

2.4.1 Individuelle egenskaper – eiendommens karakter og beliggenhet 21 

2.4.2 Individuelle egenskaper – eiendommens påregnelige utnyttelse 22 

2.4.2.1 Hva ligger i momentet om «påregnelig utnyttelse»? 22 

2.4.2.2 Det må være reelt grunnlag for utnyttelsen 24 

2.4.2.3 Hvem må utnyttelsen være påregnelig for? 26 

2.4.2.4 Innholdet i påregnelighetsvurderingen 26 

2.5 Særlig om sammenligningseiendommer 29 

2.6 Andre forhold som er avgjørende for salgsverdien til eiendommen 32 



 II 

2.7 Helhetsvurdering 33 

3 PÅSLAGSREGLER I NORSK RETT 34 

3.1 Vassdragsretten 34 

3.1.1 Kort om vilkår i og virkning av reglene 34 

3.1.2 Begrunnelser for påslagsreglene 38 

3.1.3 Et komparativt blikk 38 

3.1.4 Et kort historisk tilbakeblikk på påslagsreglene 39 

3.1.5 Tidligere lovgivningspolitisk diskusjon om å oppheve påslagsreglene 40 

3.1.6 Uleberg-dommen som illustrasjon 42 

3.2 Mineralretten 48 

3.2.1 Påslagsregelen 48 

3.2.2 Nærmere om påslagsregelen i mineralavståingsloven § 8 nr. 3 49 

3.2.3 Begrunnelse for påslagsregelen i mineralavståingsloven 51 

3.2.4 Påslagsregelen er ikke inntatt i mineralloven – påslagsregelen er rettshistorie 52 

3.2.5 Mulige forklaringer på at påslagsregelen ikke er videreført 53 

3.3 Vindkraftretten 54 

3.3.1 Forslag om påslagsregel ved ekspropriasjon til vindkraftverk 54 

3.3.2 Begrunnelse for hvorfor en påslagsregel ikke ble innført 55 

3.3.3 Komparativt – forslag om gevinstdeling ved ekspropriasjon til vindkraftverk 57 

3.4 Vederlag ved ekspropriasjon av bruksrett til vei 58 

3.5 Lignende regler som inneholder et gevinstdelingsprinsipp 60 

3.6 Vurdering og oppsummering 65 

3.6.1 Intet forbud mot påslagsregler 65 

3.6.2 Hva er påslagsreglene et unntak fra? 65 

3.6.3 Hva er beregningsgrunnlaget for påslaget? 68 

3.6.4 Påslagsreglene i norsk rett er ikke egnet for generalisering 69 

4 SVENSKE REGLER OM PÅSLAG 71 

4.1 Svensk reform av erstatningsreglene ved ekspropriasjon 71 

4.2 Den generelle påslagsregelen 72 

4.2.1 Påslagsregelen – ordlyd 72 



 III 

4.2.2 Markedsverdi – löseskilling og intrångsersättning 72 

4.2.3 Annan ersättning 76 

4.2.4 Påslag på hvilke erstatningsposter? 76 

4.2.5 Nærmere om selve påslagsregelen 77 

4.2.6 Unntak fra påslagsregelen 78 

4.3 Noen andre regler som har betydning for påslaget 79 

4.3.1 Ekspropriantens tapsbegrensende tiltak har ingen betydning for påslaget 79 

4.3.2 Erstatning for «företagsskada» reduserer påslagets beregningsgrunnlag 80 

4.3.3 Opphevelsen av presumsjonsregelen 82 

4.4 Påslag for individuelt tap 84 

4.4.1 Påslaget skal dekke et individuelt tap 84 

4.4.2 Individuell verdi 85 

4.4.3 Hvilke individuelle tap skal påslaget kompensere for? 86 

4.5 Forslag om gevinstdeling ved ekspropriasjon 89 

4.5.1 Forslag om et gevinstdelingsprinsipp ved ekspropriasjon 89 

4.5.2 Utgangspunktet og forlagets ordlyd 89 

4.5.3 I hvilke ekspropriasjonstilfeller skal det foretas en gevinstdeling? 90 

4.5.4 Eksempler på hvilke virksomheter som omfattes og ikke 92 

4.5.5 Hvordan gevinsten skal utmåles 93 

4.5.6 Gevinstdelingen – rimelighetsvurdering eller sjablong 94 

4.5.7 Begrunnelse for gevinstdeling 96 

4.6 Ny utredning om gevinstdeling ved ekspropriasjon 97 

4.7 Forholdet mellom påslagsregelen og gevinstdelingsprinsippet 98 

5 NOEN VURDERINGER DE LEGE FERENDA 101 

5.1 Problemstilling 101 

5.2 Utgangspunkter 101 

5.2.1 Krav om økonomisk tap 101 

5.2.2 Dekker det svenske påslaget et økonomisk tap? 102 

5.2.3 Er det økonomiske tapet nødvendigvis lik salgsverdi? 104 

5.3 Reservasjonspris og besittelsesvirkning som retningsgivende utgangspunkter? 105 

5.3.1 Reservasjonspris og salgsverdi 105 



 IV 

5.3.2 Besittelsesvirkning som en mulig forklaring på at reservasjonsprisen er høyere enn 

salgsverdien 106 

5.3.3 Har den svenske påslagsregelen tatt hensyn til besittelsesvirkningen? 108 

5.4 Reservasjonspris – rettstilstand Norge 110 

5.4.1 Ekspropriatens egen verdsettelse er ikke relevant 110 

5.4.2 Tanker om reservasjonspris i norsk juridisk litteratur 111 

5.4.3 Subjektive elementer i bruksverdi og gjenanskaffelsesverdi 112 

5.5 Hensyn for og mot påslag utover salgsverdi 113 

5.5.1 Hensynet til reparasjon og likhet 113 

5.5.2 Prevensjonshensynet 114 

5.5.3 Styrke ekspropriatens erstatningsrettslige stilling gjennom å foreta en mer allsidig vurdering 

av det økonomiske tapet 116 

5.5.4 Verdsettelsesusikkerhet kan tale for påslag 117 

5.5.5 Hensyn bak ekspropriasjon 118 

5.5.6 Alternativkostnad som argument for påslag 120 

5.5.7 Gevinstdeling – hvem som er ekspropriant har betydning 121 

5.5.8 Svakheter med reservasjonspris som verdsettelsesprinsipp 123 

5.5.9 Konsekvensen av påslag er økte erstatningsbeløp 125 

6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 127 

7 KILDEHENVISNINGER 130 

 



 1 

1 Innledning  

1.1 Emne 

Emnet for denne avhandlingen er salgsverdi og påslag ved ekspropriasjon av fast 

eiendom. Ekspropriasjon skal bare skje når samfunnsmessige hensyn tilsier at det er 

nødvendig, og ved ekspropriasjon skjer det en hel eller delvis overføring av 

eiendomsrådighet med tvang fra ett rettssubjekt til et annet.
1
 Ifølge Grunnloven

2
 § 105 

skal eieren ha full erstatning ved ekspropriasjon, og det som skal erstattes er eierens 

individuelle tap. 

 

Denne avhandlingen omhandler ekspropriasjon av fast eiendom. Fast eiendom er 

«grunnarealer og byggverk og andre innretninger som er fast og varig forbundet med 

grunnen. Inn under fast eiendom hører også grunn som er dekket av ferskvann … eller 

av sjø».
3
 Ved ekspropriasjon av fast eiendom fastsettes ekspropriasjonserstatningen

4
 

etter reglene i vederlagsloven
5
. Hovedregelen i vederlagsloven er at ekspropriaten har 

krav på salgsverdien av eiendommen
6
. Salgsverdi er det beløpet som vanlige kjøpere 

ville ha gitt for eiendommen ved et frivillig salg, jf. vederlagsloven § 5. Gjenoppretting 

av tapet til ekspropriaten
7
 er et sentralt hensyn bak salgsverdi. Alternativet til 

ekspropriasjon er et frivillig salg, og dersom eiendommen ikke hadde blitt ekspropriert 

ville eieren hatt mulighet til å selge den. Erstatningsnormen om salgsverdi har til 

                                                 

1
 Kompetansen til å ekspropriere må begrunnes, men det forutsettes her at det er udiskutabelt at det kan 

og bør eksproprieres. Det avgrenses mot å behandle vilkårene for ekspropriasjon og skjønnsprosess. 

2
 Kongergiet Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814. 

3
 NOU 1981:5 s. 22 

4
 Vederlagsloven § 3 angir de to erstatningspostene ekspropriasjonserstatningen kan bestå av, 

grunnerstatning og ulempeerstatning. Det avgrenses mot å behandle ulempeerstatning, jf. § 8.  

5
 Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (vederlagsloven). 

6
 Når begrepet eiendom benyttes i denne fremstillingen siktes det til eiendomsrett eller begrensede 

rettigheter i fast eiendom, jf. vederlagsloven § 2 bokstav c. 

7
 Betegnelsen grunneier eller bare eier vil også bli benyttet. 
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hensikt å likestille ekspropriasjonssituasjonen med frivillig salg. Hensynet til likhet 

tilsier at det ikke skal være et skille mellom de eiere som blir utsatt for ekspropriasjon 

og de som har anledning til å gjennomføre et frivillig salg. En erstatningsplikt om 

salgsverdi kan også bidra til å forhindre unødvendige ekspropriasjoner. 

 

Avhandlingens tittel er «Salgsverdi med påslag som grunnlag for 

ekspropriasjonserstatning». Med påslag menes det at det gis økonomisk kompensasjon 

utover salgsverdi. Ordet påslag vil bli benyttet fremfor vederlagserstatning
8
. En 

påslagsregel innebærer at ekspropriaten har krav på en ekstra økonomisk kompensasjon 

utover det økonomiske tapet i form av salgsverdi.
9
 Det siktes her til et tillegg til 

salgsverdi ut fra andre begrunnelser enn et «påslag» i form av bruksverdi eller 

gjenanskaffelsesverdi.
10

 Avhandlingen vil fokusere på selve utmålingen av salgsverdi 

og et sjablongmessig påslag på dette utgangspunktet.
11

 I gjeldende norsk rett finnes det 

ved ekspropriasjon til vannkraftutbygging to påslagsregler som gir et 25 prosent påslag 

på eventuelt salgsverdi.  

 

Rettsutviklingen i Sverige har inspirert denne avhandlingen.
12

 I Sverige har det nylig 

blitt lovfestet en generell påslagsregel ved ekspropriasjon som gir ekspropriaten et 

                                                 

8
 Med vederlagserstatning menes det en kompensasjon som går utover det økonomiske tap. I motsetning 

til vederlagserstatning avgrenses ekspropriasjonserstatning tradisjonelt til økonomisk tap. 

Vederlagserstatning er her salgsverdi (økonomisk tap) og et påslag. Hvorvidt et påslag skal dekke 

økonomisk tap eller ikke-økonomisk tap diskuteres i kapittel 3, 4 og 5. 

9
 Uttrykket «vederlag» som benyttes i vederlagslovens lovtekst er misvisende. Lovgiver har ikke hatt som 

intensjon å gi ekspropriaten noe mer enn erstatning for det økonomiske tap, jf. Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 

53 og Innst.O.nr. 27 (1983-84) s. 11. I tingsretten er vederlag noe annet enn erstatning. Erstatning er 

avgrenset til det økonomiske tapet, mens vederlag innebærer at det kan gis kompensasjon utover det 

økonomiske tapet, jf. Fleischer (1978) s. 17.  

10
 Bruksverdi og utgifter til gjenkjøp kan sies å være «påslag» i forhold til salgsverdi, jf. vederlagsloven 

§§ 6-7 samt § 4 som regulerer forholdet mellom de tre verdsettelsesprinsippene. 

11
 I prinsippet finnes det to former for påslag; sjablongmessige påslag, i form av en bestemt prosentsats, 

og skjønnsmessige påslag for eksempel ut fra rimelighet. Hovedfokuset her vil være de førstnevnte. 

12
 Stenseth (2010) s. 774 flg. uttaler at det er en trend i ekspropriasjonserstatningsretten å øke 

ekspropriasjonserstatningen utover markedsverdi, og at denne trenden har kommet til syne i Sverige og i 

enkelte amerikanske delstater. Rettsutviklingen i USA vil ikke bli behandlet i denne avhandlingen. 
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påslag på 25 prosent på markedsverdien
13

. Dette påslaget skal kompensere for eierens 

individuelle tap. Det ble også foreslått å innføre et prinsipp om gevinstdeling dersom 

ekspropriasjonen skjer til fordel for virksomhet som hovedsakelig drives på 

markedsmessige vilkår, men denne gevinstdelingsregelen ble imidlertid ikke lovfestet.
14

 

Både påslaget for individuelt tap og forslaget om gevinstdeling har som formål å gi 

erstatning utover markedsverdi.
15

 Det er verdsettelsesprinsippet om reservasjonspris 

som er begrunnelsen bak påslagsregelen og forslaget om gevinstdeling ved 

ekspropriasjon. Reservasjonsprisen er det laveste beløpet eieren frivillig ville ha solgt 

eiendommen for. I Sverige forutsettes det at eierens reservasjonspris er høyere enn 

markedsverdien og at markedsverdien dermed ikke gjenspeiler eierens tap. Dersom 

eksproprianten erverver eiendommen til markedsverdi, og erstatningen ikke når opp til 

reservasjonsprisen, så påfører dette ekspropriaten et individuelt tap. Det å ta hensyn til 

reservasjonsprisen styrker ekspropriatens erstatningsrettslige stilling, og det anlegges et 

mer individualistisk syn på det økonomiske tapet. 

 

1.2 Problemstilling  

Den rettslige hovedproblemstillingen i denne avhandlingen er å vurdere hvorvidt 

salgsverdi som utgangspunkt for ekspropriasjonserstatningen kan undervurdere det 

tapet til ekspropriaten som - de sententia ferenda og de lege ferenda - bør være 

gjenstand for erstatning, og om et sjablongmessig påslag eventuelt sammen med 

salgsverdien kan gi en «riktigere» ekspropriasjonserstatning. 

 

To eksempler kan være nyttig for å illustrere denne problemstillingen. Anta at en eier 

bor på en familiegård som markedet priser til fire millioner kroner, og at denne 

eiendommen har vært et tilholdssted for eierens familie i mange år. På grunn av denne 

spesielle tilknytningen er eiendommen mer verdt for eieren enn markedsverdien, og han 

                                                 

13
 Selv om det svenske begrepet er markedsverdi og den norske termen er salgsverdi anses begrepene for 

å være relativt like. For vårt formål benyttes salgsverdi og markedsverdi som synonymer. 

14
 I amerikansk rett har det også blitt fremmet forslag om et gevinstdelingsprinsipp, se Stenseth (2010) s. 

784. 

15
 Også gevinstdelingsprinsippet betraktes som et påslag i forhold til salgsverdi. 
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verdsetter den til fem millioner.
16

 På grunn av planer om en ny motorvei forsøker en 

grunnerverver først å kjøpe familieeiendommen. Selv om eieren subjektivt verdsetter 

familiegården til fem millioner, så er grunnerververen ikke villig til å betale mer enn 

fire millioner som er den antatte markedsverdien. Eieren ønsker primært å unngå 

ekspropriasjon fordi han ikke får dekket sitt subjektive tap utover markedsverdi, og han 

avslår derfor tilbudet på fire millioner. Grunnerververen får allikevel tillatelse til å 

ekspropriere familiegården siden inngrepet utvilsomt er til større nytte enn skade.
17

 Når 

verdsettelsen til vanlige kjøpere blir avgjørende for størrelsen på 

ekspropriasjonserstatningen, så vil eieren lide et individuelt tap på en million. Ved 

ekspropriasjon får eieren heller ingen erstatning for den sorgen han opplever ved å 

måtte skilles fra slektsgården.  

 

Anta nå i stedet for at familiegården blir ekspropriert fordi det skal bygges en 

mobilmast på den. Forutsett at eksproprianten er en privat profittmaksimerende aktør og 

at ekspropriasjonstiltaket gjør at arealet får en verdiøkning. For eieren kan det være 

forskjell på om eiendommen skal avstås til fordel for et sykehus, en kraftledning eller 

en mobilmast.
18

 Dersom eieren tenker at han vil ha en del i «verdien» av arealet for 

utbyggeren, så kan ekspropriasjonstiltaket ha betydning for eierens individuelle 

verdsettelse. Når utbyggeren eksproprierer familiegården for å benytte arealet i sin 

virksomhet, så ønsker eieren å få en andel av den verdien arealet har som grunnlag for 

denne virksomheten og ikke bare markedsverdien av gården. På grunn av 

ekspropriasjonsformålet kan eieren derfor verdsette familiegården høyere enn 

markedsverdien. 

 

Som eksemplene viser, er problemstillingen om grunneier skal få erstatning utover 

salgsverdien. Ifølge salgsverdiprinsippet i vederlagsloven § 5 er det de hypotetiske 

vanlige kjøperes verdsettelse av eiendommen som avgjør ekspropriatens tap. Hva 

vanlige kjøpere ville ha gitt for eiendommen ved et frivillig salg, er antatt å være et 

                                                 

16
 Det første eksempelet er delvis inspirert av Andenæs (2006) s. 438 og delvis av Østtveit (2011) s. 10 

flg. 

17
 Jf. lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom (oreigningsloven) § 2 annet ledd. 

18
 Det andre gevinstdelingseksempelet er inspirert av svensk rett, se SOU 2008:99 s. 151. 
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uttrykk for det individuelle økonomiske tapet eieren lider. Etter gjeldende norsk rett får 

eieren ikke erstattet sitt individuelle tap på en million, og eieren har heller ikke krav på 

å få erstattet en andel av den verdien arealet har for eksproprianten. Salgsverdien når 

normalt ikke opp til reservasjonsprisen. Det kan hevdes at ekspropriaten må få erstattet 

sin reservasjonspris for å få dekket sitt individuelle tap. Avhandlingen ønsker å 

undersøke om det er svakheter med å legge salgsverdien til grunn for ekspropriatens 

tap, og vurdere hvorvidt verdsettelsesprinsippet om reservasjonspris bedre oppfyller 

Grunnlovens krav om full erstatning.
19

  

 

1.3 Materiale og metode 

I ekspropriasjonserstatningsretten er rettskildefaktorene og metoden i stor utstrekning 

det samme som det som følger av den alminnelige rettskildelæren. Når det gjelder 

materialet til denne avhandlingen, så vil det bli tatt utgangspunkt i de relevante 

rettskildefaktorene.
20

  

 

Det som særlig særpreger rettskildebruken i ekspropriasjonserstatningsretten er at 

lovtekst og lovforarbeider er sentrale rettskildefaktorer. Vederlagsloven er fra 1984 og 

avløste ekspropriasjonserstatningsloven fra 1973.
21

 Eldre rettskildefaktorer er også 

relevante ved anvendelsen av vederlagsloven.
22

 Det gjelder spesielt forarbeidene til 

ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 og særlig der vederlagsloven viderefører 

rettstilstanden etter den tidligere loven.
23

 Eldre rettspraksis kan også være relevant. 

Etterarbeider og uttalelser i forarbeidene til andre lover kan også være relevante i den 

                                                 

19
 Det er for øvrig antatt at erstatningsreglene i vederlagsloven oppfyller Grunnlovens krav om full 

erstatning, jf. Andenæs (2006) s. 436. 

20
 Se Eckhoff (2001) s. 23 

21
 Vederlagsloven omtales i rettspraksis og litteratur også som ekspropriasjonserstatningsloven, men her 

vil den bli konsekvent omtalt som vederlagsloven slik at ekspropriasjonserstatningsloven henviser til Lov 

av 26. april 1973 nr. 4 om erstatning ved ekspropriasjon av fast eiendom (opphevet). 

22
 Fleischer (1999) s. 113 

23
 Særlig Innstilling om Skjønnsordningen og om erstatningsmåling ved ekspropriasjon (NUT 1969:2) 

(Husaas-innstillingen) er relevant. 
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grad de bidrar til å belyse rettstilstanden etter vederlagsloven.
24

 I det følgende vil det gis 

noen kommentarer til rettskildebruken i de ulike delene av avhandlingen.  

 

Vederlagsloven § 5 første og annet ledd bestemmer hvordan salgsverdien skal 

fastsettes, men i forarbeidene understrekes det at det ikke er mulig å gi uttømmende 

lovbestemmelser om hvordan salgsverdien skal bestemmes.
25

 Vederlagsloven er en 

relativt kortfattet og generell utformet lov, og den må derfor suppleres med andre 

rettskilder. Det fullstendige innholdet i salgsverdiprinsippet og alle vurderingstemaene 

som oppstår i forbindelse med fastsettelse av salgsverdi fremgår ikke av lovteksten. 

Dette er et viktig rettskildemessig poeng. I tillegg til lovteksten vil forarbeider og 

rettspraksis være sentrale rettskildefaktorer for å fastlegge innholdet i 

salgsverdiprinsippet.  

 

Når det gjelder de norske påslagsreglene i kapittel 3 vil lov, forarbeider og rettspraksis 

være de viktigste rettskildefaktorene. For de svenske reglene om påslag i kapittel 4 vil 

det primært bli tatt utgangspunkt i lov og forarbeider. Foreløpig er det lite rettspraksis 

som kan belyse den nylig innførte generelle påslagsregelen i svensk rett. I tillegg vil 

juridisk litteratur være relevant. Reelle hensyn anses som en relevant rettskildefaktor, 

og i kapittel 5 vil det foretas friere vurderinger av salgsprinsippets innholdsmessige 

kvalitet for å vurdere om løsningen er god, eller om det bør gis kompensasjon utover 

salgsverdi. I tilknytning til dette vil også noen rettsøkonomiske betraktninger bli 

presentert og benyttet som en innfallsvinkel til å forstå og vurdere om det er 

hensiktsmessig å gi et påslag utover salgsverdi.
26

 

 

Avhandlingen er rettsdogmatisk med tillegg for at det i kapittel 3 er viet plass til en 

rettshistorisk påslagsregel samt et forslag til et påslag som ikke ble vedtatt, og det i 

kapittel 4 presenteres et svensk lovforslag. 

                                                 

24
 Særlig forslaget om endring i vederlagsloven i NOU 2003:29 Arealplaner og ekspropriasjonserstatning, 

som var en utredning som ikke resulterte i lovgivning. 

25
 NUT 1969:2 s.152. Grunnen til at det ikke er mulig å gi uttømmende bestemmelser skyldes vår 

lovgivningsteknikk. 

26
 Lovgiveren i Sverige har ansett rettsøkonomi for å være relevant, og de svenske forarbeidene bygger i 

stor grad på rettsøkonomiske analyser, se SOU 2008:99 s. 102 flg. 
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1.4 Videre fremstilling 

Avhandlingens hovedfokus er påslagsreglene ved ekspropriasjon i Norge og i Sverige. 

En analyse av salgsverdiprinsippet i vederlagsloven er derimot en nødvendig bestanddel 

for å forstå hva det skal gjøres et påslag på, og i kapittel 2 vil det redegjøres for 

innholdet i salgsverdiprinsippet. Det er ikke noe mål for denne avhandlingen å 

redegjøre for vederlagsloven § 5 i sin helhet. Det vil derfor bli lagt vekt på å redegjøre 

for salgsverdivurderingen i første ledd og de tilhørende momentene i annet ledd for å 

belyse hvordan salgsverdien skal fastsettes.
27

  

 

I kapittel 3 vil det bli redegjort for de norske påslagsreglene. Etter gjeldende rett er det 

to påslagsregler i vassdragsretten, og det vil legges vekt på å belyse virkeområdet til 

disse reglene samt deres begrunnelse. Deretter vil en rettshistorisk påslagsregel i 

mineralretten og et forslag om påslag ved ekspropriasjon i vindkraftretten bli behandlet. 

En vederlagsregel ved ekspropriasjon av bruksrett til vei vil også bli kort omtalt. Videre 

vil perspektivet utvides og noen lignende regler som formelt ikke er 

ekspropriasjonsrettslige vil bli fremstilt for å belyse utmålingsprinsipper i situasjoner 

som er parallelle med ekspropriasjon. Urbant jordskifte og vederlagsreglene i servitutt- 

og naboforhold kan bidra til å illustrere andre verdsettelsesprinsipper enn det 

ekspropriasjonsrettslige tapsprinsippet. Avslutningsvis vil det bli drøftet hva de norske 

påslagsreglene er et unntak fra, og hvorvidt de er egnet for generalisering. 

 

I kapittel 4 vil de svenske reglene om påslag bli behandlet. Hoveddelen i dette kapittelet 

vil være å redegjøre for den generelle påslagsregelen som nylig er innført i svensk rett, 

og det vil særlig legges vekt på å belyse begrunnelsen for denne. Noen andre regler som 

får betydning for påslagsregelen vil også bli behandlet. Deretter vil forslaget om 

gevinstdeling ved ekspropriasjon bli behandlet, og avslutningsvis vil forholdet mellom 

påslagsregelen og gevinstdelingsprinsippet utdypes. De svenske reglene om påslag er 

inntatt i avhandlingen for å vise hvordan reglene kan være som en kontrast til hvordan 

påslagsreglene i norsk rett faktisk er. 

 

                                                 

27
 I kapittel 2 rendyrkes norsk rett. I 4.2.2 vil det også kort redegjøres for det svenske 

markedsverdibegrepet fordi det har betydning for påslagsregelen.  
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I kapittel 5 løftes blikket for å diskutere hvorvidt det bør gis påslag på salgsverdi. Dette 

kapittelet er i all hovedsak rettspolitisk med ulike former for vurderinger og kritikk av 

gjeldende norsk rett. Problemstillingen er å drøfte om erstatningsutmålingen ved 

ekspropriasjon bør ta utgangspunkt i et annet verdsettelsesprinsipp enn salgsverdi. 

Spørsmålet er om reservasjonsprisen er bedre egnet til å oppfylle Grunnlovens krav om 

full erstatning enn salgsverdiprinsippet. Det vil først bli redegjort for begrepet 

økonomisk tap og dernest om det generelle påslaget i Sverige er ment å dekke et 

økonomisk tap. Deretter vil det bli redegjort for prinsippet om reservasjonspris samt for 

besittelsesvirkningen som kan være en mulig forklaring på at en reservasjonspris 

oppstår. Tilslutt vil det bli foretatt en friere drøftelse av hvilke hensyn som taler for og 

mot påslag utover salgsverdi. 

 

Avslutningsvis vil det i kapittel 6 foretas en oppsummering og gis en anbefaling på om 

det bør gis påslag utover salgsverdi.  
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2 Salgsverdi som utgangspunkt for påslag 

2.1 Hovedregel – Ekspropriaten har krav på salgsverdien av det eksproprierte  

Hovedregelen i vederlagsloven er at ekspropriaten skal ha erstatning etter 

salgsverdien.
28

 Dette fremgår ikke direkte av loven, men ifølge forarbeidene kan 

ekspropriaten alltid kreve erstatning etter salgsverdi.
29

 Salgsverdi er et verdibegrep, og 

det defineres i vederlagsloven § 5.
30

 Etter vederlagsloven § 5 første ledd skal 

salgsverdien fastsettes på grunnlag av «det som må reknast med at vanlege kjøparar 

ville gje for eigedomen ved friviljug salg.». I utgangspunktet skal erstatningen ikke 

settes under salgsverdi, og salgsverdi representerer derfor den minimumsverdien som 

ekspropriaten har krav på. Salgsverdi er med andre ord det prinsipale 

verdsettelsesgrunnlaget i vederlagsloven.
31

 Grunnen er at som oftest vil det være mest 

gunstig for ekspropriaten at salgsverdien legges til grunn for erstatningen.
32

  

 

Vederlagsloven § 5 gjelder generelt ved ekspropriasjon av all fast eiendom.
33

 

Vederlagsloven § 5 består av fire ledd. Vederlagsloven § 5 første og annet ledd 

regulerer hvordan salgsverdien skal fastsettes, og de henger nøye sammen. Det er disse 

                                                 

28
 NUT 1969:2 s. 152. Se også vederlagsloven § 4. 

29
 NOU 1981:5 s. 247. 

30
 Begrepet salgsverdi ble også benyttet i ekspropriasjonserstatningsloven av 1973, jf. § 9. Deler av 

vederlagsloven § 5 har paralleller til ekspropriasjonserstatningsloven, men siden endringene er betydelige 

er det ikke hensiktsmessig å foreta en sammenligning, jf. Stordrange (2000) s. 46. 

31
 I forarbeidene til ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 sies det at salgsverdi er eiendommens verdi i 

omsetningen. NUT 1969:2 s. 112.  

32
 Stordrange (2000) s. 40 

33
 Ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 sondret mellom verdsettelse av grunnarealer og verdsettelse 

av bygning, anlegg eller annen innretning, jf. §§ 4 til 6. Vederlagsloven opprettholder ikke denne 

sondringen, og salgsverdiprinsippet gjelder også ved ekspropriasjon av bygninger og anlegg, jf. Ot.prp.nr 

50 (1982-83) s. 46. Det finnes imidlertid en særregel for enkelte typer bygg og anlegg, se vederlagsloven 

§ 7. 
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to leddene som gir retningslinjer og beskriver innholdet i salgsverdivurderingen.
34

 Det 

avgrenses mot å behandle tredje og fjerde ledd.
35

 Det er en grunnleggende forskjell på 

salgsverdi og salgsverdierstatning. Salgsverdierstatningen er resultatet av å anvende 

vederlagsloven § 5 i sin helhet, altså inklusive tredje og fjerde ledd. Det betyr at 

erstatningsbeløpet kan være lavere så vel som høyere enn selve salgsverdien.
36

 For 

påslag som tar utgangspunkt i salgsverdien er beregningsgrunnlaget 

salgsverdierstatningen og ikke selve salgsverdiprinsippet i første og annet ledd.
37

  

 

2.2 Kort om den grunnleggende salgsverdivurderingen 

2.2.1 Utgangspunktet for salgsverdivurderingen 

Utgangspunktet for salgsverdiprinsippet er hva de «vanlege kjøparar» ville ha gitt for 

eiendommen eller rettigheten ved et frivillig salg. Ordet «friviljug» markerer at 

ekspropriasjonstilfellet skal ta utgangspunkt i hva som ville ha vært salgsverdien ved et 

frivillig salg til vanlige kjøpere. Erstatningsfastsettelsen tar derfor utgangspunkt i den 

konkrete eiendommen som eksproprieres. Målet for salgsverdiprinsippet er å anslå hva 

som ville vært en realistisk salgspris for ekspropriasjonseiendommen ved et frivillig 

salg.
38

 Selv om det ikke sies direkte i ordlyden, så skal salgsverdien fastsettes ved å 

tenke det aktuelle ekspropriasjonstiltaket borte. Dette fremgår av forarbeidene der det 

uttales at: «Ekspropriaten har bare krav på erstatning for den salgsverdi som … faktisk 

kunne ha vært oppnådd dersom ekspropriasjonen ikke hadde skjedd.».
39

 Salgsverdi er 

dermed en tenkt markedsverdi som er knyttet til et hypotetisk salg av eiendommen.
40

 

                                                 

34
 NOU 1981:5 s. 247  

35
 Tredje og fjerde ledd inneholder regler som begrenser det erstatningsmessige. Forutsetningen for å 

anvende dem er at verdiendringen har gitt utslag i salgsverdien etter første og annet ledd, jf. Ot.prp.nr.50 

(1982-83) s. 53-54. Som regel gjøres det fradrag fra den reelle salgsverdi som er fastsatt etter første og 

annet ledd, se NOU 1981:5 s. 249 flg. I 3.6.2 vil tredje ledd imidlertid bli trukket inn i drøftelsen. 

36
 Stordrange (2000) s. 31 

37
 Dette utdypes i 3.6.3. 

38
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 

39
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 53 

40
 Dette sies mer direkte i SOU 2008:99 s. 140 enn i de norske forarbeidene. I de svenske forarbeidene 

skilles det også mellom pris og verdi. Prisen er det beløpet som faktisk har blitt betalt ved et frivillig salg, 
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Når eiendommen eksproprieres, blir eieren fratatt muligheten til et frivillig salg. Et 

spørsmål er derfor om ekspropriaten kan kreve salgsverdi selv om han i prinsippet ikke 

ville ha solgt frivillig. Saken i Rt. 1999 s. 138 (Østmarka) gjaldt erstatning for et 

fredningsvedtak der erstatningen skulle fastsettes etter vederlagslovens regler.
41

 I 

tilknytning til salgsverdien ble det uttalt at: «Hvorvidt det var påregnelig at den aktuelle 

eier noen gang ville selge, har ikke betydning.»
42

 Ved utmålingen av salgsverdi har det 

dermed ingen betydning om ekspropriaten noen gang selv ville ha solgt eiendommen 

eller ikke, og salgsverdien kan kreves selv om ekspropriaten ikke hadde planer om å 

selge. 

 

Salgsverdien må vurderes ut fra «det som det må reknast med» at vanlige kjøpere ville 

ha gitt for eiendommen. Dette må bety at det oppstilles et krav til vanlig 

sannsynlighetsovervekt slik at det er en den mest sannsynlige salgsverdien som skal 

legges til grunn. Erstatningen må fastsettes til et konkret beløp, og det er ikke mulig å 

fastsette salgsverdien som et intervall.
43

 Vederlagsloven § 10 angir tidspunktet for 

verdsettelsen av ekspropriasjonsobjektet, og hovedregelen er at salgsverdien skal 

utmåles på det tidspunktet skjønnet avhjemles.
44

 

 

2.2.2 Salgsverdi er et objektivt begrep 

Salgsverdi er et objektivt begrep. I Rt. 1999 s. 138 (Østmarka) uttales det at: 

«Salgsverdien ved frivillig salg bestemmes av objektive kriterier, slik loven også gir 

                                                 

mens markedsverdien uttrykker hva som sannsynligvis ville ha vært betalt. (SOU 2008:99 s. 129) I det 

følgende er det ingen forskjell mellom pris og verdi. 

41
 Enkelte lover gir vederlagsloven erstatningsregler anvendelse selv om det ikke er tale om 

ekspropriasjon, for eksempel naturmangfoldloven § 50. 

42
 Rt. 1999 s. 138 (Østmarka) på s. 142 

43
 Dette sies ikke eksplisitt i de norske forarbeidene, men det gjøres i de svenske, se SOU 2008:99 s. 140. 

Kommer tilbake til dette i 5.5.4. 

44
 Avhjemling er tidspunktet for skjønnsavsigelsen. Avhjemlingstidspunktet faller normalt sammen med 

avståelsestidspunktet, se Stordrange (2000) s. 289 flg. I visse tilfeller er det adgang til forhåndstiltredelse 

og da er det prisnivået på overtagelsestidspunktet som er avgjørende for verdsettelsen og ikke det 

etterfølgende avhjemlingstidspunktet, jf. vederlagsloven § 10 annet punktum. 
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anvisning på i § 5 annet ledd.»
 45

 At erstatningen skal utmåles som tapt salgsverdi betyr 

derfor at det skal foretas en objektivisert vurdering.
46

 Når salgsverdien skal baseres på 

objektive vurderinger, så er det ikke rom for noen subjektive vurderinger, og 

ekspropriatens egen verdsettelse av eiendommen er derfor ikke relevant ved 

fastsettelsen av salgsverdien etter vederlagsloven § 5.
47

 Ved å fastslå salgsverdien til 

den eksproprierte eiendommen fremkommer også ekspropriatens tap. Hva 

ekspropriasjonsobjektet kunne ha blitt solgt for er antatt å gjenspeile tapsverdien på 

ekspropriatens hånd. Salgsverdien er derfor antatt å være et uttrykk for det økonomiske 

tapet eieren lider.
48

 

 

2.2.3 Salgsverdi forutsetter at det finnes et marked  

Et tap forutsetter at eiendommen har en salgsverdi.
49

 Ved salgsverdiprinsippet er 

spørsmålet først om eiendommen har noen salgsverdi, og dernest hva de vanlige kjøpere 

er villig til å betale. Vederlagsloven § 5 forutsetter dermed at det finnes et marked for 

ekspropriasjonsobjektet.
50

 I forarbeidene sies det lite om hvilke forutsetninger som må 

være oppfylt for at det skal eksistere et marked.
51

 Dersom salgsverdiprinsippet skal 

kunne anvendes, så må eiendommen ha en salgsverdi i et marked med fri 

prisdannelse.
52

 

 

Saken i Rt. 2009 s. 740 (Seimshola) gjaldt fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon 

av et areal regulert til friområde etter vederlagsloven § 5. Lagmannsretten hadde i 

henhold til praksis utmålt en viss erstatning for området selv om det ikke var noen 

etterspørsel i markedet etter dette friområdet. Høyesterett ga klart uttrykk for at dette 

var feil anvendelse av vederlagsloven § 5 og uttalte i den forbindelse: «Er det ingen 

                                                 

45
 Rt. 1999 s. 138 (Østmarka) på s. 142 

46
 Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit) avsnitt 24 

47
 NUT 1969:2 s. 112. Dette vil utdypes i 5.4.1. 

48
 Fleischer (1999) s. 117 Denne antagelsen vil være gjenstand for kritikk i 5.2.3. 

49
 Se mindretallet i LG-2010-4850 (Kløvtveit). 

50
 Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit) avsnitt 28 

51
 I NUT 1969:2 s. 115 sies det at det må være «fri omsetning» av eiendom. 

52
 Vislie (1968) s. 83 
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etterspurnad i marknaden, har eigedommen ingen salsverdi.»
53

 Det må derfor være en 

etterspørsel i markedet etter ekspropriasjonsobjektet. Dersom det ikke er noen reell 

økonomisk interesse i ekspropriasjonsobjektet, så finnes det heller ikke noe marked for 

det. Fast eiendom er en knapp ressurs, og betalingsvilligheten beror på knappheten av 

denne ressursen og andre ressurser som kjøperne ønsker rådighet over. Hvis flere 

aktører er villig til å betale for å sikre seg eiendommen, så fører dette til en 

konkurransesituasjon mellom aktørene som fører til at aktørene byr prisen opp. 

 

I Rt. 2006 s. 473 (Steinerskolen) kunne et areal ikke erstattes etter salgsverdien som 

skoletomt fordi eiendommen ble ansett for å ikke ha noen markedsmessig appell. 

Ekspropriasjonsarealet var regulert til et allmennyttig formål (skole/barnehage) slik at 

det ikke kunne benyttes til kommersiell virksomhet, og reguleringsformålet etter sin 

karakter appellerte ikke til markedet. Høyesterett uttalte at: «For at en bruk skal kunne 

danne grunnlag for en egen salgsverdi, må den være egnet til å gi økonomisk avkastning 

eller tilfredsstille behov som etterspørrerne er villig til å betale for.»
54

 

 

Rt. 1993 s. 166 (Randesund) gjaldt erstatningsfastsettelsen ved ekspropriasjon av et 

jord- og skogbruksareal som var regulert til friområde og friluftsområde. Ekspropriatene 

anførte at de kunne kreve erstattet en salgsverdi av friområdet siden en rekke kommuner 

hadde betalt grunneiere for å få disposisjonsrett over friområder. At det fantes tilfeller 

der det var blitt betalt høyere vederlag for friområder enn det jord- og skogbruksverdi 

tilsa, ga ikke grunnlag for en alminnelig markedsverdi som kunne legges til grunn for 

erstatningsfastsettelsen.
55

 I dommen ble det uttalt:  

 

«Forutsetningen for at en omsetningsverdi for friarealer skal foreligge i det 

konkrete tilfelle må være at det finnes andre enn eksproprianten - kommunen - 

som er villig til å betale en slik høyere pris for arealene. Det er ikke kommet 

                                                 

53
 Rt. 2009 s. 740 (Seimshola) avsnitt 60 

54
 Rt. 2006 s. 473 (Steinerskolen) avsnitt 35. Se også avsnitt 33. 

55
 Rt. 1993 s. 166 (Randesund) på s. 169-170 
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fram noe som indikerer at det var alternative kjøpere til de friarealer som her er 

ekspropriert.»
56

  

 

Disse tre dommene viser at for å få erstatning etter salgsverdi, må det eksistere et 

marked med flere alternative kjøpere. Det vil si at eiendommen må etterspørres av 

andre aktører i markedet enn kun eksproprianten.
57

  

 

2.2.4 Differanseprinsippet 

Vederlagsloven § 5 skiller ikke mellom ekspropriasjoner der hele eiendommen eller 

deler av eiendommen avstås. Dersom det eksproprieres en mindre del av en eiendom, så 

kalles dette gjerne for stripeekspropriasjon.
58

 For eksempel må det eksproprieres en 

stripe på seks meter ytterst ved tomtegrensen for å få bygget en vei. Det kan vanskelig 

sies å finnes noe marked for denne veistripen, og det finnes sjelden en selvstendig 

salgsverdi for denne stripen alene. En anvendelse av vederlagsloven § 5 vil i 

utgangspunktet ikke lede til noen erstatning siden arealet isolert sett ikke har noen 

salgsverdi. Det er dermed ikke gitt at ekspropriasjonen ikke påfører ekspropriaten noe 

økonomisk tap.
59

 

 

Rettspraksis har med bakgrunn i slike situasjoner som nevnt ovenfor utviklet et 

differanseprinsipp.
60

 Det grunnleggende vilkåret for å anvende differanseprinsippet er at 

det eksproprierte areal ikke kan sies å ha noen selvstendig salgspris.
61

 Tankegangen er 

at sammen med resteiendommen kan arealet ha en funksjon som gjør at eiendommen 

har en høyere salgsverdi med arealet enn uten dette.
62

 Det foretas ikke en 

verdivurdering av det arealet som avstås, men i stedet for sammenlignes eiendommens 

salgsverdi før ekspropriasjonen med salgsverdien av den gjenværende eiendommen 

                                                 

56
 Rt. 1993 s. 166 (Randesund) på s. 170 

57
 Dette utdypes i 2.2.5 og 2.2.6. 

58
 Stordrange (2000) s. 115 

59
 Stordrange (2000) s. 115 

60
 Rt. 1976 s. 1507 (Sandefjord) 

61
 Rt. 2002 s. 1045 (Sonja Henie) på s. 1048 

62
 Stordrange (2000) s. 115 
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etter ekspropriasjonen.
63

 I Rt. 2002 s. 1045 (Sonja Henie) uttalte Høyesterett at 

differanseprinsippet «må anvendes innenfor rammen av de regler for 

erstatningsutmåling ved ekspropriasjon som ellers gjelder.»
64

 

 

2.2.5 Hvem er de vanlige kjøperne? 

Salgsverdiprinsippet tar utgangspunkt i hva «vanlege kjøparar» ville ha gitt for 

eiendommen. Det er derfor de tenkte vanlige kjøpernes verdsettelse og vurderinger av 

ekspropriasjonsobjektet som er avgjørende når salgsverdien skal fastsettes, og det er 

viktig å avklare hvem som utgjør de vanlige kjøperne. 

 

For det første understreker forarbeidene at det ved fastsettelse av salgsverdien skal ses 

bort i fra priser som hviler på et spekulativt grunnlag.
65

 Spekulasjonskjøpere regnes 

derfor ikke som vanlige kjøpere. Dersom en entreprenør regner med å ha gode 

muligheter til å oppnå tillatelse til bruksendring og tilbyr en spesiell høy pris, så skal det 

ses bort fra dette ved fastsettelse av salgsverdien.
66

 

 

For det andre kan det heller ikke ses hen til hva en kjøper med særlige behov ville ha 

vært villig til å gi for eiendommen.
67

 En kjøper med særlige behov regnes ikke som en 

vanlig kjøper. Et typisk eksempel på en kjøper med særlige behov er eksproprianten.
68

 

Dersom eiendommen har en særlig verdi for en potensiell kjøper, må det ses bort i fra 

denne. En særlig verdi kan for eksempel skyldes naturgitte egenskaper ved 

eiendommen.
69

 En kjøper som har personlige eller familiære relasjoner til eiendommen, 

                                                 

63
 Rt. 2002 s. 1045 (Sonja Henie) på s. 1048. Når differanseprinsippet anvendes, vil også ulempene inngå 

i differansen og dermed i erstatningen. Dette kan viske ut skillet mellom grunnerstatning og 

ulempeerstatning, jf. Stordrange (2000) s. 271. 

64
 Rt. 2002 s. 1045 (Sonja Henie) på s. 1048 

65
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48  

66
 Eksempel i Fleischer (1999) s. 117 

67
 Stordrange (2000) s. 50 

68
 Kjøpere med særlige behov kan være andre enn bare eksproprianten. Men med vanlige kjøpere 

avgrenses det også mot forhandlingsmaksimen som utdypes nærmere i 2.2.6. Forhandlingsmaksimen 

retter alene oppmerksomheten mot eksproprianten, jf. Stordrange (2000) s. 108. 

69
 Stordrange (2000) s. 111 
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eller en nabo som ønsker å kjøpe en nærliggende eiendom for å utvide sin egen, kan 

heller ikke sies å være vanlige kjøpere.  

 

Forarbeidene presiserer at målet for verdsettelse er å anslå «en realistisk salgspris» for 

ekspropriasjonseiendommen.
70

 Begrunnelsen for å se bort ifra spekulasjonskjøpere og 

eventuelle kjøpere med særlige behov er at de kan tenkes å by en særlig høy pris for 

eiendommen.
71

 De kan dermed ikke sies å være vanlige «fornuftige» kjøpere.
72

 Når 

salgsverdien begrenses til hva vanlige kjøpere ville ha gitt, så innebærer dette en viss 

innskrenkning i forhold til den salgsverdien som faktisk kan konstateres.
73

 

 

Dommen i Rt. 1987 s. 1386 gjaldt krav om nedsettelse av husleie for noen 

kontorlokaler. Grunnlaget for gårdeierens leiekrav var basert på en verdsettelse foretatt 

av et takstfirma. Høyesterett var enig i takstfirmaets syn på markedsleie om at: 

 

«Markedsleie er … ikke det optimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å 

betale for et enkelt lokale, men den leie som flere uavhengige interessenter anses 

som passende. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale 

spesiell høy leie for å sikre seg lokalet. Dette er ikke markedsleie.»
74

 

 

Uttalelsen om hva som er markedsleie er for så vidt også dekkende for salgsverdi.
75

 

Salgsverdi er derfor den verdien som flere uavhengige interessenter anser som 

passende.
76

 

 

                                                 

70
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 

71
 Lie (2012) note 20 

72
 Utrykket «vanlig fornuftig kjøper» brukes i Fleischer (1998) s. 277. 

73
 Fleischer (1999) s. 117 

74
 Rt. 1987 s. 1386 på s. 1393 (takstfirmaets uttalelse) 

75
 Stordrange (2000) s. 50 

76
 Første ledd tolkes gjerne slik at man skal finne frem til et slags gjennomsnitt av hva flere uavhengige 

kjøpere er villig til å gi. Dette er ikke er i tråd med standarddefinisjoner av markedsverdi. Ved å ta 

utgangspunkt i et slags gjennomsnitt av hva interessentene er villig til å gi, så vil det føre til at man 

systematisk undervurderer markedsverdien. Det korrekte vil være å ta utgangspunkt i et gjennomsnitt av 

sammenlignbare salg, jf. Bærug (2007) s. 214. 



 17 

2.2.6 Erstatning for tapt forhandlingsposisjon (forhandlingsmaksimen) 

Forhandlingsmaksimen går ut på at det ved erstatningsutmålingen skal tas hensyn til 

hvor mye eksproprianten på grunn av sitt særlige behov ville ha vært villig til å betale 

for eiendommen dersom det ikke hadde foreligget ekspropriasjonsadgang. I 

ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 § 4 nr. 2 tredje punktum fremgikk det klart at 

erstatning etter forhandlingsmaksimen var utelukket. Denne bestemmelsen skulle 

utelukke at ekspropriaten kunne få erstatning etter hva han kunne ha presset prisen opp 

til ved minnelige forhandlinger.
77

 Formålet med denne bestemmelsen var å avskaffe 

forhandlingsmaksimen.
78

  

 

Vederlagsloven inneholder ikke en tilsvarende bestemmelse som § 4 nr. 2 tredje 

punktum.
79

 Ifølge forarbeidene avgrenses det indirekte mot forhandlingsmaksimen 

gjennom uttrykket vanlige kjøpere.
80

 Det er derfor helt klart at det ved fastsettelse av 

salgsverdi skal ses bort fra hva eksproprianten ut fra sitt særlige behov kunne ha vært 

villig til å gi for eiendommen. Målet med salgsverdiprinsippet er å fastsette den pris 

vanlig kjøpere ville ha gitt.
81

 Det er derfor ikke mulig å tilkjenne ekspropriaten 

erstatning ut fra den særlige verdi ekspropriasjonsgjenstanden har for eksproprianten. 

Det kan ikke gis noe tillegg i erstatningen for den «utpresningsprisen» ekspropriaten 

kunne ha oppnådd hvis det ikke var adgang til ekspropriasjon.
82

 

 

Saken i Rt. 1989 side 245 (Lillesand) illustrerer forhandlingsmaksimen. Tre områder 

med holmer og skjær ble fredet og i utgangspunktet hadde områdene ingen økonomisk 

verdi. Dersom områdene ikke hadde blitt fredet, så kunne grunneierne muligens fått 

tilbud om å la områdene gå inn i en skjærgårdspark mot et klausuleringsvederlag. 

Grunneierne krevde på dette grunnlaget erstatning, men de fikk ikke medhold siden den 

                                                 

77
 NUT 1969:2 s. 133 

78
 Stordrange (2000) s. 110 

79
 Ifølge forarbeidene var det ikke nødvendig å opprettholde denne bestemmelsen i vederlagsloven, jf. 

Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 34. 

80
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 34. I Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit) avsnitt 26 sies det at henvisningen til 

sammenligningspriser i vederlagsloven § 5 også utelukker forhandlingsmaksimen. 

81
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 

82
 Stordrange (2000) s. 107 
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opprinnelige verdien av områdene var null. Det staten var villig til å gi for områdene 

ved en klausulering til skjærgårdspark var bestemt ut fra ikke-økonomiske hensyn. Et 

positivt verdielement for eiendommen ut fra utsiktene om et klausuleringsvederlag før 

fredningen var skapt ut fra statens særlige behov for eiendommen.
83

 At staten var villig 

til å gi mer enn den reelle økonomiske verdi for skjærgårdsparkrettighetene skapte 

derimot ingen plikt for staten til å betale et tilleggsvederlag ved ekspropriasjon.
84

  

 

Det er ikke noe i veien for at eksproprianten tilbyr ekspropriaten mer enn salgsverdien 

selv om dette ikke er påkrevd etter vederlagsloven. Men hvis frivillige forhandlinger har 

vært forsøkt før det ble ekspropriert, så har ekspropriaten ikke krav på at disse 

pristilbudene legges til grunn ved fastsettelse av salgsverdi. Det følger av forarbeidene 

at pristilbud for ekspropriasjonseiendommen ikke er avgjørende for salgsverdien.
85

 I Rt. 

1963 s. 1288 (Tokke) uttales det:  

 

« … om en ekspropriant av forskjellige grunner kunne være villig til å betale 

mer enn full erstatning i tilfelle av minnelig ordning, fordi han er usikker på om 

ekspropriasjonsveien vil føre frem, eller for å spare ubehag og omkostninger, er 

ikke dette noe som det kan kreves vederlag for ved en ekspropriasjon.»
86

 

 

2.2.7 Erstatning for tapt ventesjanse 

Når eiendommen eksproprieres fratas eieren muligheten til å bli sittende med 

eiendommen i påvente av et høyere prisnivå. Det kunne være særlig aktuelt å sitte med 

eiendommen i påvente av et høyere prisnivå dersom det var grunn til å regne med at en 

prisregulering for omsetning av fast eiendom ville falle bort.
87

 

Ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 inneholdt en bestemmelse som sa uttrykkelig 

at det ved erstatningsfastsettelsen skulle ses bort fra en forventning om en fremtidig 

                                                 

83
 Rt. 1989 s. 245 på s. 252 

84
 Rt. 1989 s. 245 særlig på s. 248 

85
 NOU 1981:5 s. 248 

86
 Rt. 1963 s. 1288 (Tokke) på s. 1296. I tilknytning til denne uttalelsen vises det til Rt.1958 s. 456 

87
 Tidligere fantes det prisregulering på fast eiendom. 
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verdiøkning.
88

 Denne loven utelukket derfor uttrykkelig erstatning for den tapte 

ventesjansen. Det kunne derfor ikke tilkjennes erstatning for eierens ulempe ved å ikke 

kunne selge på et gunstigere tidspunkt.
89

 

 

Etter vederlagsloven gis det heller ikke erstatning for ventesjansen.
90

 Dette følger 

indirekte av vederlagsloven § 5 første ledd. Etter denne bestemmelsen må salgsverdien 

ligge innenfor det vanlige kjøpere antas å ville gi for eiendommen ved frivillig salg, og 

det er det faktiske prisnivået som er rammen ved fastsetting av salgsverdien. I 

forarbeidene sies det at det  

 

«skal ikke tillegges vekt om det for ekspropriaten hadde vært lønnsomt å sitte 

med eiendommen i påvente av f.eks at en prisregulering blir opphevet, med 

mindre denne forventningen har gitt seg utslag i det faktiske prisnivået.»
91

 

 

Det er derfor kun en forventning om fremtidig prisøkning som har gitt utslag i 

salgsverdien som vil være erstatningsmessig. Et eksempel kan være at de vanlige 

kjøpere forventer en generell prisoppgang fremover og inkluderer dette i salgsverdien. 

Dersom det for et område ikke er påregnelig med utparsellering til tomter, så kan ikke 

ventesjansen komme inn «bakveien» ut fra en betraktning om at vanlige kjøpere ville ha 

vært villig til å betale noe ekstra for å sitte med eiendommen i påvente av en mulig 

fremtidig tomtegevinst.
92

  

 

2.3 Fastsettelse av salgsverdien er en tankeoperasjon i to trinn 

Mens vederlagsloven § 5 første ledd angir hva som er selve vurderingstema i 

salgsverdivurderingen, så gir annet ledd nærmere veiledning om hvilke momenter som 

                                                 

88
 Ekspropriasjonserstatningsloven § 4 nr. 2 annet punktum 

89
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 32  

90
 Ifølge forarbeidene var det ikke nødvendig å innta en uttrykkelig bestemmelse om dette, jf. Ot.prp.nr. 

50 (1982-83) s. 33. 

91
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 33  

92
 Stordrange (2000) s. 112 
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skal vektlegges når salgsverdien skal fastsettes.
93

 De fem momentene som fremgår av 

annet ledd er avgjørende for salgsverdien.
94

 Vederlagsloven § 5 annet ledd lyder: 

 

«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. Det skal dessutan leggjast vekt på dei prisane som er 

oppnådd ved omsetnad av andre eigedomar som det er naturleg å samanlikna 

med, og likeins på andre tilhøve som er avgjerande for salsverdien av 

eigedomen.» 

 

I forarbeidene sies det at salgsverdivurderingen logisk sett er en tankeoperasjon i to 

trinn.
95

 Ifølge forarbeidene vil denne todelte tankeoperasjonen ofte ikke være særlig 

merkbar for den som foretar verdsettelsen.
96

 De to trinnene det siktes til er henholdsvis 

første og annet punktum i vederlagsloven § 5 annet ledd. 

 

Ved fastsettelse av salgsverdien skal det etter første punktum for det første legges vekt 

på tre momenter: eiendommens karakter, beliggenhet og den påregnelige utnyttelsen 

som det er reelt grunnlag for etter forholdene på stedet. I forarbeidene er det fremhevet 

at det i salgsverdivurderingen alltid må tas utgangspunkt i den konkrete eiendommen 

som er gjenstand for ekspropriasjon.
97

 Det må derfor foretas en individuell vurdering av 

de tre egenskapene til ekspropriasjonseiendommen og i hvilken grad disse påvirker 

salgsverdien.
98

 De tre momenter ved eiendommen som etter første punktum skal 

                                                 

93
 Ifølge Fleischer inneholder første ledd selve rettsregelens innhold og annet ledd bevismidlene for å 

fastsette salgsverdien, jf. Fleischer, NOU 2003:29 Vedlegg 1 s. 255. 

94
 Fleischer hevder også at det som står i vederlagsloven § 5 annet ledd kan man resonnere seg frem til 

allerede ved å lese første ledd, jf. Fleischer, NOU 2003:29 Vedlegg 1 s. 254. På en annen side kan det 

være en fornuftig påminnelse på hvilke faktorer som påvirker salgsverdien. 

95
 NOU 1981:5 s. 247 

96
 Stordrange (2000) s. 49-50 sier at det er en flerleddet tankeoperasjon og benytter tre trinn. Fleischer 

mener at denne to-leddet operasjonen er uholdbar, se Fleischer, NOU 2003:29 Vedlegg 1 s. 254. 

97
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 

98
 Rt. 1990 s. 410 på s. 414 
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vektlegges når salgsverdien skal fastsettes, kalles i det følgende for «individuelle 

egenskaper». 

 

For det andre viser ordet «dessutan» i lovteksten også at momentene i annet punktum 

må tas i betraktning ved fastsettelse av salgsverdien. I salgsverdivurderingen skal det 

også ses hen til oppnådde priser ved frivillige salg som det er naturlig å sammenligne 

med ut fra de tre momentene oppregnet i første punktum. Det er også anledning til å 

legge vekt på andre forhold som er avgjørende for salgsverdien av eiendommen. Disse 

to momentene i annet punktum er således det fjerde og femte momentet i 

salgsverdivurderingen. 

 

2.4 Nærmere om momentene som skal vektlegges 

2.4.1 Individuelle egenskaper – eiendommens karakter og beliggenhet 

De første to momentene som lovteksten nevner og som skal vektlegges i 

salgsverdivurderingen er eiendommens karakter og beliggenhet. Forarbeidene sier at 

disse to momentene er hentet fra tidligere lovutkast, men selve innholdet i momentene 

er ikke nærmere kommentert.
99

 Forarbeidene gir derfor lite veiledning om det nærmere 

innholdet i disse to egenskapene ved eiendommen. Det er klart at karakter og 

beliggenhet vil påvirke salgsverdien, og de vil være sentrale momenter i verdsettelsen. 

 

Hva slags type eiendom som eksproprieres, vil ha betydning for salgsverdien. 

Formuleringen i loven om « kva slag eigedom det gjeld» er vid. Eiendommens karakter 

og om det er en bolig-, næring-, fritidseiendom eller jordbrukseiendom vil påvirke 

salgsverdien.
100

 Eiendommens art og kvalitet samt markedssituasjonen for den type 

eiendom det er tale om vil også påvirke salgsverdien. Dersom eiendommen ligger i et 

utbyggingsområde, så vil det ha betydning for salgsverdien. Det kan tenkes at 

utsiktsforhold, solforhold og den tekniske tilstanden til eiendommen også kan ha 

betydning. Eiendommens karakter kan være en konsekvens av beliggenheten.
101
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 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 

100
 Stordrange (2000) s. 51 

101
 Stordrange (2000) s. 51 
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Geografisk beliggenhet påvirker også salgsverdien, og det vil ofte være en meget sentral 

faktor i verdsettelsen. Om ekspropriasjonseiendommen ligger i en by, et tettbygd strøk 

eller på landet påvirker hva vanlige kjøpere er villig til å betale. Også hvilken landsdel, 

fylke eller kommune ekspropriasjonseiendommen ligger i kan virke inn på salgsverdien. 

Om eiendommen ligger i utkantstrøk, et område med økonomisk tilbakegang eller et 

fortettingsområde kan også være faktorer med betydning for verdsettelsen.  

 

2.4.2 Individuelle egenskaper – eiendommens påregnelige utnyttelse  

2.4.2.1 Hva ligger i momentet om «påregnelig utnyttelse»? 

Det tredje momentet ved eiendommen som skal vektlegges i salgsverdivurderingen er 

den påregnelige utnytting som det er reelt grunnlag for etter forholdene på stedet. Det er 

et vilkår at den utnyttelsen som skal legges til grunn for salgsverdien må være 

påregnelig.
102

 At utnyttelsen må være påregnelig vil si at den må være forutsigbar og 

sannsynlig. I en kjøpers vurdering av salgsverdien vil et viktig moment i vurderingen 

være hva eiendommen kan utnyttes til. Etter lovens ordlyd må man vurdere hva som 

ville vært den sannsynlige utnyttelsen av eiendommen i fremtiden. I vurderingen av hva 

som er påregnelig utnytting uttales det i Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) at det er: 

 

«den sannsynlige og forsvarlige drift av eiendommen eller vedkommende del av 

eiendommen i en overskuelig fremtid som er det vurderingstema vederlagsloven 

§ 6, jf. § 5 annet ledd, stiller opp.»
103

  

 

Hva eiendommen kan utnyttes til er nok det mest sentrale vurderingstemaet ved 

fastsettelse av salgsverdi fordi den utnyttelsen som legges til grunn har stor påvirkning 

på salgsverdien. Den vanligste problemstillingen er om salgsverdien skal baseres på 

utnyttelse til tomteformål eller om den skal fastsettes ut fra arealets aktuelle bruk som 
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 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 
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 Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) på s. 226 
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jordbruk.
104

 Dersom det finnes flere alternative utnyttelsesmåter, så er det den mest 

sannsynlige utnyttingsmåten som skal legges til grunn.
105

 

 

I ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 var det den aktuelle, faktiske bruken av 

eiendommen som var utgangspunkt for verdsettelsen.
106

 Det skulle derfor ikke tas 

hensyn til eiendommens fremtidige utnyttingsmuligheter med mindre disse hadde gitt 

utslag i faktiske bruk.
107

 Dersom eiendommens faktiske bruk var jordbruksformål, så 

skulle den verdsettes i samsvar med dette. Det var derfor ikke adgang til å ta hensyn til 

den verdien eiendommen eventuelt ville ha hatt dersom den ble utparsellert til boliger 

eller industri.
108

 Vederlagsloven endret ekspropriasjonserstatningslovens utgangspunkt 

og i forarbeidene uttales det: 

 

« … det er den framtidige eierrådighet - eiendommens framtidige 

bruksmuligheter - som avstås ved en ekspropriasjon. … Den rådighet som 

avstås, kan etter omstendighetene ha såvel en høyere som en lavere verdi enn 

verdien ut fra eiendommens aktuelle bruk på ekspropriasjonstiden.»
109

 

 

Det sentrale etter vederlagsloven § 5 er at det åpnes for at salgsverdien kan fastsettes ut 

fra hvilke fremtidige utnyttelsesmuligheter de vanlige kjøpere vil legge til grunn for 

verdivurderingen. En ny mulig utnyttelse av eiendommen i fremtiden får også 

betydning for salgsverdien.
110

 Det betyr at ekspropriatens tap omfatter den anvendelse 

som eiendommen skulle ha hatt dersom ekspropriasjonen ikke hadde skjedd og at en 

fremtidig forandret bruk kan legges til grunn for vurderingen av salgsverdien. 

Salgsverdien skal derfor utmåles på grunnlag av den fremtidige bruk som ville ha vært 

                                                 

104
 Ordene utnyttelse og bruk benyttes som synonymer.  
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 Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) på s. 225. Uttalelsene knytter seg til bruksverdien, men må gjelde 
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å sette ned størrelsen på ekspropriasjonserstatningen, se Andenæs (2006) s. 436 flg. 
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110
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påregnelig for eiendommen. Det er en «en realistisk framtidig utnytting av eiendommen 

- dersom ekspropriasjonen ikke hadde kommet - man skal fram til.»
111

 Hvilken 

utnyttelse som er påregnelig må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt 

tilfelle.
112

 I denne vurderingen er det formålet det eksproprieres til ikke nødvendigvis 

bestemmende for hva som er den påregnelige utnyttelsen. Ifølge forarbeidene skal 

vurderingen av hva som er påregnelig utnyttelse avgjøres på grunnlag av forholdene på 

skjønnstidspunktet.
113

  

 

2.4.2.2 Det må være reelt grunnlag for utnyttelsen  

Det oppstilles for det første et krav om at en endret utnytting må være påregnelig. Som 

det fremgår av ordlyden i vederlagsloven § 5 annet ledd første punktum, må det i tillegg 

være et «røynleg» grunnlag for den påregnelige utnytting. Salgsverdien må derfor 

utmåles ut fra den utnyttelsen av ekspropriasjonseiendommen som det er reelt grunnlag 

for etter forholdene på stedet. I forarbeidene uttales det at: «Det er bare de reelle 

utnyttingsmuligheter som kan tas i betraktning, ikke mer eller mindre løse planer eller 

tenkelige prosjekter».
114

 Det skal derfor ses bort fra de tenkelige eller mulige 

utnyttelsesmåter så fremt disse ikke er realistiske.
115

 I forarbeidene sies det også at 

«vilkåret for at det skal kunne tas hensyn til en forventet framtidig bruksendring ved 

verdsettingen, må være at det er reelt grunnlag for endringer og at forventningen må 

antas å ha gitt seg utslag i salgsverdien.»
116

 Det vil si at det er et vilkår at en forventet 

fremtidig bruksendring må ha påvirket salgsverdien. 
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 NOU 1981:5 s. 250 (Knytter seg til bruksverdi, men gjelder tilsvarende for salgsverdi). 

112
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 
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kunne legges til grunn som påregnelig utnyttelse, jf. Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 49. 

116
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Aktuell bruk faller inn under hva som er påregnelige utnyttelse. Dersom det ikke finnes 

en annen påregnelig alternativ utnyttelse må den aktuelle bruken legges til grunn for 

salgsverdien.
117

 Det vil også være et reelt grunnlag for den aktuelle bruk da den 

pågående utnyttelsen ofte vil være den eneste påregnelig utnyttelsen også i fremtiden.
118

 

Dersom et jordbruksareal er regulert til fortsatt jordbruk må denne utnyttelsen i 

utgangspunktet legges til grunn for salgsverdien med mindre det kan påvises at en 

annen utnyttelse er påregnelig. Forarbeidene nevner et eksempel på en bruksendring, 

nemlig at utnyttelsen av et areal skifter fra jordbruk til tomteformål.
119

 Dersom en 

eplehage eller et jorde ligger i et utbyggingsområde vil de som regel ha høyere verdi 

som tomtegrunn enn etter aktuell bruk. Dersom eiendommen kan utnyttes på en annen 

måte som gir eiendommen en høyere verdi, så vil dette ha innvirkning på salgsverdien.  

 

Rt. 2004 s. 2010 (Lørenskog) gjaldt fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon til 

utvidelse av grav- og urnelund. I tingretten ble arealet verdsatt etter bruksverdien som 

jordbruksareal. Lagmannsretten la derimot til grunn at arealet skulle erstattes etter 

grunnens salgsverdi som boligtomter i det den påregnelige utnyttelse, sett bort i fra 

reguleringen til grav- og urnelund, var byggegrunn til boliger. Denne forskjellen 

skyldes en ulik vurdering av hvorvidt en utbygging var påregnelig. Utbygging av arealet 

til boligformål var i strid med kommuneplanen, og en anvendelse av arealet til 

boligbygging forutsatte at reguleringsmyndighetene åpnet for en slik utnyttelse. Det var 

ikke utenkelig at reguleringsmyndighetene ville ha åpnet for en slik utnyttelse. 

Høyesterett la til grunn at arealet på sikt ville ha blitt åpnet for boligbygging fordi det 

var en sterk etterspørsel etter arealet fra investorer og utbyggere. Denne dommen viser 

at vurderingen av den fremtidige utnyttelsen kan ha en avgjørende betydning for 

erstatningsutmålingen.  
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2.4.2.3 Hvem må utnyttelsen være påregnelig for? 

Det sies ikke direkte i lovteksten hvem utnyttelsen må være påregnelig for. Men dersom 

annet ledd tolkes i lys av første ledd, så må utnyttelsen være påregnelig for de vanlige 

kjøperne. Forarbeidene støtter oppom denne tolkningen, og det uttales at:  

 

«… så lenge det er tale om erstatning etter salgsverdi, kan det ikke stilles krav 

om at ekspropriaten selv har aktuelle planer om en endret utnytting. Men det må 

dreie seg om en utnytting som er realistisk og påregnelig for andre som kan 

tenkes å være interessert i å erverve eiendommen (frivillig).»
120

  

 

Som det fremgår av denne uttalelsen så oppstilles det ikke et krav om at ekspropriaten 

har aktuelle planer om denne utnyttelse. Det avgjørende er derfor hva vanlige kjøpere 

vil legge til grunn som påregnelig utnyttelse av eiendommen. Det må dermed foretas en 

vurdering av hvilken fremtidig utnyttelse av eiendommen som er realistisk og 

sannsynlig for vanlige kjøpere. Dersom ekspropriaten hevder at eiendommen kan 

utnyttes på en annen måte og at dette gir eiendommen høyere verdi, så er det 

tilstrekkelig at en ny utnyttelse av eiendommen er påregnelig og realistisk for de 

potensielle kjøperne.  

 

2.4.2.4 Innholdet i påregnelighetsvurderingen  

Det er flere vurderinger som må foretas for å fastsette hva som er eiendommens 

påregnelige utnyttelse. Hensikten her er kun å skissere opp hovedlinjer i denne 

vurderingen. Det oppstilles både et faktisk og et rettslig påregnelighetskrav. For det 

første må utnyttelsen være faktisk mulig for å være påregnelig. Det betyr at utnyttelsen 

må være fysisk, praktisk, teknisk og økonomisk mulig. I lovutkastet til bestemmelsen 

om bruksverdi ble det foreslått et tillegg om at utnyttingen måtte være «naturlig».
121

 I 

forarbeidene sies det at utvalgets uttalelse om påregnelighetskravet i vederlagsloven § 6 

                                                 

120
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 49 

121
 NOU 1981:5 s. 252. At en endret utnytting skal være påregnelig gjelder også for bruksverdi, jf. 

vederlagsloven § 6. 
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også må kunne legges til grunn ved tolkningen av salgsverdi.
122

 Det vil si at 

«markedsmessige, biologiske, teknologiske, ressursmessige, miljømessige og andre 

forhold» vil kunne være bestemmende for hva som er den naturlige og påregnelige 

utnyttelse av eiendommen.
123

  

 

Utnyttelsen må derfor være naturlig og sannsynlig for å være påregnelig. Rt. 1992 s. 

217 (Ulvåkjølen) gjaldt erstatning etter bruksverdi for et fredningsvedtak. I denne 

dommen ble det bemerket i tilknytning til påregnelighetskravet at: 

 

«En ytre grense for påregneligheten setter den mulige utnyttelsen av 

eiendommen. En bruk som ikke er mulig, er erstatningsmessig uten betydning. 

Men heller ikke en mulig bruk kan uten videre legges til grunn - en mulig, men 

lite naturlig og lite sannsynlig utvikling har heller ikke ekspropriasjonsrettslig 

vern».
124

  

 

For det andre må den utnyttelsen som skal legges til grunn være rettslig påregnelig. Det 

har blitt hevdet at hva som er påregnelige utnyttelse bare går på de faktiske 

bruksmuligheter og ikke på de rettslige.
125

 Det er imidlertid sikker rett at det i 

påregnelighetsvurderingen innfortolkes et rettslig påregnelighetskrav. Det fremgår også 

av forarbeidene at det er et vilkår at den bruk som skal legges til grunn for salgsverdien 

må være lovlig.
126

 Det må vurderes hva som er eller hva som ventes å bli lovlig 

utnytting dersom ekspropriasjonen ikke hadde skjedd.
127

 

 

                                                 

122
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48  

123
 NOU 1981:5 s. 250 

124
 Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) på s. 225 

125
 Fleischer, NOU 2003:29 s. 209 Vedlegg 1 s. 208  

126
 NOU 1981:5 s. 248-249. I lovutkastet ble det foreslått at lovteksten skulle inneholde ordene 

«påregnelig og lovlig» utnytting. Tilføyelsen av ordet lovlig ble begrunnet med at det måtte slås fast at en 

ekspropriat ikke kan kreve at en ulovlig utnytting blir lagt til grunn ved verdsettelsen. Det ble imidlertid 

tilføyet at det også hadde fulgt av ordet «påregnelig» at en ulovlig utnyttelse ikke kan legges til grunn.  

127
 NOU 1981:5 s. 249 
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I forarbeidene sies det at hvorvidt en bruk av eiendommen er lovlig vil i det konkrete 

tilfelle avhenge av om eiendommen omfattes av lovgivning, forvaltningsvedtak, 

reguleringsplaner eller lignende.
128

 Den utnytting som skal legges til grunn må derfor 

være i samsvar med lovgivning og reguleringer. Det kan ikke legges til grunn en annen 

utnytting enn den faktiske dersom den alternative utnyttelsen kun blir lovlig fordi det 

skjer en ekspropriasjon. Det er ikke mulig å få erstattet en fremtidig bruksmulighet som 

er ulovlig, og en ulovlig bruk har derfor ikke et erstatningsrettslig vern.
129

 Dersom 

eiendommen for eksempel brukes i strid med lov som spillelokale, så kan ikke 

ekspropriaten kreve erstatning for denne bruksmuligheten selv om en potensiell kjøper 

vil fortsette den ulovlige spillvirksomheten og derfor vil verdsette eiendommen høyt.
130

 

 

I vurderingen av hva som er en lovlig utnyttelse, så vil det være av stor betydning hva 

eiendommen er regulert til. Offentlige planer får en avgjørende betydning for den 

fremtidige utnyttelsen av eiendommen.
131

 I bedømmelsen av hva som vil være lovlig 

utnyttelse må reguleringsplaner
132

 tillegges vekt. Lovteksten gir imidlertid ikke svar på 

reguleringsplanens betydning ved ekspropriasjon, men det er viktig å påpeke at 

reguleringsplaner kan ha betydning for hva som er lovlig påregnelig utnyttelse og 

dermed for utmålingen av salgsverdi.
133

 Det vil ikke redegjøres for reguleringsplaners 

betydning for erstatningsutmålingen i denne avhandlingen, men hovedregelen er at 

dersom det foreligger en godkjent reguleringsplan for det aktuelle arealet, så legges 

denne til grunn ved vurderingen av hva som er en påregnelig utnyttelse.
134

 

                                                 

128
 NOU 1981:5 s. 249 

129
 Stordrange (2000) s. 57 

130
 Eksempel i Stordrange (2000) s. 55 

131
 Verdien av en eiendom blir i høy grad bestemt av det offentliges reguleringer. For eksempel vil det 

være prisdempende at en eiendom er regulert til jernbane. 

132
 Ifølge plan- og bygningsloven § 12-1 er reguleringsplan et arealplankart med tilhørende bestemmelser 

som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter 

fremtidig arealbruk for et område og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak jf. 

plan- og bygningsloven § 12-4. Reguleringsplaner kan også gi grunnlag for ekspropriasjon, jf. plan- og 

bygningsloven § 16-2. 

133
 Dersom det ikke foreligger noen bindende planer for arealutnyttelsen, kan ikke-bindende planer og 

planutkast være relevante i påregnelighetsvurderingen, jf. Stordrange (2000) s. 100. 

134
 Se Ankerud (2010) s. 37 flg. 
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Reguleringsplaner regulerer hva som er den påregnelige utnyttelsen av eiendommen og 

derfor angir den eneste lovlige utnyttelsen.
135

 Dersom det eksproprieres til vei i et 

område som i henhold til reguleringsplanen er regulert til jordbruk- eller friluftsområde, 

så kan grunneieren som utgangspunkt ikke kreve erstatning for tomteverdi av dette 

området.  

 

2.5 Særlig om sammenligningseiendommer  

Ifølge vederlagsloven § 5 annet ledd annet punktum skal det ved fastsettelse av 

salgsverdien også legges vekt på oppnådde priser for omsetning av eiendom som det er 

naturlig å sammenligne ekspropriasjonseiendommen med. Det betyr at 

sammenligningseiendommer vil være relevante i salgsverdivurderingen, og dette er det 

fjerde momentet i salgsvurderingen. Ifølge forarbeidene vil prisene på de eiendommene 

som er sammenlignbare være «meget bestemmende» for salgsverdien av 

ekspropriasjonseiendommen.
136

 I forarbeidene sies det at i praksis «vil fastsettingen av 

salgsverdien normalt skje på bakgrunn av opplysninger om priser ved omsetning av 

lignende eiendommer som den som eksproprieres.»
137

 Dette tilsier at relevante 

sammenligningspriser må tillegges betydelig vekt ved fastsettelse av salgsverdi. 

 

Når det gjelder utvelgelsen av hvilke eiendommer som kan trekkes inn i en 

sammenligning, så må det tas utgangspunkt i egenskapene til 

ekspropriasjonseiendommen.
138

 Det vil si at de tre momentene i første punktum, 

eiendommens karakter, beliggenhet og påregnelige utnyttelse, er avgjørende for hvilke 

eiendommer det er naturlig å sammenligne ekspropriasjonseiendommen med.
139

 

Eiendommer som egner seg til det samme formålet og som lovlig kan utnyttes til dette, 

                                                 

135
 Stordrange (2000) s. 100. Et viktig poeng som nevnes av Ballangrud er at reguleringsplaner skal 

regulere arealbruken og ikke eiendomsprisene. Det avgjørende er derfor hvordan kjøperne vurderer 

planen. Dersom det er klart at hva vanlige kjøpere vil gi er det egentlig uinteressant hva planen viser, jf. 

Ballangrud (2007) s. 200. 

136
 NOU 1981:5 s. 247 

137
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 52 

138
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 52  

139
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 48 
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vil være sammenlignbare.
140

 Dersom eiendommens fortsatte påregnelige utnyttelse er 

jordbruk, så må det for eksempel sammenlignes med tilsvarende jordbrukseiendommer. 

Den nærmere utvelgelsen av hvilke eiendommer som det kan sammenlignes med må 

skje etter en konkret vurdering.
141

 Etter ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 skulle 

det sammenlignes med tilsvarende eiendommer i «distriktet».
142

 Dette ordet benyttes 

ikke i vederlagslovens lovtekst, men ifølge forarbeidene kan det i ordet «naturleg» 

innfortolkes en lignende geografisk begrensning.
143

  

 

I henhold til ordlyden i annet punktum skal det legges vekt på de prisene som er 

«oppnådd» for sammenligningseiendommene. Oppnådd betyr at det kun er de prisene 

som faktisk er oppnådd ved salg av sammenligningseiendommer som er relevante.
144

 

Pristilbud på sammenligningseiendommer er derfor ikke relevante.
145

 Dersom det 

foreligger opplysninger om faktiske priser på sammenligningseiendommer, så må 

prisene blant annet vurderes på bakgrunn av salgsvilkårene i det enkelte tilfellet.
146

  

For eksempel vil en overdragelse innen samme familie typisk være et tilfelle der det 

foreligger særlige salgsvilkår og hvor familietilknytningen som oftest vil gjenspeiles i 

prisen og i avtalevilkårene. Om overdragelsen var konsesjonspliktig kan dette også 

påvirke prisen.
147

 

 

Ordlyden i vederlagsloven § 5 annet ledd annet punktum sier at det kan legges vekt på 

priser oppnådd ved «omsetnad». Selv om dette ordet isolert sett ikke åpner for annet 

sammenligningsgrunnlag enn frivillige salg, så kan det ifølge forarbeidene også legges 
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vekt på tidligere erstatningsfastsettelser ved ekspropriasjon, men det understrekes at 

man da må ta hensyn til at erstatningen kan være fastsatt etter andre regler.
148

 

 

Annet punktum forutsetter det at det faktisk finnes frivillige overdragelser som det kan 

sammenlignes med. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å finne frivillige 

overdragelser som kan være sammenligningsgrunnlag. Dersom det ikke er mulig å finne 

et sammenligningsgrunnlag, så må man ifølge forarbeidene fastsette hva salgsverdien 

kan være på fritt grunnlag. Det uttales at:  

 

«skjønnsmyndigheten [må] på fritt grunnlag gjøre seg opp en mening om hva 

salgsverdien kan antas å være. Den må forsøke å danne seg en mening om hva 

forstandige parter etter dagens markedssituasjon antas å ville komme fram til ut 

fra de utnyttingsmuligheter som måtte foreligge og uten hensyn til 

ekspropriasjonen.»
149

  

 

Dersom det foreligger relevante sammenligningseiendommer, må disse tillegges 

betydelig vekt.
150

 Prisene på sammenligningseiendommene må være en meget viktig 

rettesnor for å fastsette salgsverdien. Avtalepraksis kan således være relevant i forhold 

til utmåling av salgsverdi etter vederlagsloven § 5 dersom det kan belyse hvordan 

salgsverdien fastsettes ved et frivillig salg. Det er fastslått i rettspraksis at teoretiske 

modeller for å beregne salgsverdien uten referanse til konkrete sammenlignbare 

eiendommer ikke er i samsvar med vederlagsloven § 5.
151

 Begrunnelsen er at en slik 

fremgangsmåte blir lite etterprøvbar. Det åpnes imidlertid for at teoretiske metoder kan 

være et nyttig supplement i en salgsverdivurdering, men at fastsettelse av salgsverdi kun 

basert på en teoretisk beregning ikke tilfredsstiller lovens krav. 
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2.6 Andre forhold som er avgjørende for salgsverdien til eiendommen  

Ved fastsettelse av salgsverdien kan det også legges vekt på «andre tilhøve» som er 

avgjørende for salgsverdien på eiendommen. Ifølge forarbeidene er dette en 

«sekkebestemmelse».
152

 Det vil si at det kan legges vekt på andre momenter enn de fire 

som er uttrykkelig nevnt i lovteksten i første og annet punktum. Som tidligere nevnt er 

det ikke mulig å gi uttømmende bestemmelser om hvordan salgsverdien skal 

fastsettes.
153

 Forutsetningen for at disse andre forholdene kan vektlegges er at de er 

bestemmende for eiendommens salgsverdi.
154

 Det er kun individuelle egenskaper ved 

ekspropriasjonseiendommen som kan få betydning og det avgjørende er at disse 

egenskapene påvirker den prisen som vanlige kjøpere er villig til å gi. Individuelle 

egenskaper eiendommen har for ekspropriaten har derimot ikke betydning for 

salgsverdien med mindre disse påvirker den prisen vanlige kjøpere vil gi.  

 

Et eksempel på en individuell egenskap er at ekspropriasjonseiendommen nylig har blitt 

renovert. At eiendommen er svært dårlig vedlikeholdt eller er mer skyggefull enn de 

eiendommer det er sammenlignet med kan trekke salgsverdien nedover.
155

 Eiendommen 

kan ha særlig høy salgsverdi på grunn av nærhet til offentlige kommunikasjonsmidler 

eller godt vedlikehold. Dette er individuelle egenskaper som det må justeres for i en 

sammenligning med tilsvarende objekter.
156

 At andre forhold som påvirker salgsverdien 

kan hensynstas, betyr ikke at det kan tas hensyn til forhandlingsmaksimen.
157

 

Forskjellen mellom forhandlingsmaksimen og andre forhold som påvirker salgsverdien, 

er at forhandlingsmaksimen retter oppmerksomheten alene mot eksproprianten, mens 

justering for andre forhold bare er relevant dersom disse påvirker den pris vanlige 

kjøpere vil gi.
158
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For sammenligningseiendommene er det kun anledning til å legge vekt på oppnådde 

priser og ikke priser som er tilbudt.
159

 Et spørsmål er om «andre tilhøve» gjør at det er 

anledning til å ta hensyn til priser som er tilbudt for ekspropriasjonseiendommen. Ifølge 

forarbeidene kan prisopplysninger vedrørende den eksproprierte eiendom tas i 

betraktning. Et nylig foretatt salg av den nå eksproprierte eiendommen kan inngå i 

vurderingen av salgsverdi.
160

 Men priser som er tilbudt for ekspropriasjonseiendommen 

er derimot som regel ikke avgjørende for salgsverdien av eiendommen. Grunnen er at 

slike tilbud som oftest er avgitt ut fra kunnskap om at eiendommen skal eksproprieres 

og at det derfor ikke vil være aktuelt å kjøpe eiendommen for det avgitte tilbudet.
161

 

 

2.7 Helhetsvurdering 

I forarbeidene understrekes det at anvendelsen av vederlagsloven § 5 første og annet 

ledd i stor grad er skjønnsmessig, og at erstatningsfastsettelsen må skje etter en 

helhetsvurdering der det særlig skal legges vekt på de momentene som er nevnt i første 

og annet ledd.
162

 I denne forbindelse uttales det at det er viktig at skjønnsretten  

 

«ikke taper av syne at en ekspropriat bare har krav på erstatning for sitt 

økonomiske tap som følge av ekspropriasjonen. Ekspropriaten har bare krav på 

erstatning for den salgsverdi som ut fra de kriterier som er gjennomgått ovenfor 

[de fem momentene], faktisk kunne ha vært oppnådd dersom ekspropriasjonen 

ikke hadde skjedd.»
163
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3 Påslagsregler i norsk rett  

3.1 Vassdragsretten 

3.1.1 Kort om vilkår i og virkning av reglene 

I vassdragslovgivningen
164

 finnes det to påslagsregler ved ekspropriasjon til 

vannkraftproduksjon. Den første påslagsregelen gjelder ved ekspropriasjon til 

vassdragsreguleringer
165

. Vassdragsreguleringsloven
166

 § 16 nr. 3 har følgende ordlyd:  

 

«Ved bestemmelse av erstatningen forhøyes det beløp, hvortil skjønnet ansetter 

verdien av det avståtte, og det som ellers er gjenstand for erstatning, med et 

tillegg av 25 pst.» 

 

Den andre påslagsregelen finnes i vannressursloven
167

 § 51 annet ledd: 

 

«Ved ekspropriasjon til vannkraftproduksjon forhøyes alle erstatninger med 25 

prosent.»  

 

De to påslagsreglene har betydelige likhetstrekk, og i den videre redegjørelsen av 

vilkårene i og virkningen av disse reglene vil det tas utgangspunkt i vannressurslovens 

bestemmelse og bestemmelsen i vassdragsreguleringsloven vil trekkes inn der det er 

nødvendig. Det er ekspropriasjonshjemmelen som avgjør hvilken påslagsregel som skal 

anvendes. Dersom det eksproprieres til vassdragsreguleringer etter 

                                                 

164
 Vassdragslovgivningen vil brukes som en fellesbetegnelse for vassdragsreguleringsloven og 

vannressursloven. 
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vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 1, så utløses påslagsregelen i § 16 nr. 3. 

Påslagsregelen i vannressursloven § 51 annet ledd gjelder derimot ikke generelt for alle 

ekspropriasjoner som faller innenfor vannressurslovens virkeområde. Det fremgår 

tydelig av ordlyden at påslaget bare kommer til anvendelse der det eksproprieres til 

«vannkraftproduksjon».
168

 

 

Et vilkår i påslagsregelen etter vannressursloven er dermed at ekspropriasjonen skjer til 

fordel for energiproduksjon som utnytter vannfall. Forarbeidene presiserer at 

ekspropriasjon til andre industrielle vassdragstiltak enn energiproduksjon er holdt 

utenfor regelen om mererstatning.
169

 I utgangspunktet vil en ekspropriasjon til 

vannforsyning ikke falle innunder påslagsregelen da ekspropriasjonstiltaket ikke er 

energiproduksjon. Men dersom et vannkraftanlegg tjener både til vannkraftproduksjon 

og vannforsyning, forutsetter forarbeidene at dette faller innunder 25 prosent regelen.
170

 

Etter vannressursloven § 52 annet punktum gjelder påslagsregelen tilsvarende dersom 

det gis erstatning for senskader ved ekspropriasjon til vannkraftproduksjon. 

Begrunnelsen for at det også skal gis mererstatning ved erstatning for senskader er at 

det er rimelig at skader som ikke ble forutsett skal stå i samme erstatningsmessige 

stilling som skader som ble forutsett.
171

 

 

                                                 

168
 I praksis vil de fleste ekspropriasjoner til vannkraftproduksjon skje etter vassdragsreguleringsloven, jf. 
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s. 362. 
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Ifølge ordlyden i vannressursloven § 51 annet ledd har det ingen betydning for påslaget 

hvem eksproprianten er.
172

 I annet ledd angis det heller ikke hvilke type rettigheter som 

kvalifiserer til påslag. Ut fra lovteksten isolert sett kan det virke som om hva slags type 

rettighet som eksproprieres er uten betydning så lenge det er tale om en ekspropriasjon 

til vannkraftproduksjon. Men dersom annet ledd tolkes i lys av første ledd taler dette for 

at det må være rådighet over vassdrag eller grunnvann som eksproprieres for at det skal 

gis et påslag. 

 

En fallrettighet er en rådighet over vassdrag. Fallrettigheter regnes som fast eiendom og 

faller innenfor vederlagslovens definisjon av eiendom i 2 bokstav c.
173

 Fallrettighetene 

tilhører i utgangspunktet grunneieren, men rådigheten over vannet kan være skilt ut fra 

rådigheten over grunnen.
174

 Retten til å utnytte et vannfall til kraftproduksjon er dermed 

en del av eierrådigheten. For å utnytte et vannfall for kraftproduksjon må derfor 

tiltakshaveren ha rett til fallet, og en tiltakshaver kan skaffe seg rett til fallet på 

forskjellige måter, for eksempel ved avtale eller ekspropriasjon.
175

 I forbindelse med en 

vannkraftutbygging kan det være nødvendig å ekspropriere fallrettighetene. Det skal 

ikke betales erstatning for vannmassene ved ekspropriasjon. Derimot kan det fastsettes 

erstatning for bruk av vannet som drivkraft, det vil si utnytting av vannet til 

kraftproduksjon. At det fastsettes erstatning for vannfall kan sies å være historisk 

betinget da fallet før vannkraftutbyggingsepoken var i bruk i drift av møller, sager og 

lignende.
176

 

 

                                                 

172
 Oreigningsloven § 2 nr. 51 gir hjemmel for ekspropriasjon av grunn og rettigheter som er nødvendige 

for å etablere et kraftverk for produksjon av vannkraft. Private har adgang til å ekspropriere i medhold av 

denne bestemmelsen etter en forskrift gitt i medhold av oreigningsloven § 3. 

173
 NOU 1981:5 s. 190. I juridisk teori var det tidligere omstridt om fallrettigheter skulle erstattes etter 

ekspropriasjonserstatningsloven av 1973, se NOU 1994:12 s. 243 note 9. 

174
 Se vannressursloven § 13. 

175
 I forarbeidene skisseres det fire ulike fremgangsmåter for å skaffe seg en fallrett, jf. NOU 1994:12 s. 

155. Ved kjøp av grunnen under fallet, ved overføring av eiendomsrett til fallet uten at grunnen følger 

med, ved etablering av total bruksrett til vannet eller ved en ren bruksrett (servitutt) til å utnytte fallet.  

176
 NOU 1994:12 s. 242 
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Ordlyden i vannressursloven § 51 annet ledd sondrer derimot ikke mellom 

ekspropriasjon av fallrettigheter og andre typer rettigheter. Dette kan tale for at et 

påslag også må gis der andre rettigheter enn fallrettigheter blir ekspropriert, for 

eksempel når en fiskerett som hindrer vannkraftproduksjonen må eksproprieres. For å 

anlegge et vannkraftverk kan det for eksempel være nødvendig å ekspropriere rett til å 

anlegge kraftlinjer og veier, eller ekspropriere boliger for å få plass til kraftverket. 

Forarbeidene kan tale for at påslaget primært gjelder ved fallrettigheter.
177

 Lovteksten i 

vannressursloven § 51 annet ledd kan isolert sett ha en for vid utforming. Det kan være 

noe uklart om påslagsregelen forutsetter en ekspropriasjon av rådighet til vassdrag eller 

om ekspropriasjon av andre typer rettigheter kvalifiserer til påslag så fremt 

ekspropriasjonstiltaket er vannkraftproduksjon. Det avgjørende må være at rettigheten 

faller innenfor vannressurslovens virkeområde, det vil si at ekspropriasjonen må gjelde 

rådighet over vassdrag for at det skal gis et påslag. 

 

I henhold til vannressursloven § 51 annet ledd skal «alle erstatninger» forhøyes med 25 

prosent. Virkningen av påslagsreglene er dermed at det gis et påslag på 25 prosent i 

tillegg til den erstatningen som er utmålt på vanlig måte. Det er erstatningsbeløpet som 

er beregningsgrunnlaget for påslaget.
178

 At «alle» erstatninger skal forhøyes må også 

bety at uansett hvilket verdsettelsesprinsipp som er benyttet for å utmåle erstatningen, 

så skal det gis et påslag.
179

 Om erstatningen er utmålt som årlig erstatning eller som 

engangserstatning har ingen betydning for påslaget.
180

 «Alle» erstatninger betyr også at 

både grunnerstatning og ulempeerstatning er gjenstand for påslag.
181

 I 

vassdragsreguleringsloven fremgår det uttrykkelig av ordlyden at eventuelle 

erstatninger for skade og ulempe er gjenstand for påslag. I vassdragsretten har det vært 

vanlig å gi ekspropriasjonserstatning for både skader og ulemper.
182

 

                                                 

177
 Se NOU 1994:12 s. 244 

178
 Utdypes i 3.6.3. 

179
 Vil komme mer inn på verdsettelsesprinsipper i 3.1.6.  

180
 Hovedregelen i vassdragslovgivningen er at erstatningen skal betales i form av årlige ytelser, men i 

enkelte tilfeller kan erstatningen utmåles som engangserstatning, se vannressursloven § 51 fjerde ledd og 

vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 5. 

181
 Se vederlagsloven § 3 som skiller mellom grunnerstatning og ulempeerstatning. 

182
 Se mer om dette i Vislie (2002) s. 522 flg. 
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3.1.2 Begrunnelser for påslagsreglene 

Påslagsreglene i vassdragslovgivningen er basert på et prinsipp om mererstatning
183

, og 

de er begrunnet ut fra tre hensyn. Begrunnelsen for 25 prosent prinsippet er for det 

første at den som får tillatelse til å overta en annens eiendom ved tvang fordi 

vedkommende kan gjøre gode forretninger på eiendommen, bør betale mer enn bare 

erstatning. Det er rimelig at den opprinnelige eieren bør få en andel i gevinsten ved 

ekspropriasjonstiltaket.
184

 Prinsippet er at den som ofrer sin eiendom slik at det kan 

skapes store nye verdier, bør få en andel i de verdiene som skapes. Påslaget skal derfor 

gi ekspropriaten en andel i verdiskapningen
185

 som skapes ved at eiendommen hans 

eksproprieres og benyttes til kraftutvinning.
186

 For det andre er det en del usikkerhet 

knyttet til erstatningsutmålingen og et påslag kan være en garanti for at full erstatning 

virkelig blir gitt.
187

 Påslaget er da en slags sikkerhetsmargin. For det tredje bør en andel 

av verdiskapningen beholdes i det distriktet der vassdragsutbyggingen foretas. En 

mererstatning kan derfor bidra til å bygge oppom næringsgrunnlaget i det distriktet der 

vannkraftressursene skal utnyttes.
188

 

 

3.1.3 Et komparativt blikk 

Det kan tenkes at påslagsreglene i norsk vassdragsrett er inspirert av svensk 

vassdragsrett. I forarbeidene til vannressursloven nevnes det at regler om mererstatning 

ved ekspropriasjon til kraftutbygging er kjent fra svensk rett.
189

 Den svenske 

vattenlagen av 1918 inneholdt en påslagsregel der det i nærmere angitte tilfeller skulle 

det gis et 50 prosent påslag på erstatningen.
190

 

                                                 

183
 Mererstatning spiller på at ekspropriaten får «mer» erstatning, altså et tillegg til den erstatningen som 

er fastsatt på vanlig måte. Begrepet mererstatning må her ikke forveksles med den betydningen 

mererstatning hadde i § 5 nr. 1 i ekspropriasjonserstatningsloven av 1973. 

184
 NOU 1994:12 s. 243 

185
 Verdiskapning skjer når verdien av det som produseres (kraft) er større enn verdien av de ressursene 

som benyttes (blant annet innsatsfaktoren vannkraft). 

186
 NOU 1994:12 s. 244 

187
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 231  

188
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 231 

189
 Det nevnes også at slike regler finnes i finsk rett, se NOU 1994:12 s. 243-244.  

190
 SOU 2008:99 s. 97-98 
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Ifølge forarbeidene til denne bestemmelsen hadde den forhøyede erstatningen tre 

begrunnelser. For det første skulle eieren bli kompensert for tapt mulighet til å utvikle 

eiendommen til økt produktivitet.
191

 For det andre var eiendommer ofte undergitt 

tilfeldige verdiendringer og da var det ikke rimelig å tvinge eieren til å avstå 

eiendommen i en lavkonjunktur. Et tredje, men ikke direkte uttalt hensyn, kan ha vært 

et ønske om at ekspropriaten skulle få en andel i gevinsten ved tiltaket.
192

 Begrunnelsen 

for dette svenske påslaget var altså en tapt utviklingsmulighet, en tapt ventesjanse og en 

gevinstdeling.
193

 Denne regelen om forhøyd erstatning ble imidlertid opphevet i 

1974.
194

  

 

3.1.4 Et kort historisk tilbakeblikk på påslagsreglene 

Da vassdragsreguleringsloven av 1911 skulle innføres var spørsmålet om et 

vederlagsprinsipp eller om det skulle gis et fast prosentvis påslag på 

ekspropriasjonserstatning meget omdiskutert.
195

 Vederlagsprinsippet gikk ut på at 

grunneierne skulle få en andel av den verditilvekst som skyldes reguleringen. 

Verditilveksten var differansen mellom den rå vannkraften og fallets verdi etter 

reguleringen (fratrukket reguleringskostnadene).
196

 Stortinget sluttet seg derimot ikke til 

vederlagsprinsippet, men vedtok i stedet for påslagsregelen som finnes i 

vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 3.
197

 Vederlagsprinsippet ble forkastet siden det av 

praktiske grunner var uantagelig.
198

 

 

                                                 

191
 En slags forventning om at eieren selv kunne utvikle eiendommen, for eksempel anvende den i 

virksomhet. 

192
 SOU 2008:99 s. 97-98 

193
 Et annet sted sies det for øvrig at hva påslaget skulle dekke var noe uklart, men at det er rimelig å anta 

at det nærmest var tale om en gevinstdeling, jf. SOU 2008:99 s. 172. 

194
 SOU 2008:99 s. 98 

195
 NOU 1994:12 s. 243. Den någjeldende vassdragsreguleringsloven av 1917 avløste den fra 1911. 

196
 Vislie (1955) s. 181-182. Vislie nevner også (s. 189) at dette vederlagsprinsippet ble utformet av 

statsråd Scheel, som hadde vært professor i tingsrett. 

197
 NOU 1994:12 s. 243 

198
 Vislie (1955) s. 182 
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3.1.5 Tidligere lovgivningspolitisk diskusjon om å oppheve påslagsreglene 

I forbindelse med vedtagelsen av vannressursloven, som avløste vassdragsloven av 

1940
199

, ble påslagsreglene i vassdragsretten igjen gjenstand for diskusjon i 1994 i 

Vassdragslovutvalget. Vassdragslovutvalget hadde et delt syn på om påslagsreglene 

skulle videreføres i den nye vannressursloven. Flertallet i Vassdragslovutvalget
200

 

foreslo at påslagsreglene skulle oppheves. Flertallet mente at vannressursloven og 

vassdragsreguleringsloven burde være like på dette punktet og foreslo også at 

vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 3 skulle oppheves.
201

 Flertallets begrunnelse for sitt 

standpunkt bestod av fem argumenter. 

 

For det første påpekte flertallet at ekspropriasjon var mer omdiskutert på begynnelsen 

av 1900-tallet enn nå og at reglene om 25 prosent tillegget måtte sees i lys av dette. Et 

påslag gjorde det lettere å få gjennomført rasjonelle vannkraftutbygginger samtidig som 

påslaget bidro til at det var lettere å få aksept for ekspropriasjonsreglene. Påslaget var 

derfor tidligere et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført vannkraftutbygginger, 

men flertallet mente at det ikke lenger var behov for et særskilt påslag ved 

ekspropriasjon til kraftutbyggingsformål. 

 

For det andre mente flertallet at påslagsreglene bidro til en konkurransevridning. 

Påslagsreglene kom bare til anvendelse ved ekspropriasjon til industriell bruk, det vil si 

en industriell utnyttelse av vassdraget. For de øvrige bruksformålene i vassdraget kom 

påslaget ikke til anvendelse, og ifølge flertallet førte dette til en uheldig 

konkurransevridning i vassdragsretten. For det tredje mente flertallet at en 25 prosent 

mererstatning var en særregel i vassdragslovgivningen, men at denne særregelen kunne 

ikke sees som et utslag av et generelt prinsipp om en andel i gevinsten ved utnytting av 

naturressurser.
202

 

 

                                                 

199
 Lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene (vassdragsloven) (opphevet). 

200
 Flertallet bestod av Backer (utvalgets leder), Ajer, Berg, Høisveen, Lund, Samuelsen, Terjesen, 

Traagstad og Aaasen. 

201
 NOU 1994:12 s. 244 

202
 På dette tidspunktet i 1994 hadde man også en lignende særregel i minerallovgivningen, denne vil 

behandles i 3.2. 
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For det fjerde kunne en alternativ begrunnelse for 25 prosent reglene være at det var 

vanskeligere i vannkraftsammenheng enn ved ordinære ekspropriasjoner å overskue alle 

skader og ulemper slik at påslaget kunne være en garanti for at full erstatning virkelig 

ble gitt. Men flertallet avfeide selv denne alternative begrunnelsen og mente at en 

generell bestemmelse om tilleggserstatning kunne virke tilfeldig. For det femte mente 

flertallet at hensynet til likebehandling talte mot en videreføring av disse 

påslagsreglene. Flertallet konkluderte derfor med at det ikke lenger var grunnlag for å 

videreføre reglene om mererstatning og foreslo at de ble opphevet.  

 

Mindretallet
203

 gikk inn for å videreføre de dagjeldende reglene om 25 prosent tillegg til 

erstatningene, men i en modifisert form.
204

 Mindretallets forslag var at reglene om 25 

prosent tilleggserstatning bare skulle gjelde ved ekspropriasjon til vannkraftproduksjon. 

Ved ekspropriasjon til andre industrielle vassdragstiltak enn energiproduksjon skal det 

derfor ikke gis et påslag.
205

 At påslagsreglene ved ekspropriasjon til 

vannkraftproduksjon skulle opprettholdes ble begrunnet ut fra to argumenter.  

 

For det første pekte mindretallet på at utnytting av vassdragsrettigheter til industrielt 

formål og da særlig kraftproduksjon innebærer innvinning av meget store verdier. 

Mindretallet viste til at bakgrunnen for tillegget i vassdragsreguleringsloven av 1911 

var at de som måtte avstå fallrettigheter og magasinrettigheter for slik utnytting, burde 

få en andel av disse enorme verdiene. Mindretallet var av den oppfatning at det var 

rimelig at eiere av slike rettigheter også i fremtiden ble tilkjent en andel av 

verdiskapningen. For det andre la mindretallet til grunn at naturressursen vannkraft har 

en stor økonomisk verdi for den enkelte rettighetshaver og at det avstås råstoff til en 

produksjon av meget høy verdi. Dersom grunneierne også i fremtiden ble tilkjent en 

                                                 

203
 Mindretallet besto av Simonsen, Ødegaard og Aalstad. 

204
 Vassdragsloven hadde flere bestemmelser om mererstatning. Etter vassdragsloven § 134 nr. 1 skulle 

det ved ekspropriasjon etter § 21, § 62 og § 63 for vannkraftutbygging og etter § 17 for vannforsyning til 

industribruk legges til en ekstra erstatning på 25 prosent. Ved innløsning av fall ga vassdragsloven § 137 

nr. 1 rett til mererstatning i form av vederlag. Tidligere kunne ikke private ekspropriere vannfall og måtte 

benytte innløsningsreglene. Innløsningsreglene er opphevet og erstattet med en ekspropriasjonsadgang 

for private, jf. NOU 1994:12 s. 236. 

205
 NOU 1994:12 s. 458 
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andel av verdiskapningen, så ville dette ifølge mindretallet føre til at en del av verdiene 

ble beholdt i distriktet.  

 

Departementet sluttet seg til mindretallets argumentasjon og påslagsreglene i 

vassdragsretten ble videreført i en modifisert versjon.
206

 I forarbeidene uttaler 

departementet:  

 

«Det er lange tradisjoner for at grunneierne og lokalsamfunnet skal ha en 

kompensasjon når vannressursene utnyttes av andre til industriell bruk. Ved å gi 

en ekstra erstatning har tanken vært at en andel av verdiskapningen er blitt i 

distriktet.»
207

 

 

Departementet mente også at utnyttelse av vannkraften står i en særstilling. I tillegg 

kunne en mererstatning også være rimelig i vassdragssaker siden ansvarsgrunnlag og 

erstatningsutmåling kan være kompliserte.
208

 

 

3.1.6  Uleberg-dommen som illustrasjon 

Påslagsreglene i vassdragsretten har vært og er omdiskuterte, men de har blitt fastholdt 

av Høyesterett senest i Rt. 2008 s. 82 (Uleberg). Saken gjaldt kjøp av fallrettigheter der 

kjøpesummen skulle utmåles ut fra ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 

Hovedspørsmålet i saken var hvilket verdsettelsestidspunkt som skulle legges til grunn 

ved utmåling av fallrettighetenes salgsverdi. Om verdsettelsen skulle skje ved 

avtaleinngåelsen i 1968 eller ved utbyggingstidspunktet i 2004 hadde betydning for 

hvilket verdsettelsesprinsipp som skulle legges til grunn. Høyesterett konkluderte med 

at prisnivået da avtalen ble inngått i 1968 måtte legges til grunn, og det førte til at 

                                                 

206
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 231 flg. En mulig grunn til at påslagsreglene ble beholdt, til tross for at 

flertallet foreslo at de skulle oppheves, kan skyldes en sterk lobbyvirksomhet, jf. Falkanger (2011). 

207
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 231 

208
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 231. Departementet støttet seg her på det Advokatforeningen hadde uttalt i 

høringsrunden, men Advokatforeningen mente selv at 25 prosent tillegget ikke kunne videreføres ut fra 

en begrunnelse om at påslaget kunne være en rimelig kompensasjon i kompliserte vassdragssaker. 
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salgsverdien måtte utmåles etter naturhestekraftmetoden siden denne da var den eneste 

kjente og benyttede metoden.
209

 

 

I Uleberg-dommen avklarte også Høyesterett to prinsipielle spørsmål gjennom obiter 

dicta uttalelser. For det første uttalte Høyesterett at naturhestekraftmetoden ikke lenger 

er en egnet verdsettelsesmetode for fallrettigheter hvor separat utbygging av fallet er 

påregnelig.
210

 Uleberg-saken gjaldt en fallrettighet hvor det var påregnelig med separat 

utbygging.
211

 Høyesterett avklarte derfor at det er vederlagsloven § 5 som skal benyttes 

for å utmåle fallerstatningen for de separat utbyggbare fallene, og at det dermed har 

skjedd et skift i verdsettelsesprinsippet for fallrettigheter. I tilknytning til dette ble det 

reist spørsmål om påslagsregelen i vannressursloven § 51 annet ledd måtte tolkes 

innskrenkende siden naturhestekraftmetoden ikke lenger kunne benyttes for å utmåle 

erstatningen. For det andre fastslo Høyesterett at det ikke var grunnlag for å se bort fra 

påslagsregelen.
212

 Det er nødvendig å si litt om naturhestekraftmetoden fordi det var 

den første obiter dicta uttalelsen som førte til Høyesterett uttalte seg om påslagsregelen.  

 

Naturhestekraftmetoden har tradisjonelt blitt benyttet til å utmåle 

ekspropriasjonserstatningen for fallrettigheter (fallerstatning), selv om metoden aldri 

har vært lovfestet til dette. Naturhestekraftmetoden ble introdusert i lovgivningen som 

en praktisk målestoll for kraftgrunnlaget ved beregning av konsesjonsavgift og 

konsesjonskraft.
213

 Naturhestekraftmetoden beregnet fallrettighetenes teoretiske 

salgsverdi da det tidligere ikke fantes noe fritt marked for omsetning av 

fallrettigheter.
214

 Denne metoden har ingen direkte kobling til vederlagsloven § 5 selv 

                                                 

209
 Særlig dommens avsnitt 62 og 74.  

210
 Se blant annet avsnitt 77-81 i dommen. Med separat utbygging siktes det til at fallrettighetene kunne 

ha vært benyttet i et annet prosjekt enn det aktuelle ekspropriasjonsprosjektet, typisk et småkraftprosjekt, 

jf. Larsen (2012) s. 26. 

211
 Avsnitt 77. I avsnitt 77 sier Høyesterett at en fallrettighet som er separat utbyggbar kan selges eller 

leies ut i et fritt marked. 

212
 Se avsnitt 96. Selv om obiter dictum uttalelsen formelt gjelder vannressursloven § 51 annet ledd, så 

har den også betydning for påslagsregelen i vassdragsreguleringsloven. 

213
 Avsnitt 82-83 

214
 Se dommens avsnitt 78 for en nærmere beskrivelse av metoden.  
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om den har blitt oppfattet som et uttrykk for fallrettigheters salgsverdi. Et vilkår for 

erstatning etter salgsverdi er at det eksisterer et marked, noe som ikke var tilfelle for 

fallrettigheter tidligere. Når det ikke eksisterer et marked, kan vederlagsloven § 5 ikke 

anvendes.
215

 

 

Naturhestekraftmetoden var en form for forhandlingsmaksime fordi fallrettighetene 

hadde en særlig verdi for eksproprianten. Ekspropriaten fikk en salgsverdi for 

fallrettighetene basert på ekspropriantens utnyttelse av fallrettighetene.
216

 Man kan også 

se på naturhestekraftmetoden som et unntak fra økonomisk tap. Fallrettigheten hadde 

ikke noe salgsverdi siden det ikke eksisterte et marked, og tidligere var det heller ikke 

mulig for grunneieren å utnytte fallrettighetene selv, og ekspropriasjonen påførte derfor 

ikke grunneieren noe økonomisk tap.
217

 Det eksisterer nå et fritt marked for salg og leie 

av fallrettigheter.
218

 Eieren kan derfor nå selge eller leie ut fallrettighetene i et fritt 

marked eller benytte dem selv i et småkraftprosjekt.  

 

Høyesterett tok konsekvensen av denne markedsendringen, og uttalte derfor at 

naturhestekraftmetoden ikke lenger var et egnet verdsettelsesprinsipp for å utmåle 

fallrettighetenes verdi. Fallerstatningen har derfor tidligere vært basert på 

naturhestekraftmetoden, men utmålingen av erstatningen skal nå skje etter reglene i 

vederlagsloven siden det nå eksisterer et marked for fallrettigheter. Høyesteretts obiter 

dicta uttalelse i Uleberg-dommen begrenset seg til fallrettigheter der det var påregnelig 

med separat utbygging og gikk ikke inn på tilfeller der separat utbygging ikke var 

påregnelig.
219

 Dommen i Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit) har derimot blitt tatt til inntekt for 

at naturhestekraftmetoden er «død» slik at alle typer fallrettigheter nå utelukkende skal 

verdsettes etter vederlagsloven.
220

 

 

                                                 

215
 Se 2.2.3. 

216
 Fleischer (1975) s. 226 

217
 Se mindretallet i LG-2010-4850 (Kløvtveit).  

218
 Rt. 2008 s. 82 avsnitt 83-84 

219
 Avsnitt 81 

220
 Se Larsen (2012) s. 26 flg. 
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Ordlyden i vannressursloven § 51 annet ledd oppstiller derimot ingen betingelse om at 

erstatningen må være utmålt etter naturhestekraftmetoden. Det Høyesterett måtte ta 

stilling til i Uleberg-saken var om påslagsreglene i vassdragsretten var uløselig knyttet 

til naturhestekraftmetoden slik at når denne ikke metoden skulle anvendes, så skulle det 

heller ikke gis noe påslag. Høyesterett var enig i at forarbeidene til vannressursloven 

bygde på en forutsetning om at fallrettighetene skulle verdsettes ut fra 

naturhestekraftmetoden.
221

 Dette var allikevel ikke avgjørende, og Høyesterett uttalte i 

et obiter dicta at: 

 

«Jeg ser ikke bort fra at et tillegg på 25 % til erstatninger som beregnes ut fra 

salgsverdien på fallrettigheter i et fritt marked, i noen tilfeller kan medføre at en 

uforholdsmessig stor del av verdiskapningen kommer grunneieren til gode. Jeg 

kan imidlertid ikke se at urimeligheten er av en slik karakter at det kan gi 

grunnlag for å se bort fra bestemmelsen i vannressursloven § 51 annet ledd. Selv 

om det kan hevdes – slik EBL gjør – at forutsetningene for bestemmelsene ikke 

lenger er tilstede når grunneieren har fått en rimelig andel i verdiskapningen 

gjennom markedsmekanismene, er det etter mitt syn primært en 

lovgiveroppgave å sørge for endrede regler på dette området.»
222

 

 

I Uleberg-dommen fant Høyesterett ikke grunn til å fravike påslagsregelen. Dette må 

forstås slik at rettstilstanden etter Uleberg-dommen er at retten til 25 prosent 

mererstatning er uavhengig av hvilken verdsettelsesmetode
223

 som er benyttet til å 

fastsette fallerstatningen.
224

 Om det er naturhestekraftmetoden, salgsverdi eller 

bruksverdien som legges til grunn har ingen betydning for retten til påslag. I 

vannressursloven § 51 første ledd vises det også til vederlagslovens utmålingsregler. 

Det kan bety at lovgiver har forutsatt at fallerstatningen skal utmåles etter 

vederlagsloven og ikke naturhestekraftmetoden, og at påslagsregelen i annet ikke er 

avhengig av at naturhestekraftmetoden er benyttet for å utmåle erstatningen. 

                                                 

221
 Avsnitt 95 

222
 Avsnitt 96. EBL er en forkortelse for Energibedriftenes landsforening som var hjelpeintervenient for 

Agder Energi Produksjon (den ankende part). 

223
 Bruker verdsettelsesprinsipp og verdsettelsesmetode som synonymer. 

224
 Backer (2012) note 129 
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Høyesterett konkluderer at det er en lovgiveroppgave å endre denne påslagsregelen, og 

at det ikke er en oppgave for domstolene. Dersom det ikke skal utmåles 25 prosent 

ekstra på erstatningen ved ekspropriasjon til vannkraftproduksjon, så er det derfor helt 

klart at kreves det en lovendring. Domstolene må derfor utmåle et påslag ved 

ekspropriasjon til vannkraftproduksjon uansett hvilket verdsettelsesprinsipp som er lagt 

til grunn. Høyesterett uttaler seg om påslagsregelen i et obiter dicta, og det kan ha 

betydning for vekten av uttalelsen. Det kan tenkes at Høyesterett hadde kommet til et 

annet resultat dersom fallrettigheten i Uleberg-saken hadde blitt verdsatt etter 

vederlagsloven § 5 og ikke naturhestekraftmetoden. 

 

Det Høyesterett derimot antyder i sin obiter dicta uttalelse er at det kan være en mulig 

dobbeltkompensasjon dersom det gis salgsverdi og et påslag. Dersom markedsprisen 

inkluderer 25 prosent påslag vil det være uriktig å gi et 25 prosent påslag på denne fordi 

da vil den samme verdien erstattes to ganger. Ved verdsettelse etter 

naturhestekraftmetoden var tillegget på 25 prosent vanligvis inkludert i prisen ved avtalt 

salg.
225

 I Uleberg-dommen mente den ene parten at dette påslaget ikke var inkludert i 

markedsprisen. Begrunnelsen var at de sammenlignbare avtalene som inngås om leie av 

fallrettigheter ikke reflekterer dette påslaget siden det sjelden vil være aktuelt å 

ekspropriere til fordel for en utbygger i småkraftprosjekt.
226

 Også i juridisk teori hevdes 

det at det er vanskelig å finne holdepunkter for at 25 prosent påslaget er inkludert i 

markedsprisen da den markedsprisen som har utviklet seg ikke tar hensyn til 

alternativkostnaden (påslaget) ved en eventuell ekspropriasjon.
227

 

 

Dersom det er påregnelig at grunneieren kunne ha bygget et småkraftverk eller solgt 

fallrettighetene til et småkraftprosjekt, så gir salgsverdien grunneieren erstatning for en 

tapt utbyggingsmulighet.
228

 Det kan hevdes at vederlagsloven § 5 og påslagsregelen er 

uforenlig fordi man ved fastsettelsen av salgsverdi skal se bort fra 

                                                 

225
 Vislie (2002) s. 510 

226
 Avsnitt 93 

227
 Larsen (2006) s. 201 

228
 I LG-2007-176723 legges det til grunn at verdien av leieavtaler regnes som salgsverdi (og ikke 

bruksverdi). I LG-2007-146016 tas det ikke stilling til dette. Larsen (2008) s. 60 sier at rent salg av 

fallrettigheter er uvanlig og at det er mer praktisk for grunneier å inngå en leieavtale med et kraftselskap. 
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ekspropriasjonstiltaket, mens påslagsregelen skal legge dette til grunn. At salgsverdien 

og påslagsregelen baseres på to uforenlige utnyttelsesmåter berøres ikke direkte i 

Uleberg-dommen. I forarbeidene sies det dersom vassdragslovgivningen har særregler 

for erstatningsutmålingen, så er det rimelig å anta at disse går foran vederlagslovens 

regler.
229

 Selv om det egentlig foreligger motstrid mellom salgsverdiprinsippet og 

påslagsreglene, kan det tenkes at man må se bort i fra dette siden påslagsreglene er lex 

specialis. I vannressursloven § 51 forutsettes det indirekte gjennom første ledd at 

vederlagsloven kan anvendes i samspill med påslagsregelen i annet ledd.
230

 Det kan 

bety at ekspropriaten ved vannkraftutbygging kan få erstatning for to utnyttelsesmåter 

som gjensidig utelukker hverandre.  

 

Det finnes argumenter for og mot opphevelse av påslagsreglene i vassdragsretten.
231

 

Slik rettskildebildet er etter Uleberg-dommen, så må det fortsatt utmåles et påslag ved 

ekspropriasjon til vannkraftproduksjon. Reglene er omdiskuterte, og selv om 

Høyesterett i Uleberg-dommen fastholdt 25 prosent tillegget er det ikke usannsynlig at 

det vil komme en ny diskusjon om opphevelse. Et argument for at påslagsreglene i 

vassdragslovgivningen bør beholdes kan være gevinstdelingsprinsippet som er foreslått 

innført i Sverige. Vannkraftutbygginger er nevnt som et typetilfelle der det bør skje en 

gevinstdeling.
232

 Et annet argument for at et påslag fortsatt bør gis er at verdien for 

utbygger kan være større enn den verdien falleier kunne ha realisert ved en egen 

småkraftutbygging.
233

 For eksempel kan verdien være høyere på grunn av 

stordriftsfordeler. På en annen side kan det sies at eieren får sin andel av 

verdiskapningen hvis et småkraftverk legges til grunn for utmålingen og at eieren ikke 

bør få en andel av verdiskapningen i ekspropriantens tiltak. Et «problem» slik som 

reglene er nå er kan være at ekspropriaten får erstatning for vassdraget som salgsobjekt 

eller utleieobjekt, samtidig som ekspropriaten får en andel i ekspropriantens tiltak, som 

                                                 

229
 NOU 1994:12 s. 240. Ifølge forarbeidene ble forholdet mellom vassdragsloven og vederlagsloven ikke 

nærmere vurdert da vederlagsloven ble vedtatt. 

230
 Men om lovgiver har forutsatt dette bevisst er en annen sak. 

231
 Se også tidligere lovgivningspolitisk diskusjon i 3.1.5. 

232
 Dette vil utdypes i 4.5.  

233
 Larsen (2006) s. 201 
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grunneier ikke selv kan realisere. Et annet argument for opphevelse er at påslaget kan 

være en konkurranseulempe. 

 

3.2 Mineralretten 

3.2.1 Påslagsregelen 

I tilknytning til mererstatningsbestemmelsene i vassdragsretten blir det i forarbeidene til 

vannressursloven nevnt at en lignende regel om mererstatning gjelder ved avståing av 

grunn m.v. til drift av ikke-mutbare mineraler i henhold til mineralavståingsloven
234

 § 8 

nr. 3.
235

 Den loven som det her vises til er imidlertid opphevet. Mineralavståingsloven 

ble i 2010 avløst av mineralloven
236

. Mineralavståingsloven var en lov om 

grunnavståing til mineralutvinning. Ved ekspropriasjon etter denne loven ga 

bestemmelsen i § 8 nr. 3 ekspropriaten en mererstatning på 25 prosent. Påslagsregelen i 

mineralavståingsloven er derimot ikke inntatt i mineralloven. Det betyr at det har vært 

en regel om mererstatning i mineralretten. Det er uansett interessant å se nærmere på 

denne rettshistoriske påslagsregelen.  

 

For å forstå denne påslagsregelen er det hensiktsmessig å si litt om 

mineralavståingsloven. Som det fremgår av den fullstendige tittelen til 

mineralavståingsloven, så gjaldt denne for de ikke-mutbare mineralene.
237

 

Minerallovgivningen var tidligere basert på et skille mellom de mutbare og de ikke-

mutbare mineralene. De mutbare mineralene tilhørte staten, mens de mineraler som 

grunneier eide ble kalt for de ikke-mutbare.
238

 Mineralavståingsloven var i det 

vesentlige en egen ekspropriasjonslov for de ikke-mutbare mineralene som tilhørte 

                                                 

234
 Lov 21. mars 1952 nr. 1 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster 

(mineralavståingsloven). 

235
 NOU 1994:12 s. 243 

236
 Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). 

237
 Mineralavståingsloven § 14 anga hvilke mineraler som var omfattet av loven. 

238
 Retten til å utnytte de ikke-mutbare mineralene fulgte av eiendomsretten til grunnen. De mutbare 

mineralene ble ikke regnet som inkludert i eiendomsretten. I mineralloven er begrepene mutbare og ikke-

mutbare erstattet med statens og grunneiers mineraler, jf. § 7. I motsetning til tidligere lovgivning gjelder 

mineralloven for alle typer mineraler både statens og grunneiers, jf. Ot.prp.nr 43 (2008-09) s. 9, 30. 
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grunneier.
239

 Regler om de mutbare mineralene fantes blant annet i bergverksloven
240

. 

Bergverksloven bygde på den forutsetning at de mineraler som loven omfattet ikke 

tilhørte grunneieren.
241

 I en tidligere bergverkslov fantes det for øvrig også en regel at 

erstatningen skulle forhøyes med 25 prosent ved ekspropriasjon.
242

  

 

3.2.2 Nærmere om påslagsregelen i mineralavståingsloven § 8 nr. 3 

Påslagsregelen i mineralavståingsloven § 8 nr. 3 hadde følgende ordlyd: 

 

«Ved avståing skal saksøkte i tillegg til den erstatning han ellers har krav på, 

tilkjennes en kontant engangserstatning svarende til 25 pst. av vedkommende 

eiendoms verdi i den anvendelsen den har ved avståingen eller, hvis avståingen 

gjelder bruksrett eller servitutt av det beløp bruksretten eller servitutten antas å 

representere en byrde på eiendommen.» 

 

Denne bestemmelsen om et 25 prosent tillegg gjaldt generelt for samtlige 

ekspropriasjoner etter mineralavståingsloven.
243

 Ordlyden sondrer mellom 

ekspropriasjon av eiendomsrett og ekspropriasjon av bruksrett eller servitutt. Dette 

samsvarer med at ekspropriasjon etter mineralavståingsloven normalt skulle skje til 

bruk, men at eiendomsrett kunne eksproprieres hvis det var nødvendig.
244

 Om 

                                                 

239
 NOU 1996:11 Vedlegg 6 avsnitt 3.4.5. Før 1952 fantes det ingen lov som ga regler om ekspropriasjon 

av rett til ikke-mutbare forekomster. 

240
 Lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven) (opphevet). 

241
 Bergverksloven § 1 

242
 I lov 14. juli 1842 angaaende Bergverksdrift (opphevet) fantes det en bestemmelse om 25 % 

tilleggserstatning. (NUT 1954:1 s. 84-85) Ved visse ekspropriasjoner skulle erstatningen fastsettes med et 

tillegg på 25 % av eiendommens verdi for saksøkte. (NUT 1954:2 s. 4). Også jernbaneloven av 12. august 

1848 (opphevet) hjemlet et tillegg til erstatningen tilsvarende ett års husleie når husbygninger ble 

ekspropriert. (NUT 1954:2 s. 4). Dette er også eksempler på retthistoriske påslagsregler. 

243
 NUT 1954:1 s. 84 

244
 Mineralavståingsloven § 1 annet ledd. Begrunnelsen for dette var at drift av mineralske forekomster 

ville være tidsbegrenset og at en ekspropriat ville bli godt hjulpet av en bruksrett over eiendommen, jf. 

NOU 1996:11 avsnitt 5.12.1. Dersom driften ble lagt ned, falt de eksproprierte bruksrettigheter tilbake til 

grunneier. Derimot falt ikke ekspropriert eiendomsrett tilbake til grunneieren, se § 6. 
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ekspropriasjonen gjaldt avståelse av eiendomsrett eller bruksrett hadde derimot ingen 

betydning for 25 prosent påslaget. Dersom ekspropriasjonen stiftet bruksrett eller 

servitutt på en eiendom, så skulle det også betales et tillegg på 25 prosent av den 

summen som veier opp for den heftelsen som ekspropriasjon medførte for 

eiendommen.
245

 Ifølge ordlyden skulle mererstatningen gis som et kontant 

engangsbeløp.
246

 Saken i RG 2006 s. 1359 gjaldt en ekspropriasjon etter 

mineralavståingsloven, og mineraluttakene til tiltakshaver medførte ikke at 

eiendommen ble mindre verdt. Når utvinningsretten til fordel for tiltakshaveren ikke 

medførte noen varig verdireduksjon for eiendommen, så var det heller ikke grunnlag for 

et påslag. Denne dommen kan tolkes slik at påslagsregelen i mineralavståingsloven 

forutsatte at det hadde oppstått et økonomisk tap. 

 

Ifølge ordlyden skulle påslaget beregnes ut fra den erstatning «saksøkte», det vil si 

ekspropriaten, ellers hadde krav på. Men ifølge forarbeidene skulle en eventuell 

ulempeerstatning ikke tas med i beregningsgrunnlaget for påslaget.
247

 Påslaget ble da 

ikke beregnet av det samlede erstatningsbeløp dersom dette også inneholdt 

ulempeerstatning. Etter mineralavståingsloven skulle det dermed ikke gis et 25 prosent 

tillegg på ulempeerstatningen. Dette avviker fra mererstatningsbestemmelsene i 

vassdragsretten der påslaget beregnes på det samlede erstatningsbeløpet.
248

 

 

I forarbeidene til vannressursloven, der påslagsregelen i mineralavståingsloven omtales, 

sies det at eieren eller brukeren i tillegg til vanlig erstatning hadde krav på en 

engangserstatning på 25 prosent av den avståtte eiendommens eller rettighetens 

bruksverdi/reduksjon i bruksverdi.
249

 Denne uttalelsen hevder at 25 prosent påslaget tok 

utgangspunkt i bruksverdi slik at denne påslagsreglen ikke hadde noen kobling til 

                                                 

245
 Robberstad (1968) s. 95 

246
 Ved ekspropriasjon av bruksrett eller servitutt ble ekspropriasjonserstatningen normalt ble utmålt som 

et årlig beløp (avgift), jf. mineralavståingsloven § 8 nr. 1. Dersom ekspropriasjon gjaldt eiendomsrett, var 

hovedregelen at erstatningen skulle fastsettes til et engangsbeløp, jf. NOU 1996:11 Vedlegg 6 avsnitt 

3.4.5. 

247
 NOU 1996:11 Vedlegg 6 avsnitt 3.4.5 

248
 Se 3.1.1. 

249
 NOU 1994:12 s. 243 
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salgsverdi. Saken i Rt. 1977 s. 1051 gjaldt ekspropriasjon av grunn og rettigheter for 

utvinning av skiferstein i medhold av mineralavståingsloven. Et spørsmål i saken var 

om 25 prosent tillegget i mineralavståingsloven § 8 nr. 3 skulle gis for to områder. Det 

ble først uttalt at lovteksten i mineralavståingsloven § 8 nr. 3 var «meget uklar».
250

 

Videre ble det uttalt at: 

 

«Jeg kan nemlig ikke se at ordene «vedkommende eiendoms verdi i den 

anvendelse den har ved avståingen» i § 8 nr. 3 første alternativ innebærer at man 

ved tilleggsberegningen må ta utgangspunkt i en eventuell bruksverdi for 

ekspropriaten og ikke i ekspropriasjonserstatningen.»
251

 

 

Dette må forstås slik at grunnlaget for påslaget etter mineralvståingsloven ikke 

nødvendigvis var bruksverdi slik det hevdes i forarbeidene til vannressursloven. Da 

ekspropriasjonserstatningsloven ble innført i 1973 ble forholdet mellom den og 

mineralavståingsloven ikke nærmere vurdert.
252

 Det må antas at bestemmelsene i 

mineralavståingsloven og ekspropriasjonserstatningsloven kunne anvendes ved siden av 

hverandre slik at erstatningen ble fastsatt etter ekspropriasjonserstatningsloven supplert 

med særreglene i mineralavståingsloven.
253

 Da vederlagsloven forlot utgangspunktet 

om at erstatningen skulle baseres på den aktuelle bruk, ble lovteksten i 

mineralavståingsloven heller ikke endret. Forholdet mellom mineralavståingsloven og 

vederlagsloven ble heller ikke nærmere vurdert da vederlagsloven ble vedtatt.  

 

3.2.3 Begrunnelse for påslagsregelen i mineralavståingsloven 

Ifølge forarbeidene til vannressursloven ble bestemmelsen om mererstatning i 

mineralavståingsloven inntatt etter mønster av påslagsreglene i 

vassdragslovgivningen.
254

 Når det er tilfelle, så er det rimelig å anta at begrunnelsen bak 

                                                 

250
 Rt. 1977 s. 1051 på s. 1059 

251
 Rt. 1977 s. 1051 på s. 1061 

252
 I NUT 1969:2 s. 149-150 finnes det imidlertid en uttalelse som knytter seg til bestemmelser om 

erstatningsutmåling i senere spesiallover.  

253
 Ot.prp.nr. 43 (2008-09) s. 30 

254
 NOU 1994:12 s. 243  
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påslaget i mineralretten er den samme som i vassdragsretten.
255

 I forarbeidene til 

mineralavståingsloven ble det uttalt at eksproprianten ved ekspropriasjon etter 

mineralavståingsloven bør finne seg i å betale erstatning utover det eiendommen er 

verdt for grunneieren.
256

 En tanke om gevinstdeling var også begrunnelsen bak 

påslagsregelen i minerallovgivningen. Påslaget var et bevis for at det som ble 

ekspropriert var betydelig mer verdt for eksproprianten enn for eieren.
257

 Økonomisk 

sett måtte eksproprianten gi fra seg noe av den forventede gevinsten.
258

  

 

3.2.4 Påslagsregelen er ikke inntatt i mineralloven – påslagsregelen er 

rettshistorie 

Den någjeldende mineralloven har et kapittel 7 om ekspropriasjon. I utgangspunktet 

kommer vederlagslovens erstatningsregler til anvendelse så langt de passer med mindre 

annet er bestemt i minerallovens kapittel 7.
259

 Mineralloven har imidlertid en 

erstatningsbestemmelse i § 39 som oppstiller regler om erstatningsutmålingen ved 

ekspropriasjon etter mineralloven §§ 37 og 38.
260

 Det fremgår av forarbeidene at 

bestemmelsen om erstatning i § 39 er ny, men at den delvis viderefører gjeldende 

rett.
261

 Det betyr at bestemmelsen delvis viderefører mineralavståingsloven § 8. Men 

påslagsregelen i mineralavståingsloven § 8 nr. 3 om et tillegg på 25 prosent på 

erstatningen er ikke gjentatt i den nye mineralloven. Påslagsregelen kan dermed ikke 

lenger være gjeldende rett.
262
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 Se 3.1.2. 

256
 Forarbeidene her gjengitt etter Rt. 1977 s. 1051 på s. 1059  

257
 Robberstad (1968) s. 95 

258
 Etter mineralloven § 57 må en utvinner av forekomst av statens mineraler betale grunneieren en årlig 
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har utvinningstillatelse så har man også fått rett til å utvinne og nyttiggjøre seg forekomsten jf. 

mineralloven § 32) så er årsavgiften er en slags gevinstdeling mellom utvinner og grunneier.  

259
 Mineralloven § 40 

260
 Det vil ikke bli redegjort for ekspropriasjonshjemlene i § 37 og § 38 eller bestemmelsen i § 39. 

261
 Ot.prp.nr. 43 (2008-09) s. 143 

262
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Forarbeidene til mineralloven begrunner ikke hvorfor påslagsregelen er opphevet. I 

utredningen til Minerallovutvalget finnes det imidlertid et vedlegg 6 som omtaler 

rettstilstanden etter mineralavståingsloven. I dette vedlegget finnes det et punkt om 

erstatning ved ekspropriasjon etter mineralavståingsloven hvor det blant annet står at: 

«Ekspropriaten skal alltid gis en tilleggserstatning.»
 263

 Dette viser at man utredningen i 

alle fall var klar over påslagsregelens eksistens. Men i proposisjonene er påslagsregelen 

verken nevnt eller kommentert.
264

 Det kan tyde på at påslagsregelen har falt ut mellom 

utredningen og proposisjonene. Påslagsregelen i mineralavståingsloven er opphevet 

uten begrunnelse. Når mineralloven ikke inneholder en påslagsregel og forarbeidene er 

tilnærmet tause om påslaget, så er det opplagt at påslagsregelen i mineralretten ikke skal 

videreføres på ulovfestet grunnlag siden et påslag utover vederlagsloven krever særlig 

hjemmel. 

 

3.2.5 Mulige forklaringer på at påslagsregelen ikke er videreført 

Når påslagsregelen i mineralavståingsloven ikke skulle videreføres i mineralloven, så 

ville det ha vært naturlig at forarbeidene vurderte, kommenterte og ga en begrunnelse 

for at det ikke skal gis et påslag ved ekspropriasjon i mineralretten. Det skal her antydes 

noen mulige årsaker til at påslagsregelen ikke er videreført. 

 

For det første har det vært få ekspropriasjonssaker etter mineralavståingsloven. 

Forarbeidene påpeker at grunneiere gjennomgående har vært positive til 

næringsutvikling på egen eiendom, og at i de fleste tilfeller har grunneier og 

tiltakshaver (næringen) fremforhandlet avtaler om mineralaktivitet fremfor å bruke 

ekspropriasjon.
265

 Ekspropriasjon etter mineralavståingsloven har derfor ikke vært 

særlig aktuelt, og dette har igjen ført til at påslagsregelen sjelden har kommet til 

anvendelse.
266

 Det forventes også at det vil være få ekspropriasjonssaker etter 

mineralloven.
267
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 NOU 1996:11 Vedlegg 6 avsnitt 3.4.5 
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En annen grunn til at påslagsregelen ikke har vært mye anvendt kan være at det i 

lovgivningen har vært mulig å velge mellom flere ekspropriasjonshjemler.
268

 Som 

hovedregel legges det til grunn at eksproprianten kan velge hvilken 

ekspropriasjonshjemmel som skal benyttes ved ekspropriasjon.
269

 Det kan da tenkes at 

eksproprianten har valgt andre ekspropriasjonshjemler enn de i mineralavståingsloven 

for å unngå å betale et påslag. 

 

Det kan også tenkes at lovgiver har «glemt» at påslagsregelen eksisterer eller at man 

bevisst har unnlatt å videreføre denne. Det er også mulig at grunneiere ikke har hatt en 

sterk interesse i å bevare påslagsregelen når ekspropriasjon ikke har vært særlig 

praktisk.
270

 At det ikke står noe i forarbeidene om hva som er begrunnelsen for at 25 

prosent regelen er opphevet er merkelig. Det kan tenkes at svaret på dette er at ingen 

tenkte særlig på påslagsregelen i lovforarbeidene og at man dermed ikke har noen 

særlig begrunnelse for hvorfor den er opphevet.
271

 Det er i alle fall spesielt. 

 

3.3 Vindkraftretten 

3.3.1 Forslag om påslagsregel ved ekspropriasjon til vindkraftverk 

Da ekspropriasjonshjemmelen for vindkraftverk skulle lovfestes i oreigningsloven, ble 

det i høringsrunden foreslått at det burde lovfestes et tillegg til erstatningen ved 

ekspropriasjon til vindkraftverk.
272

 Det er interessant å belyse forslaget til et slikt påslag 

og se nærmere på begrunnelsen for hvorfor et påslag ikke ble lovfestet. 
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 Ot.prp.nr. 43 (2008-09) s. 30. Andre aktuelle lover som nevnes er oreigningsloven og plan- og 

bygningsloven. 
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Det var to høringsinstanser som tok opp spørsmålet om et tillegg til 

ekspropriasjonserstatningen. Norges Bondelag mente at dersom det ble innført en 

ekspropriasjonshjemmel for vindkraft, så burde erstatningsreglene også gi grunneiere 

«en rimelig andel av den verdiøkningen som arealene rent faktisk får som følge av at en 

utbygger tar arealene i bruk.»
273

 I likhet med Bondelaget foreslo Advokatforeningen at 

erstatningsreglene burde utformes slik at grunneierne får en rimelig andel av de verdier 

eiendommen representerer som produksjonsgrunnlag for vindkraftproduksjon. 

Advokatforeningen forutsatte at produksjonen av elektrisk energi skulle skje på 

kommersiell basis av private investorer og tok til ordet for at vederlagsreglene
274

 for 

vannkraftverk burde utvides til vindkraft.
275

 Det ble foreslått at et vederlag kunne sikres 

gjennom et tillegg til erstatningene (prosenttillegg) eller som en godtgjørelse per 

produsert enhet slik man hadde sett eksempler på i frivillige avtaler mellom grunneiere 

og investorer som ønsket å bygge vindkraftanlegg.
276

 

 

3.3.2 Begrunnelse for hvorfor en påslagsregel ikke ble innført 

Justisdepartementet ville ikke innføre en påslagsregel ved ekspropriasjon til 

vindkraftverk i samsvar med de to forslagene. Et tillegg til erstatningen ved 

ekspropriasjon ville bryte med «grunnprinsippet i gjeldande rett om at skadebota skal gi 

dekning for tap, og ikkje ein part i oreignaren si moglege vinning eller risiko.». Dette 

ble utdypet på følgende måte:  

 

«I regelen om at eigaren skal ha dekt sitt tap; den verdi som eigedomen har for 

han eller ho, ligg det òg ei grense for skadebota: Om eigedomen for ein bestemt 

annan person vil ha ein større verdi, fordi denne andre til dømes vil bruke 

eigedomen på ein måte som gir betre avkasting enn ein vanleg eigar sin 

påreknelege bruk, gir ikkje dette i seg sjølv eigedomen større verdi for eigaren. 

Difor seier lova at den salsverdien eigaren har krav på å få skadebot for, er den 
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verdien som det «må reknast med at vanlege kjøparar ville gje for eigedomen 

ved friviljug sal».»
277

 

 

Begrunnelsen var derfor at de gjeldende erstatningsreglene i vederlagsloven ville gi 

rimelige utslag i forhold til vindkraftproblematikken.
278

 Dersom eiendommen har en 

særlig verdi for en enkelt kjøper, så er ikke dette en vanlig kjøper. Hvis en kjøper anser 

vindkraft som en mulig lønnsom utnyttelsesmåte, mens de vanlige kjøperne ikke 

vurderer dette som en påregnelig utnyttelse, så må de vanlige kjøpernes vurdering 

legges til grunn. Salgsverdien er den verdien som flere uavhengige interessenter anser 

som passende.
279

  

 

Justisdepartementet pekte videre på at det er «tradisjon» med påslagsregler ved 

vannkraftutbygging, og viste også til Olje- og energidepartementets uttalelse i 

proposisjonen til vannressursloven om at utnyttelse av vannkraften står i en 

særstilling.
280

 Avslutningsvis uttalte Justisdepartementet at: 

 

«Tillegg til skadebota ved visse slag oreigning kan gi ei uheldig 

konkurransevriding ved at desse tiltaka blir dyrare enn andre tiltak. Noreg står 

føre store utfordringar i energipolitikken. Det vil vere lite effektiv bruk av 

verkemiddel om ein på den eine sida skal gi statleg tilskot til 

vindkraftutbygging, og samstundes gi vindkraft ei konkurranseulempe ved eit 

tillegg til skadebota ved oreigning. Eit slikt tillegg vil i praksis få verknad 

jamvel for prisar ved friviljuge avtaler.»
281

  

 

Dette viser at lovgiver ville regulere erstatningen ved vindkraftutbygginger annerledes. 

Det kan tenkes at en grunn til at det ikke ble innført påslag for vindkraft skyldes at 

produksjon av vindkraft foreløpig er bedriftsøkonomisk ulønnsom og avhengig av 

offentlig støtte, mens vannkraftproduksjonen er kommersialisert og lønnsom. 
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Flertallet i justiskomiteen støttet heller ikke oppom forslaget om en påslagsregel ved 

ekspropriasjon til vindkraftverk. Et mindretall (et medlem) mente at de som må avstå 

grunn til et vindkraftformål må få en andel i verdiskapningen på samme måte som ved 

produksjon av vannkraft. Mindretallet mente at siden både vindkraft og vannkraft skal 

produsere energi, så burde ekspropriatene også stilles likt i erstatningsutmålingen. 

Mindretallet mente også at en tilleggserstatning kunne gi positive holdninger til en 

vindkraftutbygging selv om en utbygging vil medføre miljøulemper.
282

 

 

3.3.3 Komparativt – forslag om gevinstdeling ved ekspropriasjon til 

vindkraftverk 

I motsetning til 25 prosent tillegget som er lovfestet ved ekspropriasjon til 

vannkraftverk, så finnes det i norsk rett ikke en påslagsregel ved ekspropriasjon til 

vindkraftverk. Det norske forslaget om en påslagsregel ved ekspropriasjon til vindkraft 

ble fremmet for en del år siden. Det interessante er at det i Sverige nylig har blitt 

fremmet et forslag om gevinstdeling ved ekspropriasjon der ekspropriasjon til 

vindkraftproduksjon ble nevnt som et tilfelle som bør omfattes av en 

gevinstdelingsregel.
283

 Forslaget til de to norske høringsinstansene var at 

erstatningsreglene burde ta hensyn til den nytten eksproprianten får av å ekspropriere 

eiendommen og benytte den til vindkraftproduksjon. Dette forslaget er på linje med det 

svenske forslaget om at erstatningen skal ta hensyn til den nytten som eksproprianten 

får ved å ekspropriere eiendommen.
284

 Det svenske forslaget anerkjenner at 

eiendommen kan ha en større verdi for eieren fordi eksproprianten kan utnytte 

eiendommen på en måte som genererer en bedre avkastning enn en vanlig eiers 

utnyttelse. I lys av dette kan oppfatningen til Justisdepartementet kritiseres. 
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3.4 Vederlag ved ekspropriasjon av bruksrett til vei 

Med grunnlag i rettspraksis kan det muligens oppstilles en vederlagsregel ved 

ekspropriasjon av bruksrett til ekspropriatens vei. Denne vederlagsregelen ved 

ekspropriasjon av veirett (servitutt) er utledet av Rt. 1976 s. 1362 (Eikeland). I 

forbindelse med ekspropriasjon til kraftledning ble det i Eikelandsaken også 

ekspropriert en rett til bruk av grunneiernes private veier.
285

 Ifølge 

skjønnsforutsetningene hadde eksproprianten en plikt til å utbedre eller betale erstatning 

for skader på veiene. I overskjønnet hadde det i tillegg blitt fastsatt vederlag for selve 

retten til å bruke veiene. Høyesterett la til grunn et alminnelig prinsipp om en plikt til å 

betale vederlag når «en annen enn eieren … får rett til å bruke tidligere bygd anlegg 

eller innretning …».
286

 I slike tilfeller var det ifølge Høyesterett en etablert rettsregel at 

det ved ekspropriasjon av rett til å bruke anlegg og innretninger skapt ved kapital- og 

arbeidsinnsats også skal betales vederlag for selve bruken. Dette kan tolkes i den 

retning at vederlagsprinsippet i Eikelandsdommen ikke bare gjelder ved ekspropriasjon 

av veirettigheter, men generelt ved ekspropriantens bruk av ekspropriatens anlegg og 

innretninger. Høyesterett presiserte imidlertid i dommen at et vilkår for å gi vederlag for 

selve bruken er at 

 

«det må dreie seg om foretatte investeringer som har verdi, og verdi utenom den 

som er skapt ved ekspropriasjonsformålet. Det må dreie seg om bruksrett til et 

kapitalgode som representerer en aktuell økonomisk verdi uavhengig av hva 

eksproprianten ut fra sitt aktuelle behov kunne være villig til å betale.»
287

 

 

Den siste setningen kan tolkes slik at dette vederlaget ikke kan anses som et utslag av 

noen forhandlingsmaksime, men at det er et alminnelig prinsipp.
288

 Det dreier seg ikke 

om et gode som eksproprianten ut fra sitt særlige behov kan være villig til å betale for, 

men om et gode som også andre er villig til å betale for å bruke.
289

 Veiretten har også en 
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verdi for andre enn eksproprianten, det vil si at den har en verdi i et større marked. 

Veiretten er et økonomiske gode som har en salgsverdi ved overdragelse til andre eller 

en bruksverdi ved utleie til andre.
290

 Det er derfor mulig i utmålingen å ta hensyn til at 

eksproprianten nyttiggjør seg av ekspropriatens foretatte investeringer i den veien det 

blir ekspropriert bruksrett til.
291

  

 

Ved ekspropriasjon av bruksrett til ekspropriatens anlegg og innretninger finnes det 

dermed en vederlagsregel som innebærer et avvik fra vederlagsloven.
292

 I en viss 

utstrekning kan det ved vurderingen av salgsverdi bli lagt vekt på hva andre som kan 

være interessert i vedkommende gode kan være villig til å betale, selv om dette går 

utover ekspropriatens tap. Eikelandsdommen må imidlertid sees på som et særtilfelle.
293

 

I Eikelanddommen ble ekspropriatene tilkjent vederlag for ekspropriantens rett til bruk 

av eksisterende privat vei, selv om denne bruken ikke påførte ekspropriatene noe 

økonomisk tap da ekspropriaten hadde plikt til å erstatte skadene på veiene.
294

 Dette 

vederlaget kan også betraktes som en påslagsregel. Begrunnelsen for vederlaget er at 

når ekspropriaten har foretatt investeringer på eiendommen som kommer 

eksproprianten til gode, så har ekspropriaten krav på at det tas et visst hensyn til dette i 

erstatningsfastsettelsen.
295

  

 

Spørsmålet er så om det står noe igjen av den vederlagsregelen som ble utledet av 

Eikelandsdommen etter dommen i Rt. 2008 s. 195 (Regionfelt Østlandet). Denne 

dommen gjaldt erstatning ved ekspropriasjon av skog til et nytt skyte- og øvingsfelt for 

forsvaret. I tillegg til bruksverdierstatningen for skogen fremsatte grunneierne krav om 

vederlag for forsvarets bruk av veier i og utenfor skytefeltet. Høyesterett uttalte at et 

særskilt vederlag for bruk av veier må forutsette at de har en «påregnelig økonomisk 
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verdi» for grunneierne utover bruken i skogsdriften.
296

 Det ble nevnt at tapte bompenger 

kan vise at veiene har en påregnelig økonomisk verdi for grunneierne utover bruken i 

skogsdriften. I dommen ble det videre uttalt at det kan være aktuelt å fastsette et 

vederlag som bygger på prinsippene i Eikelandsdommen hvis det erverves en rett til vei 

utenfor det området som det blir ekspropriert til dersom ekspropriaten ikke får erstattet 

veiretten gjennom grunnerstatningen. Forholdet mellom Regionfelt Østlandet-dommen 

og Eikelandsdommen kan drøftes.
297

 Det kan virke som om dommen fra 2008 har 

gjeninnført et vilkår om et påregnelig økonomisk tap. 

 

Et nylig avsagt overskjønn i LF-2010-164666 kan bidra til å støtte oppom 

vederlagsregelen fortsatte eksistens.
298

 Saken gjaldt fastsettelse av erstatning for 

bruksrett til grunn for basestasjoner i forbindelse med utbygging av jernbanens 

nødkommunikasjonsnett. I overskjønnet uttales det at ved ekspropriantens bruk av 

grunneierens anlegg, for eksempel en privat vei, så skal det ytes en kompensasjon til 

eieren av veien, og det vises til Eikelanddommen. I saken ble en grunneier i 

erstatningen tilkjent kompensasjon for ekspropriantens bruk av grunneierens private vei 

inn til basestasjonen. Dette kan tale for at vederlagssynspunktet som ble lagt til grunn i 

Eikelandsdommen skal opprettholdes. Etablering av basestasjonene på de private 

eiendommene medførte derimot ikke en utnyttelse av grunneiernes egne anlegg. Når det 

ble ekspropriert bruksrett til grunn for basestasjonen kunne ikke vederlagsregelen 

anvendes siden en basestasjon ikke kunne regnes som en del av grunneiers anlegg.
299

 

 

3.5 Lignende regler som inneholder et gevinstdelingsprinsipp 

I dette kapittelet er det redegjort for gjeldende, rettshistoriske og forslag til 

påslagsregler ved ekspropriasjon. I norsk rett finnes det noen lignende regler som gir 

kompensasjon utover det økonomiske tap. Disse reglene har ingen tilknytning til 

vederlagsloven. Selv om disse reglene formelt sett ikke er ekspropriasjonsrettslige, så 

viser de at et gevinstdelingsprinsipp (vederlagsprinsipp) er i bruk i sammenhenger som 

                                                 

296
 Rt. 2008 s. 195 avsnitt 118 

297
 Vil imidlertid ikke gjøres her. 

298
 Det samme gjør overskjønnet i LA-1999-361 selv om skjønnet formelt gjelder veiloven § 53. 

299
 Overskjønnet er imidlertid anket til Høyesterett og skal behandles 10-11.oktober 2012.  



 61 

er analoge med ekspropriasjon. Med vederlagsprinsipp menes det at det gis vederlag 

eller kompensasjon utover det økonomiske tap. Man kan si det slik at ekspropriasjon i 

snever forstand omfatter de formelle ekspropriasjonsreglene, mens ekspropriasjon i vid 

forstand også omfatter urbant jordskifte, avskiping av servitutter og unntak fra 

retteplikten i naboforhold.  

 

I 2007 ble det innført to nye sakstyper i jordskifteloven
300

 § 2 første ledd bokstav h og i. 

En bruk av disse bestemmelsene omtales som et urbant jordskifte.
301

 Et hovedvilkår for 

å fremme en jordskiftesak er at det skapes en netto skiftegevinst i skiftefeltet.
302

 Netto 

skiftegevinst er den netto formues- og inntektsøkning som jordskiftet medfører.
303

 I et 

tradisjonelt jordskifte er partene garantert mot å bli påført tap, men i utgangspunktet har 

de ikke krav på en andel av nytten som skapes gjennom jordskiftet.
304

 For de to nye 

sakstypene er det derimot innført et tilleggsvilkår om at et urbant jordskifte ikke kan 

fremmes uten at den enkelte eier får en andel av netto skiftegevinst.
305

 Et urbant 

jordskifte gir dermed hver eiendom krav på en forholdsmessig andel av verdiøkningen. 

Verdiskapningen ved urbant jordskifte kan være meget stor og rimelighetsbetraktninger 

tilsier at partene får en forholdsmessig andel av skiftegevinsten.
306

 Det sies at jordskifte 

er en slags ekspropriasjon mot naturalerstatning.
307

 Dette standpunktet kan diskuteres, 

men det er likevel et slektskap mellom jordskifte og ekspropriasjon fordi begge 

omhandler tvangsavståelse av fast eiendom. Det mest interessante i denne 

sammenhengen er at det har blitt innført gevinstdelingsregler ved urbant jordskifte. 

Partene i et urbant jordskifte har derfor krav på en kompensasjon for sitt økonomiske 
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tap samt krav på en forholdsmessig andel av den verdiøkningen som skapes ved 

jordskiftet.
308

 

 

Etter servituttloven
309

 § 7 kan en servitutt
310

 på visse vilkår avskipes slik at servitutten 

opphører. Dersom eieren gis medhold i avskipningskravet, så skal eieren betale 

vederlag i jord, rettigheter eller penger. Vederlaget må ikke settes lavere enn det 

servitutten er verdt for servitutthaveren.
311

 Vederlaget kan da ikke begrenses til 

servitutthaverens økonomiske tap. Servitutthaveren må normalt kunne kreve en viss 

andel av nettonytten som skapes ved avskipingen.
312

 Ifølge forarbeidene har 

avskipingsoppgjøret til hensikt å komme frem til rimelige løsninger som begge parter 

kan være tjent med.
313

 I vederlaget er det muligheter for å gå utover servitutthaverens 

økonomiske tap og foreta en gevinstdeling hvis avskipingen utløser store verdier. Hvis 

for eksempel et fortettingsforbud blir avskipet slik at arealet kan utparselleres som 

tomter, så kan vederlaget gi servitutthaveren en andel i den økonomiske fordelen av 

avskipingen. Det er dermed en forskjell mellom utmålingsprinsippet i servituttloven § 7 

og vederlagsloven fordi vederlaget i servituttloven kan gi servitutthaveren en rett til en 

andel i den økonomiske fordeler ved å bli kvitt servitutten.
314

 

 

Avskiping er en særlig ekspropriasjonsvariant.
315

 Det er antatt at eieren kan velge 

ekspropriasjon fremfor avskiping dersom det finnes en dekkende 
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ekspropriasjonshjemmel for servitutten.
316

 Hvis servitutten eksproprieres og 

erstatningen utmåles etter vederlagsloven, så får servitutthaveren en lavere 

kompensasjon enn det som ville ha vært mulig ut fra servituttloven. Det er tatt til orde 

for at en servitutthaver bør være beskyttet mot at ekspropriasjon blir valgt fremfor 

avløsning. Begrunnelsen er at dersom vilkårene for avskiping er oppfylt, så er ikke 

ekspropriasjon strengt tatt nødvendig.
317

 Når vilkårene for avskiping er oppfylt, så vil 

det å velge ekspropriasjon være en omgåelse av verdsettelsesprinsippet i servituttloven. 

Dersom påslagsreglene i vassdragslovgivningen blir opphevet, så vil fallrettigheter
318

 

som er servitutter kunne avskipes etter servituttloven slik at det kan foretas en 

gevinstdeling utover det økonomiske tap som vederlagsloven er basert på. Det 

oppstilles i servituttloven en mer «romslig» form for gevinstdeling enn et prosenttall. 

Dette kan tale for at fallrettigheter som er servitutter bør avskipes etter servituttloven 

fremfor å bli ekspropriert, siden vederlaget gir muligheter for en mer romslig 

gevinstdeling enn erstatningsbeløpet pluss et 25 prosent påslag.  

 

En lignende regel om vederlag finnes i naboloven
319

 § 10 annet ledd.
320

 Dersom 

tiltakshaveren blir fritatt fra retteplikten i medhold av denne bestemmelsen, så vil den 

krenkede nabo ha krav på «vederlag» for fremtidig tap ved at den nabostridige 
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vederlagsloven. 

317
 Stavang (2011) s. 94 

318
 Fallrettigheten er her en bruksrett til å utnytte fallet (en positiv servitutt). Se NOU 1994:12 s. 155 for 

fire typetilfeller som faller innunder begrepet fallrett. Fallrettigheten er her en bruksrett til å utnytte fallet 

(en positiv servitutt).  

319
 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (naboloven). 

320
 Regler om vederlag finnes også i naboloven § 11 om hus som er ulovlig bygd på nabogrunn og i § 14 

om særlige tiltak på naboeiendom. 
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virksomheten får fortsette.
321

 Tankegangen bak vederlagsregelen i naboforhold er at 

naboen «eksproprierer» en rett til å gjøre noe han i utgangspunktet ikke hadde rett til. I 

følge ordlyden skal vederlaget ikke «setjast mindre enn skaden eller ulempa.» Dette 

innebærer at vederlaget kan gå utover det økonomiske tapet. Ifølge forarbeidene må 

vederlaget ikke settes lavere enn det rettigheten er verdt for den som skal gi den fra 

seg.
322

 Selv om det ikke fremgår like tydelig av lovteksten i naboloven, så er prinsippet 

i naboloven § 10 annet ledd det samme som i servituttloven § 7 annet ledd. Et vederlag 

kan for eksempel omfatte tap av ikke-økonomisk art eller at den krenkede nabo kan få 

en andel av den gevinsten tiltakshaveren får ved at den ulovlige virksomheten får 

fortsette.
323

 Vederlaget bestemmes etter en bred konkret vurdering. Tiltakshaverens 

subjektive forhold og fortjenestemulighetene ved tiltaket er momenter som har 

betydning ved utmålingen av vederlaget.
324

 Siden det finnes lite veiledning i 

forarbeidene om hvordan vederlaget skal utmåles er det blitt hevdet at det enkleste ville 

ha vært å gi den krenkede nabo et forholdsmessig tillegg til erstatningen slik som i 

vassdragsretten.
325

 

 

Jordskifte, avskiping og unntak fra retteplikt i naboforhold kan sies å være særlige 

former for ekspropriasjon. Reglene om urbant jordskifte og vederlagsreglene i servitutt- 

og naboloven forutsetter at det gis et «vederlag» til eieren eller rettighetshaveren som 

går utover det økonomiske tapet vedkommende lider ved at tiltaket gjennomføres. Alle 

tre regelsettene åpner for at det kan skje en gevinstdeling slik at den opprinnelige eieren 

kan få en andel av den gevinsten som oppnås ved at tiltaket gjennomføres. Et 

gevinstdelingsprinsipp er derfor i bruk i situasjoner som er nært beslektet med 

tradisjonell ekspropriasjon. 

 

                                                 

321
 Rt. 1995 s. 1303 (Grinda) på s. 1313. Unntakene fra retteplikten i § 10 første ledd annet punktum, gir 

derimot ikke krav på vederlag, men naboen har krav på erstatning for det økonomiske tap som skyldes det 

nabostridige. 

322
 NUT 1957:3 (Rådsegn 2) s. 23 

323
 NOU 1982:19 s. 165 

324
 NOU 1982:19 s. 168 

325
 Brækhus (1964) s. 132 
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3.6 Vurdering og oppsummering 

3.6.1 Intet forbud mot påslagsregler 

Verken Grunnloven eller vederlagsloven oppstiller noe forbud mot påslagsregler. Slike 

regler kan gis ved vanlig lovgivning. En lov kan derfor pålegge eksproprianten å betale 

en høyere kompensasjon enn det vederlagsloven påbyr, slik som vassdragslovginingen 

gjør.
326

 Eksproprianten står også fritt til å tilby mer kompensasjon enn salgsverdi selv 

om det ikke er påkrevet. Påslagsreglene er særregler i forhold til vederlagsloven, og ved 

ekspropriasjon av fast eiendom er det erstatningsreglene i vederlagsloven som skal 

komme til anvendelse med mindre det er gitt særlige erstatningsregler i annen lov.
327

 

Andre lover kan derfor supplere eller innskrenke vederlagslovens erstatningsregler. 

Men skal det gis kompensasjon utover det som følger av vederlagslovens regler, kreves 

det en særlig lovhjemmel for dette.  

 

3.6.2 Hva er påslagsreglene et unntak fra? 

Det er viktig å belyse hva påslagsreglene er et unntak fra. I erstatningsutmålingen etter 

vederlagsloven er det verdien på ekspropriatens hånd som er avgjørende. Det skal 

derfor ikke tas hensyn til den verdien det eksproprierte har på ekspropriantens hånd.
328

 I 

Rt. 1958 s. 456 uttales det:  

 

«Ekspropriaten har ikke krav på å få andel i de fordeler som ekspropriasjonen 

medfører for den annen part; det han kan kreve, er full erstatning for det tap han 

selv påføres ved tvangsavståelsen.»
329

 

 

Vederlagsloven hjemler kun erstatning for ekspropriatens økonomiske tap, og 

ekspropriaten har i utgangspunktet ikke krav på en andel av verdiskapningen på 

tiltakshaverens hånd. Erstatningsutmålingen etter vederlagsloven tar derfor 

                                                 

326
 Andenæs (2006) s. 436. Som nevnt i 1.2 er det antatt at vederlagslovens regler oppfyller Grunnlovens 

krav om full erstatning. 

327
 Vederlagsloven § 1 annet ledd 

328
 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1295-1296 

329
 Rt. 1958 s. 456 på s. 459 
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utgangspunkt i ekspropriatens tap og ikke i ekspropriantens gevinst. Påslagsreglene kan 

sees på som «ekspropriasjonsrettens vederlagsregler» siden de bidrar til å gi 

ekspropriaten kompensasjon utover det økonomiske tap. Forskjellen mellom dem er at 

vederlagslovens regler er basert på et tapsprinsipp, mens påslagsreglene er basert på et 

gevinstprinsipp.
330 

Det benyttes imidlertid et gevinstdelingsprinsipp i tilfeller som er 

beslektet med ekspropriasjon.
331

 Vederlagsloven erstatter det økonomiske tapet, mens 

påslagsreglene gir ekspropriaten en ekstra økonomisk kompensasjon i tillegg til 

erstatningen utmålt etter vederlagsloven. Vederlagsloven stenger for at ekspropriaten 

kan gis et vederlag utover det økonomiske tap. Dersom det skal gis kompensasjon 

utover det økonomiske tap, så kreves det en særskilt hjemmel.  

 

Etter gjeldende rett finnes det kun påslagsregler i vassdragsretten.
332

 Ved 

vannkraftutbygging har lovgiver funnet det rimelig at eieren får en viss andel av den 

betydelige verdiskapningen på ekspropriantens hånd, og det gis derfor et påslag. Disse 

påslagsreglene er et unntak fra de vanlige erstatningsreglene siden de ser hen til de 

antatte økonomiske fordelene ved ekspropriasjonstiltaket.
333

 Disse påslagsreglene kan 

sies å være gevinstdelingsregler fordi de har som hensikt å foreta en gevinstdeling 

mellom ekspropriaten og eksproprianten. Ekspropriaten skal ha en andel av den 

forventede økonomiske gevinsten eksproprianten får av ekspropriasjonstiltaket.
334

 

Påslagsreglene er derfor et unntak fra prinsippet om at det er ekspropriatens 

økonomiske tap som er gjenstand for erstatning, og påslaget bidrar til at ekspropriaten 

strengt tatt får dekket et ikke-økonomisk tap.
335

 

                                                 

330
 Tapsprinsippet tar utgangspunkt i ekspropriatens (mer presist: de vanlige kjøperes) verdsettelse av 

eiendommen, mens gevinstprinsippet tar utgangspunkt i ekspropriantens verdsettelse av eiendommen. 

Man kan si at «gevinsten» er differansen mellom ekspropriantens og ekspropriatens verdsettelse, men 

denne gevinsten tas det ikke hensyn til i utmålingen av salgsverdi da verdien for eksproprianten ikke 

relevant. (Resonnement basert på Eide (2008) s. 179) Kommer tilbake til en utvidelse av tapsperspektivet 

i kapittel 5. 

331
 Se 3.5. 

332
 Fremstillingen har vist at det tidligere har vært flere påslagsregler enn de i vassdragsretten. De 

gjeldende og rettshistoriske påslagsreglene skriver seg fra ulike tider og er i seg selv også noe ulike. 

333
 NOU 1994:12 s. 243  

334
 De norske påslagsreglene ligner på det svenske gevinstdelingsprinsippet. Se mer om dette i 4.5. 

335
 Fleischer (1978) s. 86 
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Etter vederlagsloven § 5 tredje ledd skal det i erstatningsfastsettelsen ikke tas hensyn til 

verdiendringer som kommer av ekspropriasjonstiltaket. Påslagsreglene kan også ses 

som et unntak fra denne bestemmelsen. Hensynet bak bestemmelsen i tredje ledd er at 

det er urimelig at ekspropriaten får del i de verdier som er skapt ved ekspropriasjonen 

eller tiltak i forbindelse med denne.
336

 Det er denne bestemmelsen i vederlagsloven som 

hindrer en gevinstdeling mellom eksproprianten og ekspropriaten. I Rt. 1998 s. 29 

(Mærradalen) ble erstatningen satt til null fordi det ikke ble antatt å foreligge noe 

økonomisk tap. Saken gjaldt et krav fra en kommune om erstatning siden vegvesenet 

hadde brukt deler av et regulert friområde som riggtomt i forbindelse med veiarbeider. 

Høyesterett la til grunn at vederlagsloven § 5 tredje ledd stengte for å tilkjenne 

erstatning ut fra den økonomiske verdien arealet fikk gjennom vegvesenets bruk av til 

egen rigg.
337

 Det følger derfor av bestemmelsen i § 5 tredje ledd at det ikke kan gis 

erstatning for den særlige verdi eiendommen har for eksproprianten.
338

 

 

I forarbeidene til mineralloven omtales først prinsippet om at det ved ekspropriasjon 

skal ses bort fra verdiøkning som skyldes selve ekspropriasjonstiltaket.
339

 Deretter 

hevdes det at dette prinsippet ikke passer i de tilfellene der private næringsinteresser 

eksproprierer til kommersielle formål. Det uttales at det går:  

 

« … et klart skille mellom hvilke formål det eksproprieres til. Ved 

ekspropriasjon til kommersielle formål er det et klart lovmessig grunnlag for å 

fravike ekspropriasjonserstatningens krav om at det ved fastsettelsen av 

erstatningen skal ses bort fra verdiøkning som skyldes 

inngrepet/ekspropriasjonen.»
340

 

 

Det er uklart hvilket «lovmessig grunnlag» det her siktes til. Erstatningsreglene i 

vederlagsloven skiller ikke mellom om ekspropriasjonen skjer til offentlige eller 

kommersielle formål. For erstatningsutmålingen har det heller ingen betydning om 

                                                 

336
 Ot.prp.nr. 56 (1970-71) s. 30 

337
 Rt. 1998 s. 29 på s. 33 

338
 Rt. 1999 s. 458 på s. 465 

339
 Ot.prp.nr. 43 (2008-09) s. 74 

340
 Ot.prp.nr. 43 (2008-09) s. 75 
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eksproprianten er en offentlig eller privat aktør. Den oppfatningen om at det må ses bort 

fra § 5 tredje ledd når eksproprieres til kommersielle formål er det ikke grunnlag for. 

Derimot kan oppfatningen i forarbeidene tolkes som et uttrykk for at det bør innføres et 

gevinstdelingsprinsipp ved ekspropriasjon til kommersielle formål.
341

 

 

3.6.3 Hva er beregningsgrunnlaget for påslaget? 

Dersom det skal gis et påslag, så er det viktig å vite hva det skal gis et påslag på. 

Beregningsgrunnlaget for påslaget er den erstatningen som er utmålt etter 

vederlagsloven. Det er nettotapet som skal erstattes etter vederlagsloven.
342

 Det er 

derfor nettotapet som vil være gjenstand for påslag. Dersom erstatningen utmåles som 

salgsverdi og det finnes en påslagsregel, så kan vederlagsloven § 5 tredje og fjerde ledd 

ha betydning for beregningsgrunnlaget siden disse bestemmelsene kan føre til at 

erstatningen blir høyere eller lavere enn salgsverdien. Dersom disse kommer til 

anvendelse, så vil ekspropriaten få salgsverdierstatning og et påslag beregnet ut i fra 

dette. Det er derfor salgsverdierstatningen som er beregningsgrunnlaget for påslaget og 

ikke selve salgsverdiprinsippet.
343

 

 

Bestemmelsen i vederlagsloven § 9 kan også ha betydning for beregningsgrunnlaget til 

påslaget. Etter § 9 skal det gjøres fradrag i erstatningen for fordeler 

ekspropriasjonstiltaket fører til på gjenværende eiendom såfremt fordelen ikke er av 

allmenn karakter for eiendommene i distriktet.
344

 Denne bestemmelsen kan føre til 

fradrag i erstatningsbeløpet, og det er således selve nettoerstatningsbeløpet som er 

beregningsgrunnlaget for et eventuelt påslag.  

 

Vederlagsloven og påslagsreglene har ikke noe ytterligere sammenheng utover at 

erstatningen utmålt etter vederlagsloven er beregningsgrunnlaget for påslaget. 

                                                 

341
 Se det svenske forslaget om gevinstdeling i 4.5. 

342
 Etter alminnelig erstatningsrett er det nettotapet som er gjenstand for erstatning, og det samme gjelder 

etter vederlagsloven, jf. Stordrange (2000) s. 31. 

343
 Se 2.1.  

344
 Denne bestemmelsen blir bare aktuell ved delekspropriasjoner. Om vederlagsloven § 9, se også 

Johansen (2010) s. 369 flg. 
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Vederlagsloven og påslagsreglene bygger to på ulike prinsipper; et tapsprinsipp og et 

gevinstdelingsprinsipp. Det er antatt i norsk rett at det er uproblematisk å anvende 

erstatningsreglene i vederlagsloven og påslagsreglene samtidig. Påslagsreglene i 

vassdragsretten gjelder uavhengig av hvilket verdsettelsesprinsipp som legges til grunn, 

og påslaget er ikke betinget av at erstatningen utmåles som salgsverdi.
345

 Påslagsreglene 

er i norsk rett er ikke et unntak fra salgsverdiprinsippet, men heller et unntak fra 

vederlagslovens forutsetning om økonomisk tap. 

 

3.6.4 Påslagsreglene i norsk rett er ikke egnet for generalisering 

I Norge finnes det ingen generell påslagsregel ved ekspropriasjon slik som den som 

nylig har blitt innført i Sverige.
346

 Det norske påslaget på 25 prosent gjelder kun ved 

ekspropriasjon til vannkraftutbygging. En mulig påslagsregel finnes også ved 

ekspropriasjon av veirett.
347

 Et fellestrekk med påslagsreglene i vassdragsretten og den 

opphevede påslagsregelen i mineralretten er at det gis påslag der det eksproprieres for å 

utnytte eiendommer som inneholder verdifulle naturressurser som vann og mineraler. Et 

annet fellestrekk er at påslaget gis i de tilfellene der ekspropriasjonen skjer til industriell 

bruk, det vil si til en kommersiell utnyttelse. I forarbeidene til vannressursloven uttales 

det i tilknytning til 25 prosent mererstatning at: «Det er bare ved ekspropriasjon til 

industrielt bruk (vassdrags- og minerallovgivningen) det skal betales slik tillegg.»
348

  

 

Videre ble det uttalt at: «Ved utnytting av andre naturressurser enn vassdrag og 

mineraler finnes det imidlertid ikke bestemmelser om at grunneierne skal ha en slik 

mererstatning.»
349

 Påslaget ved ekspropriasjon til mineralutvinning er imidlertid 

opphevet, og lovgiveren fant heller ikke grunn til å innføre prinsippet om mererstatning 

ved ekspropriasjon til utnyttelse av vindkraft.
350

 Ved ekspropriasjon for å utnytte andre 

naturressurser enn vassdrag finnes det derfor ikke påslagsregler. Når eksproprianten 

                                                 

345
 Se 3.1.6.  

346
 Denne behandles i 4.2. 

347
 Se 3.4. 

348
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 230 

349
 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 231 

350
 Se 3.2 og 3.3. 
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eksproprierer eiendommen for å utnytte ressursene i kraftproduksjon slik at det skapes 

store nye verdier, så er dette et tegn på at ressursene er mer verdt for eksproprianten enn 

for ekspropriaten siden ressursene kan bli bedre utnyttet av eksproprianten. Etter at alle 

kostnadene ved utnyttelse av vassdraget er trukket fra, så gjenstår det en netto som 

utgjør grunnrenten.
351

 Man kan se det slik at påslaget er basert på et 

grunnrentesynspunkt som gir ekspropriaten en del av grunnrenten. 

 

I Rt. 1963 s. 1288 (Tokke) sies det treffende at påslagsreglene ved ekspropriasjon ikke 

er utslag av noe alminnelig prinsipp. I dommen uttales det:  

 

«Ved enkelte positive lovbestemmelser er det gitt ekspropriaten andel i den 

merverdi som ekspropriasjonsformålet skaper. … Noe alminnelig prinsipp er 

disse bestemmelser ikke utslag av; de er helt positivrettslige uttrykk for en 

lovgivningsmessig beslutning om en bestemt form for erstatning, som man ikke 

ellers ved skjønn kunne komme frem til ut fra alminnelige 

ekspropriasjonsrettslige erstatningsregler.»
352

  

 

Det betyr at det spesielle med påslagsreglene i norsk rett er at de dekker et ikke-

økonomisk tap, og at de er særregler som skal gi erstatning utover det 

erstatningsreglene i vederlagsloven tillater. Konklusjonen er at de gjeldende 

påslagsreglene i vassdragslovgivningen ikke er egnet til å generaliseres. De er dermed 

ikke egnet til å begrunne en generell påslagsregel i norsk rett. 
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 Eide (2008) s. 163 

352
 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1296 
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4 Svenske regler om påslag  

4.1 Svensk reform av erstatningsreglene ved ekspropriasjon 

De nye erstatningsreglene i den svenske expropriationslagen
353

 trådte i kraft 1. august 

2010.
354

 Det ble foretatt betydelige endringer i erstatningsreglene ved ekspropriasjon, 

og i Sverige blir dette omtalt som en reform av erstatningsreglene ved ekspropriasjon.
355

 

Bakgrunnen for den svenske utredningen om ekspropriasjonserstatning
356

 skyldtes at 

det i de senere årene var blitt stilt spørsmål om erstatningsreglene ved ekspropriasjon 

var rimelige.
357

 Et viktig hensyn bak revisjonen av erstatningsreglene var at eiernes 

erstatningsrettslige stilling ved ekspropriasjon burde styrkes.
358

 Formålet med dette 

kapittelet er imidlertid ikke å redegjøre for alle endringene i erstatningsreglene som 

reformen medførte, men i stedet fokuseres det på to utvalgte regler om påslag.
359

  

 

Den første viktige nyskapningen reformen bidro til var at et generelt påslag på 25 

prosent på markedsverdien ble lovfestet, heretter betegnet som «påslagsregelen».
360

 For 

det andre ble det foreslått å innføre en regel om gevinstdeling ved ekspropriasjon, men 

dette forslaget ble ikke vedtatt. Det sentrale med påslagsregelen og forslaget om 

gevinstdeling er at begge reglene tar sikte på å gi erstatning utover markedsverdien. 

                                                 

353
 Expropriationslag (1972:719). Heretter vil denne svenske loven bli kalt for ekspropriasjonsloven. 

Denne loven inneholder ekspropriasjonshjemler samt at den regulerer erstatningsutmålingen ved 

ekspropriasjon. 

354
 Prop. 2009/10:162 s. 79 

355
 Se for eksempel Prop. 2009/10:162 s. 44. 

356
 SOU 2008:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen m.m. Heretter vil det denne bli 

referert til som utredningen.  

357
 Se kommitédirektivet som lå til grunn for Utredningen. Inntatt i SOU 2008:99 s. 475 flg. 

358
 Prop. 2009/10:162 s. 66 

359
 Det vil avgrenses mot å behandle endringene i presumsjonsregelen (ble opphevet) og influensregelen 

(kapittel 4 § 2) og andre endringer. Disse reglene vil kun bli omtalt hvis de har betydning for å belyse de 

to utvalgte reglene, se 4.3. 

360
 Eller den generelle påslagsregelen.  
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Både påslaget på 25 prosent og gevinstdeling betraktes som påslag utover salgsverdi. 

Gevinstdeling er også en form for påslag, men vil bli omtalt som «gevinstdeling». 

Fremstillingen vil fokusere på påslagsregelen siden den ble lovfestet, men det vil også 

redegjøres for forslaget om gevinstdeling.  

 

4.2 Den generelle påslagsregelen 

4.2.1 Påslagsregelen – ordlyd 

I 2010 ble påslagsregelen lovfestet i ekspropriasjonsloven kapittel 4 § 1 annet ledd.
361

 

Annet ledd lyder: 

 

«Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 

25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Detta 

gäller dock inte när expropriation sker för ändamål som avses i 2 kap. 7 §.» 

 

Denne bestemmelsen gir ekspropriaten krav på en forhøyet erstatning i form av et 25 

prosent sjablongmessig påslag ved ekspropriasjon. Ifølge første punktum skal det i form 

av ytterligere löseskilling eller intrångsersättning betales et sjablongpåslag på 25 

prosent på markedsverdien eller markedsverdireduksjonen. Dette påslaget innebærer at 

ekspropriaten tilkjennes erstatning utover markedsverdien.  

 

4.2.2 Markedsverdi – löseskilling og intrångsersättning 

Bestemmelsen i ekspropriasjonsloven kapittel 4 § 1 inneholder de grunnleggende 

reglene om ekspropriasjonserstatningen.
362

 Det er en nær kobling mellom § 1 første 

ledd og påslagsregelen i annet ledd da lovteksten i annet ledd benytter begreper som 

«löseskilling» og «intrångsersättning» som allerede inngår i første ledd. For å forstå 

                                                 

361
 I ekspropriasjonslovens kapittel 4 finnes det bestemmelser om ekspropriasjonserstatningen. Alle 

paragrafhenvisninger i det følgende er til kapittel 4 i ekspropriasjonsloven med mindre annet er 

spesifisert.  

362
 Prop. 2009/10:162 s. 93. Det grunnleggende prinsippet for erstatningsreglene i ekspropriasjonsloven 

er at ekspropriaten skal ha samme formuesstilling etter ekspropriasjon som om ekspropriasjonen ikke 

hadde skjedd, jf. SOU 2008:99 s. 125. 
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påslagsregelen, må det redegjøres for begrepene som inngår i første ledd.
363

 Første ledd 

lyder: 

 

«För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer 

av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar 

fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska 

intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av 

fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. 

Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även sådan 

skada ersättas.» 

 

Når en eiendom eksproprieres i sin helhet, så betales erstatning etter löseskilling som 

skal tilsvare markedsverdien.
364

 Dersom en del av eiendommen eksproprieres, så skal 

det betales intrångsersättning som skal tilsvare markedsverdireduksjonen, som utgjør 

differansen mellom eiendommens markedsverdi med og uten ekspropriasjonen. Første 

ledd skiller derfor mellom tilfeller der hele og deler av eiendommen eksproprieres.
365

 Et 

tilsvarende skille finnes ikke i vederlagsloven, men intrångsersättningen utmåles ut fra 

samme tankegang som differanseprinsippet. Det sondres i første ledd mellom tre ulike 

erstatningstyper; löseskilling, intrångserstättning og annan ersättning («övrigt skada»), 

og i Sverige deles ekspropriasjonserstatningen inn i tre erstatningsposter.
366

 Disse 

erstatningspostene skal fastsettes hver for seg.
367

 Det er ikke nødvendig å gå nærmere 

inn på grensedragningen mellom de tre erstatningspostene eller forklare hvorfor det må 

sondres mellom dem. Det er derimot viktig å fremheve at inndelingen har betydning for 

påslaget i annet ledd.
368

  

                                                 

363
 Dette gjøres her og i 4.2.3. 

364
 Det følger av ordlyden at hovedregelen er erstatning etter markedsverdi med mindre «intet annat följer 

av vad sägs nedan». Dette forbeholdet gjelder også for intrångsersättningen. Det vil si at erstatningen kan 

være høyere eller lavere enn salgsverdien på grunn av andre regler i ekspropriasjonsloven jf. Dahlsjö 

(2010) s. 208. 

365
 SOU 2008:99 s. 126 

366
 SOU 2008:99 s. 126. Disse svenske betegnelsene vil ikke bli forsøkt oversatt. 

367
 Ekspropriasjonsloven kapittel 5 § 23 første ledd annet punktum 

368
 Se 4.2.4. 
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Et fellestrekk for löseskillingen og intrångsersättningen er at disse erstatningspostene 

knytter seg til begrepet markedsverdi.
369

 Hovedregelen i svensk rett er at erstatningen 

fastsettes med utgangspunkt i eiendommens markedsverdi eller markedsverdireduksjon, 

men ekspropriasjonsloven inneholder flere unntak fra hovedregelen om 

markedsverdi.
370

 Disse unntakene kan gjøre at erstatningen kan bli både høyere eller 

lavere enn markedsverdien. Det svenske og norske utgangspunktet for 

erstatningsutmålingen er derfor likt.  

 

Ekspropriasjonsloven inneholder ingen definisjon av «marknadsvärde». I forarbeidene 

uttales det at markedsverdi er den prisen eiendommen sannsynligvis ville ha oppnådd 

ved salg på det vanlige eiendomsmarkedet.
371

 Begrepet markedsverdi er objektivt fordi 

det ved hjelp av etablerte metoder er mulig å foreta en verdsettelse med en viss 

treffsikkerhet. Markedsverdien kan ikke fastsettes nøyaktig etter noen formel siden det 

er en fiktiv verdi, en abstraksjon, som er knyttet til et hypotetisk salg.
372

 Eiendommens 

markedsverdi skal fastsettes uavhengig av hvem eier eiendommen. Dette innebærer at 

grunneiers interesse i å beholde eiendommen eller grunneierens krav om erstatning for 

affeksjonsverdien ikke hensynstas ved fastsettelsen av markedsverdi.
373

  

 

Ekspropriasjonsloven regulerer ikke hvilken verdsettelsesmetode som skal benyttes for 

å fastsette markedsverdien, men ifølge forarbeidene finnes det tre vanlige metoder. 

Markedsverdien bestemmes vanligvis ut fra ortsprismetoden.
374

 Ved ortsprismetoden 

analyseres frivillige salg av eiendommer som er sammenlignbare med 

ekspropriasjonseiendommen og på den måten får man et tilstrekkelig 

                                                 

369
 Når det gjelder verdsettelsestidspunkt skal löseskillingen og intrångsersättningen vurderes ut fra 

forholdene på det tidspunktet ekspropriasjonssaken avgjøres, jf. SOU 2007:29 s. 34. Dersom det har 

skjedd forhåndstiltredelse, er det tiltredelsesdagen som blir avgjørende, jf. ekspropriasjonsloven § 4. 

370
 Prop. 2009/10:162 s. 41. De to viktigste unntakene er influensregelen og den nå opphevede 

presumsjonsregelen. I utgangspunktet er det avgrenset mot disse unntakene, men siden de får betydning 

for påslagsregelen vil de bli omtalt i 4.3. 

371
 SOU 2008:99 s. 126-127  

372
 SOU 2008:99 s. 140 

373
 SOU 2007:29 s. 32 

374
 SOU 2008:99 s. 129-130 
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sammenligningsgrunnlag som gjør at markedsverdien kan fastsettes.
375

 I forarbeidene 

fremheves det at man i første omgang bør forsøke å finne nok materiale slik at 

ortsprismetoden kan anvendes. Dersom slikt materiale ikke er tilgjengelig eller 

prisstatistikken blir utilfredsstillende, kan de to øvrige metodene benyttes.
376

  

 

Det virker som om det svenske markedsverdibegrepet ligner på det norske 

salgsverdiprinsippet.
377

 Men en vesentlig forskjell er at svensk rett tar utgangspunkt i 

markedsverdibegrepet og har tre foretrukne metoder for å utmåle markedsverdien. 

Ekspropriasjonsloven angir kun målet for verdsettelsen, men den regulerer ikke 

prinsippene for verdsettelsen eller hvilken av disse tre verdsettelsesmetode som skal 

benyttes.
378

 I Norge derimot opererer vederlagsloven med salgsverdi, bruksverdi og 

gjenanskaffelsesverdi og regulerer hvordan verdiene skal beregnes. Selv om Sverige og 

Norge ikke benytter den samme terminologien, så er det en likhet mellom de tre 

svenske metodene og de tre verdsettelsesprinsippene i vederlagsloven. Det er rimelig å 

anta at de tre svenske metodene tilsvarer henholdsvis salgsverdi, bruksverdi og 

gjenanskaffelsesverdi.
379

 Til tross for at tilnærmingen er ulik, så er det nok ikke så stor 

forskjell mellom verdsettelsesprinsippene i Sverige og Norge.
380

 Det har ingen 

betydning for det generelle påslaget hvilken verdsettelsesmetode som er benyttet til å 

utmåle markedsverdien siden det skal gjøres et påslag på markedsverdien eller 

markedsverdireduksjonen. 

 

                                                 

375
 Det må justeres for forskjeller i egenskaper og vurderingstidspunkter for ekspropriasjonsobjektet og 

sammenligningseiendommene, jf. SOU 2008:99 s. 129.  

376
 De to andre metodene som kan benyttes er avkastningsvärdemetoden og produktionskostnadsmetoden, 

jf. SOU 2008:99 s. 129-130. 

377
 I de svenske forarbeidene sies det at retningslinjen om sammenligningseiendommer i vederlagsloven § 

5 til en viss grad tilsvarer den svenske ortsprismetoden, jf. SOU 2008:99 s. 115-116. 

378
 Den metoden som med størst sannsynlighet leder frem til markedsverdien, skal benyttes, jf. SOU 

2008:99 s. 129. 

379
 Det vil si at ortsprismetoden tilsvarer salgsverdi, avkastningsvärdemetoden tilsvarer bruksverdi, og 

produktionskostnadsmetoden ligner på gjenanskaffelsesverdi, se SOU 2008:99 s. 129 flg. 

380
 Victorin (1993) s. 506. Hager (1998) s. 118 sier at med den norske termen salgsverdi er det ikke 

tilsiktet noen forskjell i forhold til det svenske markedsverdibegrepet. 
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4.2.3 Annan ersättning 

I henhold til § 1 første ledd tredje punktum kan ekspropriaten også få erstattet «övrigt 

skada» som oppstår som følge av ekspropriasjonen. Det siktes da til tap som ikke faller 

innunder löseskillingen eller intrångsersättningen. Både löseskillingen og 

intrångsersättningen knytter seg til markedsverdi. Annan ersättning skal derimot dekke 

tap som ikke påvirker markedsverdien av ekspropriasjonseiendommen, men som 

allikevel påvirker grunneiers formuesstilling.
381

 Erstatningsposten annen erstatning 

dekker bare økonomiske tap. Affeksjonsverdier og lignende kompenseres ikke.
382

  

 

Eksempler på økonomiske tap som ikke dekkes av löseskillingen eller 

intrångsersättningen kan være direkte utgifter for grunneieren eller at han går glipp av 

en forventet inntekt i forbindelse med ekspropriasjonen.
383

 I forarbeidene nevnes 

kostnader i forbindelse med flytting til en ny eiendom og kostnader i forbindelse med 

avvikling av grunneiers virksomhet som eksempler på tap som faller innunder 

erstatningsposten annan ersättning.
384

 

 

4.2.4 Påslag på hvilke erstatningsposter? 

Beregningsgrunnlaget for påslaget er ifølge ordlyden eiendommens markedsverdi eller 

markedsverdireduksjon.
385

 Det skjer derfor bare et påslag på de to erstatningspostene 

som knytter seg til markedsverdien.
386

 Påslaget medfører at erstatningspostene 

löseskillingen og intrångsersättningen utmålt etter første ledd forhøyes med 25 prosent, 

og påslaget regnes som en del av löseskillingen og intrångsersättningen.
387

  

                                                 

381
 Prop. 1971:122 s. 75. Dette kan også sees som et unntak fra hovedregelen om erstatning etter 

markedsverdi, jf. Werin (1978) s. 111. 

382
 SOU 2008:99 s. 131 

383
 SOU 2008:99 s. 131 

384
 Prop. 2009/10:162 s. 94 

385
 Prop. 2009/10:162 s. 93 

386
 En modifikasjon i beregningsgrunnlaget vil bli nevnt i 4.3.2. 

387
 Prop. 2009/10:162 s. 93. Utrykket «ytterligare» betyr at påslaget er en del av, det vil si inngår i 

löseskillingen og intrångsersättningen. Disse begrepene forekommer i flere paragrafer i 

ekspropriasjonsloven, jf. Dahlsjö (2010) s. 239. Hvilken betydning det har at påslaget klassifiseres som 

löseskilling eller intrångsersättning, vil det ikke bli gått nærmere inn på.  
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Det er viktig å understreke at et 25 prosent påslag ikke skal beregnes på 

erstatningsposten annan ersättning.
388

 Dette fremgår indirekte av ordlyden til 

påslagsregelen i § 1 annet ledd. Erstatningsposten annan ersättning er frittstående fra 

löseskilling og intrångsersättning, og den knytter seg ikke til markedsverdien. Påslaget 

skal derfor ikke redusere muligheten for eller komme i stedet for annan ersättning.
389

 

Noen høringsinstanser foreslo at påslaget skulle beregnes på summen av 

markedsverdien og annan ersättning.
390

 Dette forslaget ble forkastet i proposisjonen, og 

det ble uttalt at begrunnelsen for påslaget ikke kunne gjøres gjeldende på denne 

erstatningsposten.
391

 Øvrige tap som oppstår som følge av ekspropriasjonen skal derfor 

ikke erstattes med mer enn den faktiske kostnaden.
392

  

 

4.2.5 Nærmere om selve påslagsregelen 

Det er eksproprianten som skal betale påslaget. Påslaget skal betales uansett hva slags 

type fast eiendom ekspropriasjonen gjelder.
393

 Dersom ekspropriasjonen innebærer at 

en rettighet stiftes, oppheves eller begrenses skal det også betales et påslag.
394

 Ordlyden 

sondrer heller ikke mellom ulike typer eksproprianter, og hvem som eksproprierer har 

ikke betydning for påslaget.
395

 Påslaget skal betales uansett om eksproprianten er et 

offentlig eller privat rettssubjekt.  

 

Påslagsregelen er generell og er ikke avhengig av de konkrete forholdene i den enkelte 

ekspropriasjonssak.
396

 Prosentstørrelsen på 25 prosent ligger fast, og det er ikke 

mulighet for å opp- eller nedjustere dette prosenttallet ut fra de konkrete forholdene i 

det enkelte tilfellet.
397

 Så lenge det utmåles löseskilling og intrångserstättning etter § 1 

                                                 

388
 Prop. 2009/10:162 s. 94  

389
 Prop. 2009/10:162 s. 94 

390
 Prop. 2009/10:162 s. 65 

391
 Begrunnelsen vil utdypes i 4.4. 

392
 Prop. 2009/10:162 s. 67 

393
 Hermansson (2012) note 71 

394
 Prop. 2009/10:162 s. 93 

395
 Hermansson (2012) note 71 

396
 Prop. 2009/10:162 s. 93 

397
 Prop. 2009/10:162 s. 67 
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første ledd, så følger det direkte av annet ledd at disse utmålte beløpene forhøyes med 

25 prosent.
398

 Det skal dermed ikke foretas noen vurdering av om et påslag skal gis eller 

ikke, og det er heller ikke mulig for eksproprianten å hevde at et påslag ikke skal betales 

i det enkelte tilfellet.
399

  

 

4.2.6 Unntak fra påslagsregelen 

Påslagsregelen er i utgangspunktet generell slik at den gjelder uansett hvilken 

ekspropriasjonshjemmel som benyttes så lenge det er tale om fast eiendom. Men i § 1 

annet ledd annet punktum oppstilles det et unntak der påslagsregelen ikke skal komme 

til anvendelse, og det skal ikke betales et påslag hvis ekspropriasjonen skjer med 

hjemmel i ekspropriasjonsloven kapittel 2 § 7. Det oppstilles dermed et unntak for ett 

konkret ekspropriasjonstilfelle.  

 

I henhold til kapittel 2 § 7 kan det eksproprieres for å bringe eller bevare en eiendom i 

tilfredsstillende stand, og for at det skal kunne eksproprieres må det foreligge grov 

vanskjøtsel («grov vanvård») eller dette kan forventes å inntre.
400

 Ifølge forarbeidene er 

det et vilkår for ekspropriasjon at eieren klart har vist en bristende interesse eller evne 

til å holde eiendommen i stand.
401

 Dersom ekspropriasjonen skjer med hjemmel i denne 

bestemmelsen, så er det forhold ved eieren selv som gjør at eiendommen blir gjenstand 

for ekspropriasjon og i slike situasjoner vil eieren normalt ikke ha overholdt 

lovgivningen eller fulgt pålegg. Siden ekspropriasjonen skyldes eierens dårlige skjøtsel 

og det er noe eieren kan påvirke selv, så har det ikke blitt ansett nødvendig med et 

påslag.
402

 En eier skal derfor ikke kunne la eiendommen forfalle i håp om at den blir 

ekspropriert slik at han får 25 prosent ekstra i forhold til hva den egentlig er verdt. 

                                                 

398
 Med mindre unntaket i § 1 annet ledd annet punktum kommer til anvendelse, se 4.2.6. 

399
 I svenske ekspropriasjonssaker er det partene som disponerer over erstatningsspørsmålet. For at 

domstolene skal kunne gi et påslag innebærer dette at ekspropriaten må kreve at påslaget skal betales i 

følge annet ledd. Partene kan imidlertid avtale at et helt annet påslag skal betales enn det i loven eller at et 

påslag ikke skal betales i det hele tatt, jf. Dahlsjö (2010) s 239-240. 

400
 Det finnes ingen lignende ekspropriasjonshjemmel i norsk rett. 

401
 Prop. 2009/10:162 s. 69 

402
 Prop. 2009/10:162 s. 69 
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4.3 Noen andre regler som har betydning for påslaget 

To bestemmelser i ekspropriasjonsloven kapittel 4 har betydning for påslagsregelen, og 

det er § 1 fjerde ledd og § 2 fjerde ledd. Disse vil bli behandlet hver for seg i det 

følgende. Som følge av reformen ble også den såkalte presumsjonsregelen opphevet.
403

 

Hvilken betydning opphevelsen av presumsjonsregelen har for påslaget vil også 

omtales. 

 

4.3.1 Ekspropriantens tapsbegrensende tiltak har ingen betydning for påslaget 

Ekspropriasjonsloven § 1 fjerde ledd regulerer virkningen av tiltak som eksproprianten 

har iverksatt for å begrense tapet.
404

 Dersom eksproprianten har foretatt tiltak for å 

begrense ekspropriatens tap, så skal det tas hensyn til dette ved fastsettelse av 

ekspropriasjonserstatningen etter § 1 første ledd dersom tiltaket med rimelighet bør 

godtas av ekspropriaten.
405

 Et tiltak fra eksproprianten kan for eksempel rette seg mot 

markedsverdireduksjonen eller mot tapsposten annen erstatning. Tapsbegrensende tiltak 

skal altså tas i betraktning når löseskillingen, intrångsersättningen og annan ersättning 

fastsettes, altså før påslaget. Påslaget skal beregnes etter at det er tatt hensyn til de 

tapsbegrensende tiltakene.
406

 Tapsbegrensende tiltak fra ekspropriantens side kan derfor 

ikke redusere eller påvirke påslagets størrelse og slike tiltak kan heller ikke føre til at 

påslaget ikke skal tilkjennes. Tapsbegrensede tiltak har derfor ingen betydning for 

påslaget i annet ledd.
407

  

 

                                                 

403
 Prop. 2009/10:162 s. 1 og s. 54 flg. 

404
 Det finnes ikke noen tilsvarende bestemmelse i norsk rett. Men ekspropriaten har en ulovfestet plikt til 

å begrense sitt tap, den såkalte tilpasningsplikten som også gjelder for salgsverdi, se Stordrange (2000) s. 

109 og Andersen (2010) s. 239 flg. 

405
 Går ikke inn på selve rimelighetsvurderingen her. 

406
 Prop. 2009/10:162 s. 94  

407
 Hermansson (2012) note 75 
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4.3.2 Erstatning for «företagsskada» reduserer påslagets beregningsgrunnlag 

Ekspropriasjonsloven § 2 fjerde ledd inneholder en bestemmelse som har betydning for 

påslagsregelen. Bestemmelsen i § 2 inneholder den såkalte influensregelen.
408

 

Influensregelen er et unntak fra hovedregelen om at erstatning skal betales ut fra 

markedsverdien.
409

 Den svenske influensregelen ligner på vederlagsloven § 5 tredje 

ledd, men er ikke helt identisk med denne.
410

 Formålet her er bare å redegjøre for de 

deler av influensregelen som har betydning for påslaget, og ekspropriasjonsloven § 2 

fjerde ledd regulerer hvordan erstatning for såkalt «företagsskada» skal behandles i 

påslagssammenheng.
411

 Fjerde ledd har følgende ordlyd:  

 

«Om löseskillingen eller intrångsersättningen med tillämpning av första stycket 

bestäms med bortseende från värdeminskning, ska 1 § andra stycket inte 

tillämpas på den del av ersättningen som därmed tillkommer.» 

 

Poenget med § 2 fjerde ledd er enkelt sagt at det ikke skal gis noe påslag på den delen 

av löseskillingen eller intrångserättningen som kompenserer for företagsskada.
412

 Det 

fremgår av ordlyden at et grunnleggende vilkår for å anvende § 2 fjerde ledd er at 

löseskillingen eller intrångsersättningen må være fastsatt ved å se bort fra den 

verdireduksjon ekspropriasjonstiltaket har medført for eiendommens markedsverdi i 

henhold til § 2 første ledd. For å forstå fjerde ledd må det sies noe om første ledd.
413

 

 

Influensregelen i § 2 første ledd innebærer at löseskillingen og intrångsersättningen i 

utgangspunktet skal fastsettes ved å se bort fra den verdiendring som 

expropriationsföretaget, det vil si ekspropriasjonsformålet, har medført.
414

 

Ekspropriasjonstiltaket kan ha positiv eller negativ virkning på markedsverdien. Dette 

                                                 

408
 Prop. 2009/10:162 s. 95 

409
 Prop. 2009/10:162 s. 59  

410
 NOU 2003:29 s. 45 

411
 Dette fjerde leddet er nytt og ble lovfestet i 2010 som en følge av reformen, jf. Prop. 2009/10:162 s. 

96. 

412
 Hermansson (2012) note 71  

413
 Ekspropriasjonsloven § 2 første ledd gjelder tilsvarende for intrångsersättningen, jf. § 2 annet ledd. 

414
 Prop. 2009/10:162 s. 95 
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kalles henholdsvis for företagsnytta og företagsskada.
415

 Fjerde ledd i § 2 kommer bare 

til anvendelse når det er tale om erstatning for företagsskada. Dette fremkommer av 

ordlyden «värdeminskning». Når det er tale om verdistigning som følge av 

ekspropriasjonstiltaket, såkalt företagsnytta, så kommer fjerde ledd ikke til 

anvendelse.
416

 Hva företagsskada er kan illustreres med et eksempel. Anta at en 

eiendom eksproprieres for å bygge vei, og veien er da det formålet som 

ekspropriasjonen skjer til fordel for. En ny vei kan føre til støy, eksos og lignende som 

gjør at markedsverdien til eiendommen reduseres.
417

 Denne verdireduksjonen er det 

som kalles en företagsskada. 

 

Dersom ekspropriasjonstiltaket har medført «inverkan av någon betydelse» på 

eiendommens markedsverdi, så skal löseskillingen eller intrångsersättningen fastsettes 

på grunnlag av den markedsverdien eiendommen ville ha hatt dersom slik 

verdireduksjon ikke hadde forekommet.
418

 Det betyr at dersom influensregelen er blitt 

anvendt, så vil erstatning for företagsskada inngå i löseskillingen eller 

intrångsersättningen.
419 

Dette innebærer at lösekillingen eller intrångsersättningen er 

høyere enn den faktiske markedsverdien. Poenget med § 2 fjerde ledd er at dersom 

löseskillingen eller intrångsersättningen er blitt forhøyd ved å anvende influensregelen, 

så skal det ikke gjøres noe påslag på denne forhøyede delen av erstatningen som 

kompenserer for företagsskada.
420

 

 

                                                 

415
 Prop. 2009/10:162 s. 59 

416
 Prop. 2009/10:162 s. 96. Dersom erstatningen blir satt lavere enn markedsverdien på grunn av 

företagsnytta, så har man krav på påslag på erstatningen. Men hvis erstatningen settes høyere enn 

markedsverdi (företagsskada), så har man ikke krav på påslag på den delen av erstatningen som 

overstiger markedsverdien.  

417
 Prop. 2009/10:162 s. 42  

418
 Går ikke inn på vilkårene i § 2 første ledd for å anvende influensregelen, men forutsetter at de er 

oppfylt. For hvilke vilkår som må være oppfylt, se SOU 2008:99 s. 259 flg. 

419
 Prop. 2009/10:162 s. 68 

420
 Prop. 2009/10:162 s. 69 
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Et eksempel i forarbeidene er illustrerende for å forklare anvendelsen av fjerde ledd i § 

2.
421

 Anta at eiendomsretten til en eiendom eksproprieres og at markedsverdien til 

eiendommen før ekspropriasjonstiltaket er kr 100 000. Ekspropriasjonstiltaket bidrar 

derimot til en negativ verdiendring på markedsverdien med kr 25 000. Dersom 

vilkårene for å anvende influensregelen er oppfylt, så fastsettes erstatningen ved å se 

bort fra verdireduksjonen. Ved å anvende influensregelen blir da löseskillingen fastsatt 

til kr 100 000 selv om markedsverdien faktisk er lavere som følge av 

ekspropriasjonstiltaket. 

 

I henhold til påslagsregelens ordlyd skal det betales et 25 prosent tillegg på 

markedsverdien.
422

 Men vil § 2 fjerde ledd modifisere dette beregningsgrunnlaget slik 

at påslaget bare skal beregnes på eiendommens faktiske markedsverdi. 

Beregningsgrunnlaget for påslaget vil være verdien før noen korrigering for 

verdireduksjon har skjedd i henhold til influensregelen, her kr 75 000. 

Verdireduksjonen på kr 25 000 kroner inngår derfor ikke i beregningsgrunnlaget til 

påslaget. Påslaget blir da kr 18 750 (75 000*0,25). Etter å ha anvendt påslagsregelen i § 

1 annet ledd og § 2 fjerde ledd blir den totale löseskillingen lik kr 118 750 (100 000 +18 

750). 

 

4.3.3 Opphevelsen av presumsjonsregelen 

Den såkalte presumsjonsregelen i svensk rett ble opphevet i 2010 som følge av 

reformen.
423

 Denne regelen innebar at erstatningen ved ekspropriasjon ikke alltid skulle 

fastsettes til den gjeldende markedsverdien.
424

 I likhet med influensregelen, så var 

presumsjonsregelen et unntak fra prinsippet om markedsverdi.
425

 Det finnes ingen regel 

i norsk rett som direkte tilsvarer den svenske presumsjonsregelen.
426

 

                                                 

421
 Prop. 2009/10:162 s. 96 

422
 Se 4.2.4. 

423
 Presumsjonsregelen («presumtionsregeln») fantes tidligere i ekspropriasjonsloven kapittel 4 § 3. 

424
 SOU 2008:99 s. 211 

425
 Prop. 2009/10:162 s. 41 

426
 SOU 2008:99 s. 116. I NOU 2003:29 s. 45 sies det at presumsjonsregelen ligner på vederlagsloven § 5 

fjerde ledd, men at de er innholdsmessig nokså forskjellig. 
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Presumsjonsregelen var en begrensningsregel for erstatningen. I henhold til den skulle 

det som hovedregel ikke betales erstatning for den del av den eksproprierte 

eiendommens markedsverdi som berodde på forventninger om en endring av arealets 

tillatte bruksmåte.
427

 Den innebar at erstatningen ble bestemt under markedsverdi når 

denne verdien hadde steget på grunn av forventninger om at eiendommen kunne 

utnyttes på en ny og tidligere forbudt måte. Formålet med presumsjonsregelen var å 

holde erstatningsnivået ved ekspropriasjon nede og unngå at det offentlige måtte betale 

for forventningsverdier som de selv hadde skapt.
428

 

  

Presumsjonsregelen kan illustreres med et eksempel som er nevnt i forarbeidene.
429

 

Forutsett at det i utkanten av et sted finnes et areal som utnyttes til jordbruk og som det 

ikke er tillatt å bebygge, og at markedsverdien ut fra jordbruksformålet er kr 100 000. 

Det forventes så at stedet skal fortettes slik at jordbruksarealet må bebygges, noe som 

gjør at arealet får en høyere verdi. Disse forventninger fører til at markedsverdien nå 

blir kr 175 000. Dersom markedsverdien hadde steget i den tiden som ble angitt i 

presumsjonsregelen, så skulle det ses bort i fra denne verdiøkningen når 

markedsverdien ved ekspropriasjon skulle fastsettes.
430

 Som følge av 

presumsjonsregelen ville erstatningen til grunneieren da fortsatt bli kr 100 000. 

 

Siden presumsjonsregelen er opphevet, så skal det også betales erstatning for den delen 

av markedsverdien som knytter seg til forventninger om endring i eiendommens 

bruk.
431

 I markedsverdi kan det altså ligge en forventning om endret bruk, og 

forventningsverdien er nå blitt erstatningsrettslig vernet.
432

 At presumsjonsregelen er 

                                                 

427
 Prop. 2009/10:162 s. 95 

428
 Prop. 2009/10:162 s. 55 

429
 Prop. 2009/10:162 s. 43 

430
 Som regel 10 år før ekspropriasjonssøknaden, jf. Prop. 2009/10:162 s. 42. 

431
 Prop. 2009/10:162 s. 68 

432
 Hermansson (2010) s. 621 flg. Tidligere ble den delen av eiendommens markedsverdi som kunne 

henføres til en pågående eller tillatt bruk alltid ble erstattet. Men dersom eiendommen hadde en 

«oververdi», som skyldes forventninger om endring i eiendommens tillatte bruksmåte, så ble dette 

erstattet bare hvis denne forventningsverdien eksisterte før 10 års perioden, jf. SOU 2008:99 s. 213. 
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opphevet har også betydning for påslagsregelen.
433

 Påslaget beregnes på 

markedsverdien inklusive den nå erstatningsberettigede forventningsverdien.
434

 At et 

påslag også skal gis på markedsverdien der denne inneholder en forventningsverdi har 

talt i retning for en viss nedjustering av påslagets størrelse.
435

 Opphevelsen av 

presumsjonsregelen fører til at svensk rett er mer på linje med utgangspunktet etter 

vederlagsloven § 5 om at en fremtidig forventet utnyttelse («forventningsverdi») kan få 

betydning for salgsverdien. Det virker som om man i svensk rett før opphevelsen av 

presumsjonsregelen bare kunne legge til grunn aktuell bruk, med mindre 

forventningsverdien hadde oppstått 10 år før ekspropriasjonen og da var 

erstatningsrettslig vernet. 

 

4.4 Påslag for individuelt tap 

4.4.1 Påslaget skal dekke et individuelt tap 

I svensk rett er det nå innført et generelt 25 prosent påslag ved ekspropriasjon, og det er 

interessant å belyse hva som er begrunnelsen for påslaget i § 1 annet ledd. I 

Utredningen ble det foreslått at påslagsregelen skulle ha følgende ordlyd: 

 

«Vid bestämmande av löseskilling och intrångsersättning ska hänsyn tas även 

till fastighetsägarens eget individuella värde av egendomen, genom … ett tillägg 

med tjugofem procent.»
436

 

 

Sammenlignet med den vedtatte lovteksten, så fremgår det tydeligere i den foreslåtte 

lovteksten hva som er begrunnelsen for påslaget.
437

 Hensikten bak påslaget på 25 

prosent er å gi erstatning for ekspropriatens «individuella värde» av eiendommen. 

                                                 

433
 I forarbeidene sies det at for forventningsverdien («råmark») er det prinsipielt sett ikke riktig å gi et 

påslag på denne verdien da det er den individuelle verdien i den pågående bruk som skal erstattes, jf. 

SOU 2008:99 s. 175. 

434
 Prop. 2009/10:162 s. 68. Dersom markedsverdien inneholdt en forventningsverdi, så ble det diskutert, 

men ikke innført et tak på påslaget.  

435
 SOU 2008:99 s. 175 

436
 SOU 2008:99 s. 405 

437
 Se 4.2.1 for påslagsregelens ordlyd. 
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Påslaget skal kompensere eieren for hans individuelle verdi av eiendommen.
438

 Påslaget 

skal dekke et individuelt tap.  

 

4.4.2 Individuell verdi 

Med individuell verdi siktes det til eierens egen individuelle verdsettelse av 

eiendommen. I forarbeidene defineres dette slik:  

 

«Med individuellt värde avses det lägsta pris som ägaren själv er beredd att 

acceptera för att frivilligt avyttra sin fastighet.»
439

 

 

Den individuelle verdien er dermed den laveste prisen eieren frivillig ville ha solgt 

eiendommen sin for uten trussel om ekspropriasjon. Samtidig har eventuelle kjøpere en 

oppfatning om hvilken pris de er villig til å betale for en eiendom, og dette tilsvarer 

kjøpernes individuelle verdi. For at et salg skal skje, må kjøperen betale en pris som 

minst når opp til eierens individuelle verdi samtidig som kjøperen ikke er villig til å 

betale mer enn sin individuelle verdi. Prisen må derfor ligge noe sted mellom selgeren 

og kjøperens individuelle verdsettelse av eiendommen.
440

 

 

Et annet begrep som er nært forbundet med individuell verdi er reservasjonspris. 

Reservasjonsprisen defineres som: «det lägsta prisen till vilket en ägare av en viss 

fastighet kan tänke sig att vilja sälja fastigheten i öppna förhandlingar uten 

expropriationshot.» Betegnelsen reservasjonspris sikter til at eieren velger å reservere, 

det vil si forbeholde eiendommen for eget bruk med mindre han tilbys minst denne 

prisen.
441

 Grunndefinisjonen av individuell verdi og reservasjonspris er den samme uten 

                                                 

438
 Prop. 2009/10:162 s. 66 

439
 SOU 2008:99 s. 147 

440
 SOU 2008:99 s. 147-148 

441
 SOU 2008:99 s. 150 som viser til Werins definisjon. 
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at det er nødvendig å gå inn på nærmere presiseringer.
442

 I det følgende vil begrepet 

individuell verdi reserveres for påslagsregelen.
443

  

 

I forarbeidene forutsettes det at for de fleste eiendommer er eierens individuelle 

verdsettelse som regel høyere enn markedsverdien. Eieren vil derfor ikke selge 

eiendommen hvis den individuelle verdien er høyere enn markedsverdien.
444

 Om 

eksproprianten erverver eiendommen til markedsverdi, og det ikke kompenseres opp til 

den individuelle verdien, så taper ekspropriaten differansen mellom den individuelle 

verdien og markedsverdien. Det er dette individuelle tapet (differansen) som påslaget 

skal kompensere for.
445

 Påslaget skal derfor kompensere for et individuelt tap som ikke 

dekkes ved å få erstatning for markedsverdien.
446

  

 

4.4.3 Hvilke individuelle tap skal påslaget kompensere for? 

De individuelle verdiene er de verdiene som eieren tillegger eiendommen subjektivt 

utover markedsverdien.
447

 Det er altså tale om særskilte verdier utover de som allerede 

har påvirket markedsverdien.
448

 Den prisen grunneier ville ha vært villig til å selge 

eiendommen for kan dermed være betinget av individuelle verdier. Påslaget skal 

                                                 

442
 Se Kalbro som deler reservasjonsprisen inn i tre komponenter, og Norell som deler reservasjonsprisen 

inn i fire komponenter. Utredningen tar utgangspunkt i Norell sin definisjon, se SOU 2008:99 s. 150-152. 

443
 Slik som forarbeidene gjør, se SOU 2008:99 s. 151-152. Forarbeidene reserverer «individuell verdi» 

for påslagsregelen. Gevinstdeling inngår strengt tatt som en del i den individuelle verdien, men 

forarbeidene holder dette utenfor begrepet individuell verdi og kaller dette i stedet for gevinstdeling. I 

kapittel 5 vil reservasjonsprisen bli benyttet som et overbegrep for individuell verdi (25 prosent påslaget) 

og gevinstdeling (gevinstandel). I dette kapittel referer individuell verdi til påslagsregelen. 

444
 SOU 2008:99 s. 148-149 

445
 SOU 2008:99 s. 149 

446
 Prop. 2009/10:162 s. 66 

447
 Individuell verdi er her er uavhengig av formålet med ekspropriasjon og hvem som er ekspropriant, 

altså eksklusive gevinstandelen, se SOU 2008:99 s. 151. 

448
 Noen individuelle verdier er allerede i markedsverdien. Når det er snakk om individuelle verdier, så er 

det her tale om særskilte verdier utover de som allerede har påvirket markedsverdien, jf. SOU 2008:99 s. 

174. Utredningen viser til Werin som sier at det ikke er mulig å konstruere et verdimål som er fritt for 

ikke-økonomiske komponenter, jf. Werin (1978) s. 110. Den laveste prisen selgeren er villig til å selge 

for bestemmes av økonomiske og ikke-økonomiske faktorer, jf. SOU 2008:99 s. 149. 
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kompensere for tapet av disse, og det er viktig å bringe klarhet i hva som kan bidra til at 

det oppstår individuelle verdier. Dette kan nevnes syv eksempler på hvilke individuelle 

verdier påslaget er ment å dekke. Det er imidlertid blitt påpekt at hvilke poster det 

påslaget (den individuelle verdien) skal dekke er noe uklart.
449

  

 

For det første kan affeksjonsverdier for grunneieren eller andre ikke-økonomiske 

verdier i form av en sterk kobling til eiendommen føre til at eieren verdsetter 

eiendommen høyere enn markedsverdien.
450

 Eiendommen som eksproprieres kan for 

eksempel være et familiested. For det andre kan psykisk ubehag og påkjenning av selve 

ekspropriasjonen påvirke den individuelle verdsettelsen.
451

 I utgangspunktet skal det 

ikke gis erstatning for de psykiske lidelsene eieren får som følge av en 

ekspropriasjon.
452

 Påslaget gjør derimot et unntak fra dette og kan derfor dekke 

eventuelle psykiske påkjenninger av selve ekspropriasjonen.  

 

For det tredje kan også andre individuelle verdier slik som «frustrationsskador» dekkes 

av påslaget. Med frustrationsskador menes kostnader som ekspropriaten har investert i 

eiendommen, men som vedkommende ikke kan dra nytte av siden de ikke påvirker 

markedsverdien. For eksempel vil kostnadene for en nylig anlagt eksklusiv hage ikke 

nødvendigvis ha innvirkning på markedsverdien til en villa. Disse 

frustrasjonskostnadene vil i utgangspunktet ikke være erstatningsrettslig vernet.
453

 

 

For det fjerde kan eieren lide tap i form av utgifter eller inntektsbortfall som ikke er 

erstatningsmessig etter gjeldende rett. For eksempel kan bekymringer i forbindelse med 

en ekspropriasjon lede til utgifter for å kontakte eksproprianten samt at fremmøte i 

retten i ekspropriasjonssaken kan medføre utgifter og tapt inntekt for eieren. Påslaget 

                                                 

449
 Særskilt bemerkning Dahlsjö, jf. SOU 2008:99 s. 43. 

450
 SOU 2008:99 s. 151  

451
 SOU 2008:99 s. 151 

452
 SOU 2008:99 s. 126 

453
 SOU 2008:99 s. 151. Forarbeidene forutsetter da at disse ikke faller inn under erstatningsposten annen 

erstatning. 
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kan også dekke transaksjonskostnader som ikke er erstatningsberettigede etter gjeldende 

svensk rett.
454

 

 

For det femte er påslaget muligens ment å kompensere for den usikkerheten som 

fastsettelse av markedsverdien er beheftet med.
455

 Påslaget kan derfor være ment å 

dekke usikkerheten i erstatningsutmålingen. For det sjette kan forventninger om å selge 

eiendommen til en høyere pris i fremtiden i et annet marked gjøre at eiendommen for 

grunneier er mer verdt enn markedsverdien.
456

 Dette tilsvarer det norsk rett kaller for 

ventesjanse, og påslaget kan derfor også dekke ventesjansen. For det syvende kan det at 

eieren selv har tenkt å anvende grunnen i næringsvirksomhet bidrar til en individuell 

verdsettelse over markedsverdien.
457

 Disse syv eksemplene viser at påslaget kan dekke 

flere ulike typer individuelle tap.  

 

Ifølge forarbeidene kan også tap som faller inn under annen erstatning sies å inngå i den 

individuelle verdien, og da vil en del av det beløpet som overstiger markedsverdien bli 

erstattet.
458

 Grensen mellom et tap som erstattes gjennom annen erstatning og et tap av 

individuell verdi kan være komplisert.
459

 Påslaget skal imidlertid ikke svekke 

muligheten for å få annen erstatning.
460

 For eksempel kan affeksjonsverdi ikke 

kompenseres gjennom annen erstatning, mens påslaget er ment å kompensere for 

dette.
461

  

 

                                                 

454
 SOU 2008:99 s.151 

455
 Særskilt bemerkning Dahlsjö, jf. SOU 2008:99 s. 431 Dahlsjö påpeker imidlertid at hvilke poster den 

individuelle verdien skal dekke er noe diffust. Kommer tilbake til dette i 5.5.4. 

456
 Prop. 2009/10:162 s. 67. Dette nevnes ikke i utredningen, men i proposisjonen som en forventning 

som kan ha betydning i en individuell verdsettelse. 

457
 Dir. 2011:20 s. 7 

458
 SOU 2008:99 s. 149 

459
 SOU 2008:99 s. 176. Dersom en tapspost faller inn under annen erstatning og samtidig er ment å 

dekkes av påslaget, kan det være en fare for at samme verdi erstattes to ganger.  

460
 Prop. 2009/10:162 s. 94 

461
 SOU 2008:99 s. 126. Annen erstatning dekker bare økonomiske tap, og affeksjonsverdi er et ikke-

økonomisk tap. Kommer tilbake til dette i 5.2.2. 
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4.5 Forslag om gevinstdeling ved ekspropriasjon  

4.5.1 Forslag om et gevinstdelingsprinsipp ved ekspropriasjon 

I utredningen ble det i tillegg til påslagsregelen foreslått en regel om gevinstdeling ved 

ekspropriasjon.
462

 Dette forslaget tok sikte på å innføre et gevinstdelingsprinsipp 

mellom ekspropriaten og eksproprianten. Utredningen foreslo at ekspropriaten kunne få 

ytterligere erstatning utover markedsverdien på to måter; gjennom et 25 prosent påslag 

og i visse tilfeller gjennom gevinstdeling. Dersom et gevinstdelingsprinsipp hadde blitt 

innført kunne grunneieren fått ytterligere erstatning utover markedsverdien.
463

 Det 

skulle da først gis et påslag for individuelt tap og deretter i visse tilfeller gis et påslag 

for gevinstdeling.
464

 Gevinstdeling er dermed også påslag da det tar sikte på å 

kompensere eieren utover markedsverdien.
465

 Gevinstdelingsregelen ble imidlertid ikke 

vedtatt slik som påslagsregelen.
466

 Selv om utredningens forslag om gevinstdeling ikke 

resulterte i lovgivning, er det interessant å se nærmere på den gevinstdelingsregelen 

som ble foreslått innført i svensk ekspropriasjonserstatningsrett. 

 

4.5.2 Utgangspunktet og forlagets ordlyd 

Utgangspunktet i den svenske ekspropriasjonsloven er at erstatningsbestemmelsene 

bygger på et skadeprinsipp.
467

 Det betyr at den gevinsten ekspropriasjonen gir opphav 

til alltid skal tilfalle eksproprianten, og at ekspropriaten ikke har et krav på en andel av 

denne gevinsten.
468

 Det svenske forslaget om gevinstdeling ønsket å endre på dette 

rettslige utgangspunktet slik at eksproprianten i visse tilfelle må avstå en del av 

                                                 

462
 SOU 2008:99 s. 177 flg. 

463
 Prop. 2009/10:162 s. 70 

464
 SOU 2008:99 s. 408. Uttalelsen knytter seg til det tilfellet at gevinstdelingen skjer gjennom et 

sjablongtillegg. Forstår dette slik at påslaget og gevinstdelingen kan anvendes ved siden av hverandre. 

Mer om forholdet mellom påslagsregelen og gevinstdeling i 4.6. 

465
 Prop. 2009/10:162 s. 70. I det følgende benyttes termen gevinstdeling i stedet for påslag.  

466
 Prop. 2009/10:162 s. 70 

467
 SOU 2008:99 s. 177. Det nevnes at det i svensk lovgivning finnes erstatningsbestemmelser som 

bygger delvis på andre prinsipper enn skadeprinsippet. Blant annet finnes det i fastighetsbildningslagen 

(1970:988) erstatningsbestemmelser som bygger på et gevinstdelingsprinsipp. 

468
 Vederlagsloven er også basert på et tapsprinsipp. 
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gevinsten ved ekspropriasjonen til ekspropriaten. Det ble foreslått at bestemmelsen om 

gevinstdeling skulle ha følgende ordlyd: 

 

«Vid expropriation för sådan förvärvsverksamhet som bedrivs på i huvudsak 

marknadsmässiga villkor ska, utöver den ersättning som bestäms enligt 1 §, 

särskild ersättning betalas. Ersättningen ska bestämmas så att skälig hänsyn tas 

till den nytta som den exproprierade egendomen har för den exproprierande.»
469

 

 

Forslaget om gevinstdeling ønsket å innføre en regel om at ekspropriaten skal få en 

særskilt erstatning i visse tilfeller.
470

 I lovutkastet blir gevinstdeling omtalt som en 

«särskild ersättning».
471

 Henvisningen til at gevinstdeling skal skje «utöver den 

ersättning som bestäms enligt 1§» viser at gevinstdelingen er en særskilt erstatningspost 

som kommer i tillegg til erstatningen for markedsverdi og påslaget på 25 prosent.
472

 Det 

er også viktig å påpeke at eventuell annan ersättning skal bedømmes separat og påvirker 

ikke gevinstdelingen.
473

  

 

4.5.3 I hvilke ekspropriasjonstilfeller skal det foretas en gevinstdeling? 

Det er viktig å fremheve at gevinstdeling bare skal foretas i utvalgte 

ekspropriasjonstilfeller. Det betyr at gevinstdelingsregelen ikke skal gjelde generelt ved 

ekspropriasjon i motsetning til den generelle påslagsregelen. Gevinstdelingsregelen tar 

sikte på de tilfellene der tydelig privat gevinstinteresse ligger til grunn for 

ekspropriasjonen, selv om ekspropriasjonen skal tilgodese samfunnsinteresser.
474

 Enkelt 

sagt skal det bare skje en gevinstdeling der eksproprianten er et rettssubjekt som driver 

                                                 

469
 SOU 2008:99 s. 406. Denne regelen om gevinstdeling ble forestått inntatt som paragraf 3 i 

ekspropriasjonslovens kapittel 4. 

470
 Se også overskriften til den foreslåtte bestemmelsen: «Särskilt erstatning i vissa fall» jf. SOU 2008:99 

s. 406.  

471
 Denne formuleringen benyttes som et synonymt til gevinstdeling. 

472
 Henvisningen til § 1 henviser til ekspropriasjonsloven 4 kapittel § 1. 

473
 SOU 2008:99 s. 409 

474
 SOU 2008:99 s. 196. Dette kan tolkes slik at hvem eksproprianten er, avgjør om det skal foretas en 

gevinstdeling eller at det er innført et skille mellom ekspropriasjonstiltak med og uten gevinsthensikt. 
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sin virksomhet med et fortjenestemotiv, og den eksproprierte eiendommen virkelig er 

nødvendig for denne virksomheten.
475

 

 

Første punktum i den foreslåtte bestemmelsen regulerer nærmere i hvilke 

ekspropriasjonstilfeller det skal foretas en gevinstdeling. Det avgjørende vilkåret for at 

gevinstdeling skal finne sted, er ifølge ordlyden om ekspropriasjonen skjer til fordel for 

en «förvärvsverksamhet» som drives på «i huvudsak marknadsmässiga villkor». Et 

nødvendig vilkår er derfor at ekspropriasjonen skjer til fordel for en 

«förvärvsverksamhet». «Förvärvsverksamhet» er et begrep som benyttes i svensk 

lovgivning.
476

 Det kan upresist oversettes til ervervsvirksomhet.
477

 Dersom 

ekspropriasjonen ikke skjer til fordel for «förvärvsverksamhet», skal det heller ikke 

foretas en gevinstdeling. Men ifølge forarbeidene er ervervsvirksomhet ikke egnet til å 

presist angi de ekspropriasjonstilfellene der det skal skje en gevinstdeling.
478

 I tillegg 

må ekspropriasjonen skjer til fordel for virksomhet som «i huvudsak» drives på 

«marknadsmässiga villkor». Presiseringen i ordlyden om at virksomheten i hovedsak 

må drives på markedsmessige vilkår, er oppstilt ut fra den markedssituasjon som 

bestemmelsen om gevinstdeling forsøker å gjenskape.
479

  

 

Det avgjørende er dermed om ekspropriantens virksomhet i det vesentlige drives på 

markedsmessige vilkår.
480

 Dette vilkåret utelukker visse typer virksomheter. 

Virksomheter som er sterkt prisregulert eller som i hovedsak ikke drives på 

markedsmessig vilkår faller utenfor bestemmelsen om gevinstdeling. En 

vesentlighetsvurdering må foretas, og det innebærer at virksomheten må i det vesentlige 

                                                 

475
 SOU 2008:99 s. 204 

476
 SOU 2008:99 s. 204  

477
 Slik som det gjøres i Stenseth (2010) s. 787. Kan upresist sies å være virksomhet med gevinsthensikt 

eller profittmotiv. 

478
 SOU 2008:99 s. 204-205 

479
 SOU 2008:99 s. 205. Formålet med regelen om gevinstdeling ved ekspropriasjon er så langt som 

mulig å forsøke å skape en tenkt markedssituasjon uten ekspropriasjon og uten monopolstilling for 

ekspropriaten, jf. SOU 2008:99 s. 207-208. 

480
 SOU 2008:99 s. 406 
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drives på markedsmessige vilkår for at gevinstdeling skal skje.
481

 Det oppstilles ikke en 

ubetinget forutsetning om at det ikke finnes noen restriksjoner for den konkrete 

virksomheten.
482

 Dersom det finnes innslag av markedsregulering av virksomheten, så 

utelukker ikke dette at virksomheten likevel kan omfattes av bestemmelsen om 

gevinstdeling.
483

  

 

4.5.4 Eksempler på hvilke virksomheter som omfattes og ikke 

Det avgjørende for om det skal foretas en gevinstdeling, er at den virksomheten 

ekspropriasjonen skjer til fordel for i det vesentlige drives på markedsmessige vilkår. 

Utredningen nevner noen eksempler på hvilke typer virksomheter som bør omfattes av 

gevinstdelingsregelen.
484

 Virksomheter som eksproprierer eiendom for å benytte den til 

telekommunikasjonsanlegg eller som eksproprierer grunn til privat bebyggelse bør for 

eksempel omfattes. Også virksomheter som eksproprierer tomtegrunn
485

 til annet enn 

privat bebyggelse i detaljplan
486

, som skal utnyttes til et formål som også har en 

kommersiell markedsverdi, bør omfattes. Et eksempel kan være en statlig eller 

kommunal administrasjonsbygning.
487

 Ekspropriasjon for å oppføre master og 

basestasjoner for mobiltelefonivirksomhet bør også omfattes.
488

 Forarbeidene nevner at 

hvis ekspropriasjonsformålet er vindkraft, vil dette normalt være et tilfelle der det skal 

foretas en gevinstdeling.
489

 Også ekspropriasjon til annen energiproduksjon enn 

vindkraft skal falle inn under regelen om gevinstdeling, som for eksempel 

ekspropriasjon til vannkraftutbygging.
490

 

                                                 

481
 SOU 2008:99 s. 205 

482
 SOU 2008:99 s. 205  

483
 SOU 2008:99 s. 406-407 

484
 Nevner noen av eksemplene her, for flere eksempler se SOU 2008:99 s. 205-206 og 407-409. 

485
 Utredninger bruker ordet «tomtmark», se definisjonen av «tomt» i plan- och bygglag kapittel 1 § 4. 

486
 En detaljplan i Sverige tilsvarer en norsk reguleringsplan, jf. NOU 2003:29 s. 45. 

487
 SOU 2008:99 s. 407 

488
 SOU 2008:99 s. 203. Det er spesielt disse «mastfallen» som har motivert gevinstdelingsprinsippet, se 

SOU 2008:99 s. 135 flg. 

489
 SOU 2008:99 s. 409 

490
 Erstatningsbestemmelsene i ekspropriasjonsloven kommer til anvendelse gjennom en henvisning i 

miljöbalken (1998:808). Gevinstdelingsbestemmelsene vil derfor ifølge forarbeidene også være 
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Utredningen nevner også eksempler på virksomheter som ikke bør omfattes av 

gevinstdelingsregelen. Dersom ekspropriasjonsformålet er offentlige veier eller 

jernbane, så finnes det ikke noe marked for dette eller så er markedet betydelig 

prisregulert. Virksomheter som eksproprierer til offentlige veier og jernbane skal derfor 

ikke omfattes av gevinstdelingsregelen. Videre skal heller ikke ekspropriasjon til 

«allmänna platser» i en detaljplan omfattes av en bestemmelse om gevinstdeling.
491

 

Tomtegrunn til annet enn privat bebyggelse i en detaljplan som ikke skal utnyttes til et 

kommersielt formål, bør også falle utenom gevinstdelingstilfellene. Eksempler på dette 

kan være ekspropriasjon til en kirkegård eller idrettsplass.
492

 Felles for disse 

eksemplene er at ekspropriantens virksomhet ikke drives på markedsmessige vilkår med 

en gevinsthensikt. 

 

4.5.5 Hvordan gevinsten skal utmåles 

I lovutkastet er det gitt en retningslinje for hvordan den særskilte erstatningen skal 

utmåles, og i henhold til annet punktum skal den særskilte erstatningen fastsettes slik at 

det tas «skälig hensyn» til den «nytta som den exproprierade egendomen har för den 

exproprierande.»
493

 På grunn av gevinstdelingsregelen skal det i erstatningsutmålingen 

derfor tas rimelig hensyn til den nytte som den eksproprierte eiendommen har for 

eksproprianten. Ordet gevinst må i denne sammenheng forstås som en henvisning til 

nytten av ekspropriasjonen, men ordet «gevinst» er heller ikke entydig.
494

 Det må derfor 

klargjøres hvilken gevinst eller nytte som gevinstprinsippet tar sikte på å fordele. Det 

finnes tre ulike syn på hva som menes med gevinst ved ekspropriasjon.
495

 Det vil ikke 

                                                 

anvendelig ved ulike former for vannvirksomhet, som for eksempel vannkraftutbygging, jf. SOU 2008:99 

s. 409. 

491
 I plan- och bygglag (2010:900) kapittel 1 § 4 defineres allmenne plasser som gater, vei, park, torg eller 

annet område som i henhold til detaljplan har til hensikt å dekke et allment behov. 

492
 SOU 2008:99 s. 407 

493
 Bestemmelsen i forslagets annet punktum er inspirert av en gevinstdelingsregel som finnes i 

fastighetsbildningslagen kapittel 5 § 10 a, jf. SOU 2008:99 s. 407. 

494
 SOU 2008:99 s. 206-207 

495
 SOU 2008:99 s. 207 
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bli redegjort for disse her.
496

 Det sentrale er at det med gevinstdelingsregelen skal tas 

hensyn til ekspropriantens særlige nytte (gevinst) av ekspropriasjonen.
497

 

 

4.5.6 Gevinstdelingen – rimelighetsvurdering eller sjablong 

Retningslinjen for hvordan gevinsten skal beregnes i forslagets annet punktum benytter 

i utgangspunktet ikke en sjablongløsning slik som påslagsregelen i § 1 annet ledd gjør. I 

forslaget sies det at det ved erstatningsutmålingen for gevinstdeling skal tas «skälig 

hensyn» til nytten for eksproprianten.
498

 Utredningen sier at det finnes to alternativer for 

hvordan gevinstdelingserstatningen kan utmåles. Det ene alternativet er å beregne en 

faktisk gevinst, mens det andre er å benytte et sjablongmessig påslag for gevinsten.
499

 

Fordelen med en rimelighetsvurdering er at den prinsipielt dekker alle 

ekspropriasjonstilfellene, men ulempen er at det kreves vurderinger i det enkelte 

tilfellet. Utredningen mente at det var flere grunner som talte mot å innføre en 

sjablongløsning for gevinstfordelingen. Utredningen foreslo derfor at gevinstdelingen i 

utgangspunktet bør skje etter en individuell rimelighetsvurdering.
500

 Gevinstdelingen er 

dermed et skjønnsmessig påslag. Normen for denne rimelighetsvurdering er at 

gevinstfordelingen skal lede til en erstatning tilsvarende den prisen som ville ha vært 

betalt ved et frivillig salg, det vil si reservasjonsprisen.
501

 

 

Utgangspunktet for gevinstfordelingen er derfor å forsøke å fastsette «markvärde» for 

eiendommen etter at ekspropriasjonen er gjennomført, en slags tomteverdi. Gevinsten er 

den verdiøkning eiendommen får ved at den blir benyttet til det nye formålet som 

                                                 

496
 Se nærmere om dette i SOU 2008:99 s. 181 flg. Et fellestrekk for de tre synsvinklene er at en 

gevinstdelingsregel ved ekspropriasjon bør ha som utgangspunkt å forsøke så langt som mulig å 

etterligne en tenkt markedssituasjon uten trussel om ekspropriasjon og uten monopolposisjon for 

ekspropriaten, jf. SOU 2008:99 s. 207. 

497
 SOU 2008:99 s. 207 

498
 Særskilt bemerkning Rudén jf. Se SOU 2008:99 s. 471, som mener at hva som er en rimelig andel er 

et politisk spørsmål som bør løses gjennom lovgivning. 

499
 SOU 2008:99 s. 209-210 

500
 SOU 2008:99 s. 210. Det kan tenkes at den nye utredningen om gevinstdeling (se 4.5.7) kan 

foretrekke en sjablongløsning da det kan være vanskelig å beregne en faktisk gevinst. 

501
 SOU 2008:99 s. 210 
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ekspropriasjonen skjer til fordel for. Utredningen nevner at for telekom-master 

(«mastfallen») har det gjennom frivillige avtaler blitt etablert en markedsverdi og at det 

i slike tilfeller anses som rimelig at ekspropriaten får mesteparten av verdiøkningen.
502

 

Gevinstdelingsprinsippet skal derfor gi ekspropriaten en rimelig andel i den 

tomteverdiøkningen som arealet får ved at det benyttes til ekspropriasjonsformålet. 

Eventuelle gevinster som eksproprianten i tillegg får i sin virksomhet er derimot ikke 

relevant for gevinstdelingen.
503

 I utredningen nevnes et eksempel der det eksproprieres 

et areal som skal benyttes til et varehus. Det understrekes at erstatningen ikke skal 

baseres på virksomhetens fremtidige gevinster (eller eventuelle tap), men at varehuset 

skal betale for arealet ut i fra hva arealet er verdt i den nye anvendelsen, det vil si en 

tomteverdi som er uavhengig av tidligere verdi og utnyttelse.
504

 Dersom en tomteverdi 

kan fastsettes, så er det denne tomteverdi som skal erstattes.
505

 

 

Dersom en tomteverdi ikke kan bestemmes, må erstatningen fastsettes på en annen 

måte.
506

 Utredningen foreslår at gevinstdelingen i slike tilfeller gjøres gjennom et 

påslag på verdien av den eksproprierte eiendommen for ekspropriaten (inklusive 

påslaget).
507

 Hvor stort påslaget bør være i det enkelte tilfellet, skal bedømmes ut fra 

graden av kommersiell innflytelse i ekspropriantens virksomhet sett i forhold til verdien 

av den eiendom som avstås. Den nærmere vurderingen av påslagets konkrete størrelse i 

de ulike tilfellene overlates til rettspraksis.
508

  

 

                                                 

502
 SOU 2008:99 s. 408  

503
 SOU 2008:99 s. 407-408 

504
 SOU 2008:99 s. 208 

505
 SOU 2008:99 s. 210 

506
 SOU 2008:99 s. 210 

507
 Mer presist at «vinstfördelningen görs genom ett påslag på värdeminskningen för den avträdande 

fastigheten», jf. SOU 2008:99 s. 408. 

508
 SOU 2008:99 s. 408  
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4.5.7 Begrunnelse for gevinstdeling 

Et utviklingstrekk i Sverige var at de fleste ekspropriasjoner skjedde i privat regi.
509

 Når 

det er tilfelle, vil den eksproprierte eiendommen som regel bli benyttet i en kommersiell 

virksomhet slik at erverv av eiendommen skaper en gevinst for eksproprianten. I 

utgangspunktet har den opprinnelige eieren ikke krav på en andel av denne gevinsten.
510

 

Dette kan oppleves som urettferdig for eieren, og det er dermed et rettferdighensyn som 

begrunner en gevinstdeling.
511

 Gevinstdelingsprinsippet vil at ekspropriantens særskilte 

interesse i, og verdi ved å erverve eiendommen, skal gjenspeiles i 

erstatningsutmålingen.
512

 Utgangspunktet til gevinstdelingsprinsippet er at 

ekspropriaten bør få en rimelig andel i den verdiskapningen som skapes ved at 

eiendommen skal benyttes til et nytt formål og som grunnlag i en gevinstdrivende 

virksomhet.
513

 Eventuelle gevinster som ekspropriaten får utover dette skal ikke tas med 

i vurderingen.
514

 En gevinstdelingsregel ved ekspropriasjon bidrar til at det ikke bare tas 

hensyn til det tapet grunneieren lider, men at det også ses hen til den nytte 

eksproprianten får av å erverve den konkrete eiendommen.
515

 

 

Ifølge forarbeidene bør en gevinstdelingsregel forsøke så langt som mulig å etterligne 

en tenkt markedssituasjon uten trussel om ekspropriasjon og uten monopolstilling for 

ekspropriaten.
516

 Det betyr at et gevinstdelingsprinsipp vil oppnå at erstatningen skal 

fastsettes ut fra markedsmessige vilkår, slik at erstatningen skal tilsvare den prisen som 

ville ha vært avtalt ved en frivillig forhandling mellom partene.
517

 Denne prisen skal 

                                                 

509
 SOU 2008:99 s. 177.  

510
 Se 4.5.2. 

511
 SOU 2008:99 s. 201 

512
 SOU 2008:99 s. 194 

513
 Prop. 2009/10:162 s. 70 

514
 SOU 2008:99 s. 407-408 

515
 SOU 2008:99 s. 406. Det forutsettes da at ekspropriantens nytte ikke har påvirket markedsverdien. 

516
 SOU 2008:99 s. 207 

517
 I Sverige var det observert at prisene ved frivillige avtaler lå på et høyere nivå (omkring 10-20 prosent 

høyere) enn hva erstatningsreglene foreskrev. Utredningen tolket dette slik at partene selv gjør en 

gevinstdeling utover tapsprinsippet. Dette skyldes primært at den potensielle ekspropriaten har et 

incitament til å inngå avtaler på et noe høyere nivå enn det lovgivningen foreskriver, for å redusere 

transaksjonskostnader, domstolskostnader, spare tid osv., jf. SOU 2008:99 s. 197-198.  
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baseres på den verdien eiendommen vil ha i den nye utnyttelsen som ekspropriasjonen 

tar sikte på.
518

  

 

Reservasjonsprisen er derfor også begrunnelsen bak en gevinstdelingsregel.
519

 En 

gevinstandel kan sies å inngå i den individuelle verdien (reservasjonsprisen) dersom 

grunneieren tenker i de baner at han eller hun vil ha en andel av ekspropriantens 

gevinst.
520

 Gevinstandelen er en formålsavhengig del av den individuelle verdien, og 

denne erstatningsposten er avhengig av hvilken økonomisk nytte eksproprianten får.
521

 

For den enkelte grunneier kan det være en forskjell på om eiendommen må avstås til 

fordel for et sykehus, en kraftledning eller en 3G-mast. Formålet med ekspropriasjonen 

kan da ha betydning for eierens verdsettelse, og den individuelle verdien for eieren kan 

for eksempel påvirkes av eierens syn på samfunnsinteressen av ekspropriasjonen, hvem 

eksproprianten er eller medieomtale om ekspropriasjonstiltaket.
522

 

 

4.6 Ny utredning om gevinstdeling ved ekspropriasjon 

Utredningens forslag om gevinstfordelingsregler ved ekspropriasjon ble som sagt ikke 

vedtatt. I proposisjonen uttrykker regjeringen at den er enig i den prinsipielle 

grunntanken bak gevinstdeling. Ifølge regjeringen bør erstatningen fastsettes på en måte 

som er rettferdig også ut grunneierens perspektiv. Dette innebærer at det i 

erstatningsfastsettelsen også bør tas hensyn til om eiendommen er avstått for å generere 

gevinst i ekspropriantens virksomhet, og at grunneieren i slike tilfeller bør få en del av 

ekspropriantens økonomiske nytte ved å anvende eiendommen.
523

 Civilutskottet i 

Riksdagen var også positive til forslaget om å lovfeste gevinstfordelingsregler.
524

 

                                                 

518
 SOU 2008:99 s. 209 

519
 SOU 2008:99 s. 208 og på s. 151 der gevinstandelen kan sies å være en komponent i 

reservasjonsprisen.  

520
 I 4.4.2 ble «individuell verdi» reservert for påslagsregelen. I dette avsnittet benyttes individuell verdi 

som synonym til reservasjonsprisen. 

521
 SOU 2008:99 s. 202 

522
 SOU 2008:99 s. 151-152 

523
 Prop. 2009/10:162 s. 70 

524
 Betänkande 2009/10:CU21 s. 12. Civilutskottet er en komité i Riksdagen. 



 98 

De foreslåtte reglene om gevinstdeling ble kritisert i høringsrunden, blant annet fordi 

forslaget ikke var tilstrekkelige gjennomarbeidet.
525

 Reglene kunne også lede til 

anvendelsesvanskeligheter i praksis.
526

 På bakgrunn av denne kritikken var det 

nødvendig med en grundigere utredning før en eventuell lovgivning om gevinstdeling 

ved ekspropriasjon ble vedtatt. Regjeringen bebudet i 2010 et direktiv for å få en slik 

utredning.
527

 Vinstfördelingsutredningen skal foreligge 1. oktober 2012.
528

 

 

I kommittédirektivet, som angir mandatet for gevinstdelingsutredningen, så angis det tre 

hovedspørsmål som utredningen skal ta stilling til. Det første er hvilke tilfeller som bør 

omfattes av reglene om gevinstdeling, det andre er hvordan gevinsten eller nytten for 

eksproprianten skal beregnes, og det tredje må utredningen ta stilling til hvordan 

gevinsten eller nytten bør fordeles.
529

 I direktivet er det nevnt at det må rettes særlig 

oppmerksomhet mot å avgrense anvendelsesområdet for gevinstdelingsregelen.
530

 

Utredningen skal også vurdere om sjablongmessige påslag bør anvendes for å utmåle 

den særskilte erstatningen.
531

 

 

4.7 Forholdet mellom påslagsregelen og gevinstdelingsprinsippet 

Et likhetstrekk mellom påslagsregelen og gevinstdelingsregelen er at begge reglene har 

som formål å gi erstatning utover markedsverdi. Påslaget for individuelt tap og 

gevinstdeling tar derimot sikte på to ulike tapskategorier.
532

 Påslaget skal erstatte 

eierens subjektive tap utover markedsverdien, mens gevinstdelingsprinsippet skal gi 

                                                 

525
 Prop. 2009/10:162 s. 70 

526
 Dir. 2011:20 s. 4. Anvendelsesproblemene skyldes at erstatningsbestemmelsene i 

ekspropriasjonsloven kommer til anvendelse gjennom henvisninger i andre lover. 

527
 Se Dir. 2011:20 Vinstfördeling vid expropriation 

528
 Dir. 2011:20 s. 9. Som nevnt i forordet er avhandlingen avgrenset til 30. september 2012. 

529
 Dir. 2011:20 s. 1  

530
 Dir. 2011:20 s. 5. Det nevnes for eksempel at ved utbygging av infrastruktur kan det forekomme 

samarbeid mellom det offentlige og private, og det reiser spørsmål om «blandet» virksomhet skal 

omfattes av gevinstdeling. Et annet eksempel er om virksomheter som driver markedsmessig, men også 

er underlagt vidtgående offentligrettslige reguleringer bør omfattes av gevinstdeling. 

531
 Dir. 2011:20 s. 6 

532
 Forutsettes i SOU 2008:99 s. 151. 
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eieren en andel i den gevinsten som ekspropriasjonstiltaket genererer. Begge reglene er 

begrunnet ut fra eieres reservasjonspris, og det er interessant å belyse hva som er 

forholdet mellom dem. 

 

Dersom gevinstdelingsregelen hadde blitt lovfestet, så ville systemet ha vært at det først 

skal gis et påslag for individuelt tap på markedsverdi, og dernest at det skal foretas en 

gevinstdeling dersom ekspropriasjonen skjer til fordel for virksomhet som i hovedsak 

drives på markedsmessige vilkår.
533

 Påslagsregelen gir et sjablongmessig påslag, mens 

påslaget for gevinstdeling er skjønnsmessig og skal i utgangspunktet baseres på en 

individuell rimelighetsvurdering. Men dersom det ikke er mulig å fastsette en 

tomteverdi etter ekspropriasjonen, skal gevinstdelingen skje gjennom et sjablongmessig 

påslag.
534

 Dersom gevinstdelingen utmåles med et sjablongtillegg blir det først tale om 

å gjøre et påslag på 25 prosent på markedsverdien, og deretter gjøre et ytterligere påslag 

på denne verdien med hensyn til verdien for eksproprianten.
535

 Forskjellen er at påslaget 

skal kompensere for ekspropriatens individuelle tap, mens gevinstdelingen utmåles 

fordi eiendommen har en særlig verdi for eksproprianten. Gevinstdelingen skal overføre 

en andel av den verdiøkningen eiendommen får som følge av ekspropriasjonstiltaket fra 

eksproprianten til ekspropriaten. 

 

Forarbeidene uttaler imidlertid at påslaget ikke har noen praktisk betydning i de 

tilfellene der det skjer en gevinstdeling.
536

 Ved gevinstdeling skal erstatningsutmålingen 

baseres på den utnyttelsen som det eksproprieres til, mens den individuelle verdien for 

eieren derimot er knyttet til den aktuelle bruken.
537

 I en verdsettelse kan det prinsipielt 

ikke legges til grunn en aktuell og en forandret bruk samtidig da disse vil være 

uforenlige.
538

 Selv om påslaget for individuell verdi tar utgangspunkt i aktuell bruk og 

                                                 

533
 Forutsettes i lovtekstforslaget til gevinstdeling, jf. SOU 2008:99 s. 406. 

534
 Se 4.5.6. 

535
 SOU 2008:99 s. 408 

536
 SOU 2008:99 s. 174-175 

537
 Se SOU 2008:99 s. 209 og Prop. 2009/10:162 s. 68 

538
 SOU 2008:99 s. 167. Dersom verdien av eiendommen i den nye utnyttelsen overstiger ekspropriatens 

tap (verdi basert på aktuell utnyttelse inklusive påslaget for individuell verdi), så er det i prinsippet det 
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gevinstdelingsregelen legger til grunn en ny bruksmåte, så har utredningen av praktiske 

grunner konkludert med at til tross for at bruksmåtene er uforenlig så ser man bort i fra 

det.
539

 

 

Som nevnt tar påslaget og gevinstdelingen sikte på to ulike tap. Påslaget på 25 prosent 

er derfor ikke ment å dekke eierens krav om en gevinstandel.
540

 At eieren selv skal 

utnytte eiendommen i gevinstdrivende virksomhet kan derimot føre til en individuell 

verdi, men i gevinstdelingstilfellene er det ekspropriantens virksomhet som gir grunnlag 

for gevinstdeling.
541

 Forskjellen mellom reglene er oppsummert at påslaget gis for 

ekspropriatens individuelle tap av eiendommen, mens gevinstdelingen gir et påslag ut 

fra ekspropriantens nytte av eiendommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

førstnevnte verdinivået som skal legges til grunn for erstatningen. I motsatt tilfelle, der verdien basert på 

aktuell utnyttelse (inklusive påslaget) er høyere enn verdien i ny utnyttelse, er det ingen gevinst å fordele.  

539
 SOU 2008:99 s. 175 

540
 Se SOU 2008:99 s. 151 som skiller mellom påslaget for individuell verdi og gevinstandelen. 

541
 Se 4.4.3. 
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5 Noen vurderinger de lege ferenda 

5.1 Problemstilling 

Det er prinsippet om reservasjonspris som er begrunnelsen bak påslagsregelen og 

forslaget om gevinstdeling ved ekspropriasjon i Sverige.
542

 Den svenske lovgiveren har 

dermed anerkjent reservasjonsprisen som et supplerende verdsettelsesprinsipp til 

markedsverdiprinsippet ved utmåling av ekspropriasjonserstatningen. Problemstillingen 

i dette kapittelet er å drøfte hva som kan tale for og mot at ekspropriasjonserstatningen 

bør økes utover salgsverdi i Norge. Mer presist er spørsmålet om en kompensasjon ut 

fra salgsverdi er rimelig eller om reservasjonsprisen kan være et hensiktsmessig 

supplerende verdsettelsesprinsipp som bedre kan nå målet om at erstatningen skal dekke 

ekspropriatens individuelle økonomiske tap. I vurderingen av om reservasjonsprisen bør 

legges til grunn i norsk lovgivning må det i enkelte deler av kapittel 5 også redegjøres 

for gjeldende norsk og svensk rett.  

 

5.2 Utgangspunkter 

5.2.1 Krav om økonomisk tap  

Grunnloven § 105 krever at det skal gis «fuld Erstatning» ved ekspropriasjon. Selv om 

det ikke sies eksplisitt i ordlyden, så omfatter dette bare erstatning for økonomiske 

tap.
543

 Det fremgår ikke direkte av vederlagsloven at ekspropriaten bare har krav på 

erstatning for sitt økonomiske tap som følge av ekspropriasjonen, men vederlagsloven 

forutsetter at det må foreligge et økonomisk tap.
544

 

 

                                                 

542
 Som nevnt i 4.4.2 benyttes konsekvent reservasjonspris i kapittel 5. I kapittel 4 er begrepet 

«individuell verdi» reservert for påslagsregelen. 

543
 NOU 1981:5 s. 82  

544
 Ot.prp.nr. 50 (1982-83) s. 53. Se også Rt. 1998 s. 29 (Mærradalen) på s. 33 og Rt. 1999 s. 138 

(Østmarka) på s. 142. 



 102 

Det er dermed et klart norsk ekspropriasjonsrettslig prinsipp at det bare er økonomisk 

tap som ekspropriaten lider som følge av ekspropriasjonen, som skal erstattes.
545

 Ikke-

økonomiske tap har derfor ikke et erstatningsrettslig vern verken etter Grunnloven eller 

vederlagsloven. I ekspropriasjonserstatningsretten finnes det ingen særlig hjemmel som 

gir erstatning for såkalte ikke-økonomiske tap.
546

 Det som særpreger et ikke-økonomisk 

tap er at det ikke har noen økonomisk målestokk. Tapet kan ikke måles i penger.
547

  

 

Affeksjonsverdi er et klassisk eksempel på et ikke-økonomisk tap, og det er sikker rett 

at økonomisk tap ikke omfatter ren affeksjonsverdi.
548

 Dersom eieren har vokst opp på 

en familiegård, så kan eiendommen ha en merverdi for eieren utover salgsverdien. 

Denne affeksjonsverdien av eiendommen kan eieren imidlertid ikke kreve erstatning for 

ved en ekspropriasjon. Det gis heller ikke erstatning for ventesjansen.
549

 Dette er 

gjeldende norsk rett, men i lys av rettsutviklingen i Sverige kan det tenkes at 

affeksjonsverdi og ventesjansen bør gis et erstatningsmessig vern ved ekspropriasjon. 

 

5.2.2 Dekker det svenske påslaget et økonomisk tap? 

I Sverige er affeksjonsverdi eller andre verdier i form av en sterk kobling til 

eiendommen eller forventninger om å kunne selge eiendommen i et annet marked, 

ansett for å være forhold som kan bidra til at den individuelle verdien
550

 er høyere enn 

markedsverdien.
551

 Det svenske påslaget er derfor ment å kompensere eieren for en 

eventuell affeksjonsverdi og ventesjanse.  

                                                 

545
 Det er en nær sammenheng mellom erstatning og økonomisk tap siden krav på erstatning forutsetter at 

det er oppstått et økonomisk tap for ekspropriaten. I Rt. 1998 s. 29 (Mærradalen) ble erstatningen satt til 

null siden det ikke forelå et økonomisk tap. 

546
 Fleischer (1999) s. 114 

547
 Lødrup (2009) s. 50 

548
 Stavang (2007) s. 103. I forbindelse med erstatningsvernet for redusert bruksnytelse av fast eiendom 

uttales det at begrepet økonomisk tap har selvstendig og alminnelig betydning i erstatningsretten. Det 

samme må gjelde i ekspropriasjonsretten. 

549
 Se 2.2.7. 

550
 Som nevnt i 4.4.2 er begrepet «individuell verdi» reservert for påslagsregelen. I kapittel 5 benyttes 

reservasjonspris for å dekke både individuell verdi og en gevinstandel (gevinstdeling). 

551
 Prop. 2009/10:162 s. 67 
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Påslaget på 25 prosent skal kompensere eieren for individuelle verdier. Ut fra 

eksemplene på hva som kan bidra til individuelle verdier utover markedsverdien er det 

et berettiget spørsmål om påslaget skal kompensere for et økonomisk tap.
552

 Det kan 

derfor spørres om svensk rett har forlatt det grunnleggende prinsippet om at det kun er 

økonomisk tap som er gjenstand for erstatning.
553

 

 

I de svenske forarbeidene diskuteres det hvorvidt påslaget ut fra en erstatningsrettslig 

synsvinkel kompenserer for økonomisk eller ikke-økonomisk tap. Det uttales først at 

det er vanskelig å dra et klart skille mellom økonomiske og ikke-økonomiske tap. 

Deretter sies det at påslaget nærmest kan betraktes som en kompensasjon for 

økonomisk tap ut i fra reformens hensikt.
554

 Påslaget er derfor ment å dekke et 

økonomisk tap. 

 

Påslaget bidrar til at löseskillingen og intrångsersättningen forhøyes.
555

 Disse to 

erstatningspostene utmåles med utgangspunkt i markedsverdi som er et økonomisk tap. 

Når disse erstatningspostene forhøyes etter påslagsregelen i annet ledd, så er det mest 

logisk at påslaget også må sies å dekke et økonomisk tap. Påslaget er en egen 

erstatningspost, og påslaget regnes som en del av ekspropriasjonserstatningen. Påslaget 

skal dermed betraktes som erstatning for et økonomisk tap.
556

  

 

Drøftelsen i forarbeidene om påslaget er ment å dekke et økonomisk tap er relativt kort, 

og kan sies å være vag når det uttales at påslaget «närmast kunna betraktas som» 

økonomisk tap. Selv om drøftelsen kan kritiseres, så er det ut fra proposisjonen klart at 

man i svensk rett ikke har innført en «formell» rett til erstatning for affeksjonsverdien 

og lignende.
557

 Men ut fra hvilke poster som kan bidra til at den individuelle verdien er 

                                                 

552
 Se typetilfellene i 4.4.3. 

553
 Det erstatningsrettslige utgangspunktet i Sverige (som i Norge) er at det kun er økonomisk tap som er 

erstatningsmessig, jf. Prop. 2009/10:162 s. 66. 

554
 Prop. 2009/10:162 s. 67 

555
 Prop. 2009/10:162 s. 67 

556
 Dahlsjö (2010) s. 191 

557
 Prop. 2009/10:162 s. 66. I proposisjonen uttales det at en måte å styrke eierens erstatningsrettslige 

posisjon er å innføre en rett til affeksjonsverdi og lignende. Det sies videre at denne tilnærmingen ikke 



 104 

høyere enn markedsverdien, kan det sies at det i Sverige har skjedd en utvikling i 

oppfatningen om hva som kan være et økonomisk tap.
558

 Selv om påslaget formelt sett 

skal erstatte et økonomisk tap, så er tapspostene det dekker tradisjonelt ansett for å være 

ikke-økonomiske tap. Når påslaget er ment å dekke et økonomisk tap, kan påslaget sies 

å omdefinere disse tradisjonelle ikke-økonomiske tapene til økonomiske tap. 

Affeksjonsverdi som i utgangspunktet er et ikke-økonomisk tap blir nå omklassifisert 

indirekte via påslaget til å bli et økonomisk tap. Begrepet økonomisk tap kan dermed 

sies å ha blitt utvidet i Sverige.
559

 I Sverige har begrepet økonomisk tap blitt presisert 

slik at det må leses på en ny måte, og denne utviklingen kan benyttes for å kritisere den 

norske regelen om salgsverdi.  

 

5.2.3 Er det økonomiske tapet nødvendigvis lik salgsverdi? 

Hovedregelen i vederlagsloven er at ekspropriaten har krav på salgsverdien av det 

eksproprierte. Hva vanlige kjøpere ville ha betalt for eiendommen ved frivillig salg er 

antatt å være et uttrykk for det individuelle økonomiske tapet eieren lider.
560

 

Vederlagsloven § 5 forutsetter at ved å fastsette salgsverdien til den eksproprierte 

eiendommen, så fremkommer ekspropriatens økonomiske tap. Dette vil kritiseres ved 

hjelp av noen eksempler.
561

 

 

Ved fastsettelsen av salgsverdi skal det ikke tas hensyn til om det eksproprierte huset er 

eierens barndomshjem og har en affeksjonsverdi for eieren.
562

 Eieren vil ikke heller få 

                                                 

blir valgt, og dette må forstås slik at man ikke formelt avviker prinsippet om økonomisk tap. 

Tilnærmingen som velges er at det heller bør gjøres en mer allsidig vurdering av det økonomiske tapet. 

Dette utdypes i 5.5.3. 

558
 Stenseth (2010) s. 806 sier at tendensen i ekspropriasjonserstatningsretten går i retning av å myke opp 

begrensningene som ligger i den tradisjonelle oppfatning om hva som er økonomisk tap.  

559
 Stenseth (2010) s. 786 sier at den svenske utredningen (SOU 2008:99) foreslo å forlate den klassiske 

og velforankrede tesen om at det er økonomisk tap i snever forstand som er objektet for 

erstatningsfastsettelsen. Imidlertid kan proposisjonen tolkes slik at denne tesen ikke formelt forlates siden 

påslaget skal dekke et økonomisk tap, jf. Prop. 2009/10:162 s. 66-67. 

560
 Fleischer, NOU 2003:29 Vedlegg 1 s. 254  

561
 Eksemplene her knytter seg til «individuell verdi» og ikke «gevinstandelen». 

562
 NOU 1981:5 s. 82 
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noen erstatning for den psykiske påkjenningen eller sorgen han opplever ved å miste 

slektsgården gjennom ekspropriasjon.
563

 I Sverige er affeksjonsverdi og psykiske 

påkjenninger av en eventuell ekspropriasjonsprosess nevnt som mulige faktorer som 

kan føre til at eieren verdsetter eiendommen høyere enn salgsverdien.
564

 Salgsverdien i 

vederlagsloven § 5 vil imidlertid ikke dekke disse individuelle tapene
565

 da salgsverdien 

bare tar hensyn til de vanlige kjøpernes vurderinger. Ekspropriaten kan lide et tap ved å 

ikke få beholde eiendommen i påvente av et høyere prisnivå, og etter gjeldende rett gis 

det ikke erstatning for denne tapte ventesjansen. Ventesjansen kan sies å være et 

subjektivt tap utover salgsverdien.
566

  

 

Disse eksemplene kan illustrere at det økonomiske tapet til ekspropriaten ikke 

nødvendigvis er lik salgsverdien. Det svenske påslaget på 25 prosent er ment å erstatte 

blant annet ekspropriatens tapte affeksjonsverdi og ventesjanse.
567

 Dette kan tale for at 

det bør gis økonomisk kompensasjon utover salgsverdien i form av et påslag for å nå 

opp til reservasjonsprisen som kan sies å være mer egnet til å utmåle ekspropriatens 

faktiske økonomiske tap.  

 

5.3 Reservasjonspris og besittelsesvirkning som retningsgivende 

utgangspunkter? 

5.3.1 Reservasjonspris og salgsverdi  

Reservasjonspris og salgsverdi er prinsipielt to ulike verdsettelsesprinsipper og 

forskjellen ligger i verdsettelsessubjektet. Reservasjonsprisen tar utgangspunkt i hva 

eieren minst ville ha solgt eiendommen sin for frivillig.
568

 Salgsverdien tar derimot 

utgangspunkt i hva vanlige kjøpere ville ha betalt for eiendommen i et åpent marked. 

                                                 

563
 Andenæs (2006) s. 438 

564
 Se 4.4.3. 

565
 Individuelle tap er det samme som subjektive tap. 

566
 Se Stenseth (2010) s. 781. 

567
 Prop. 2009/10:162 s. 67 

568
 SOU 2008:99 s. 150 
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Salgsverdi er en objektiv størrelse, men reservasjonsprisen kan sies å være en 

«subjektiv» salgsverdi.
569

 

 

Salgsverdien når normalt ikke opp til reservasjonsprisen.
570

 En årsak til at det ikke blir 

inngått frivillig avtale kan være at eieren verdsetter sin egen eiendom særlig høyt. Hvis 

eieren verdsetter eiendommen høyere enn salgsverdien, vil han ikke selge den frivillig. 

Dersom eierens reservasjonspris hadde vært lavere enn salgsverdien, så ville 

eiendommen allerede ha vært solgt og en ekspropriasjon ville ikke ha vært 

nødvendig.
571

  

 

5.3.2 Besittelsesvirkning som en mulig forklaring på at reservasjonsprisen er 

høyere enn salgsverdien 

Dersom man først har en eiendom i sin besittelse, så vil reservasjonsprisen uttrykke 

hvor mye eieren vil forlange for å selge denne frivillig. Dersom man ikke har 

eiendommen i sin besittelse, vil betalingsvilligheten uttrykke hvor mye individet er 

villig til å betale, og denne kan være høyere enn salgsverdien.
572

 Verdibegrepet 

reservasjonspris gir eieren implisitt rådighet over godet, mens betalingsvilligheten ikke 

gjør det.
573

  

 

Reservasjonsprisen forutsetter at eieren har rådighet over eiendommen. 

Besittelsesvirkningen
574

 kan være en mulig årsak eller forklaring på hvorfor en 

reservasjonspris oppstår. Teorien om besittelsesvirkningen er et funn fra kognitiv 

                                                 

569
 Inspirert av Hager (1998) s. 209 som skiller mellom objektiv og subjektiv verdi. 

570
 Eide (2008) s. 211 

571
 Eide (2008) s. 210-211 

572
 Betalingsvilligheten uttrykker den høyeste prisen et individ er villig til å betale for et gode. Et individ 

kan være villig til å betale mer enn markedsprisen, som kan sies å være et anslag på betalingsvilligheten 

til de vanlige kjøperne, jf. Eide (2008) s. 64-66. 

573
 Stavang (2007) s. 98 (dog i en annen kontekst). 

574
 Dette fenomenet kalles for «the endowment effect» på engelsk, mens det på norsk har blitt omtalt som 

besittelsesvirkningen eller rettighetshavervirkningen. Her vil besittelsesvirkning benyttes siden det er 

faktisk besittelse og rådighet som konstituerer besittelsesvirkning snarere enn det formelle 

rettighetsforholdet, se Stenseth (2010) s. 793.  
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psykologi, og den er fremsatt på grunnlag av psykologiske eksperimenter og 

psykologisk teori om tapaversjon. Kjernen i teorien om tapsaversjon er at individer 

psykologisk sett tenderer å sette en høyere verdi på et tap enn den verdien de setter på å 

motta en tilsvarende fordel.
575

  

 

Besittelsesvirkningen hevder at individer tenderer til å ha en ulik verdsettelse ved avkall 

og anskaffelse av den samme rådigheten. Dersom et individ først har en rådighet i sin 

besittelse, vil enkelte kreve et høyere beløp for å gi avkall på rådigheten enn det de vil 

betale for å anskaffe den samme rådigheten.
576

 Besittelsesvirkningen påstår at det er en 

generell tendens at individer verdsetter gjenstanden høyere når de allerede har den i sin 

besittelse enn hva de gjør hvis de ikke har besittelsen. Verdsettelsen av objektet 

avhenger av om eieren besitter gjenstanden eller ikke. 

 

Avgjørende for om det oppstår en besittelsesvirkning er formålet bak personens 

besittelse av eiendommen.
577

 Besittelsesvirkningen gjør seg særlig gjeldende når eieren 

besitter eiendommen til personlig bruk.
578

 Dersom den personlige bruken ikke lenger er 

formålet med eierskapet, så svekkes besittelsesvirkningen og et salg til markedspris blir 

aktuelt.
579

 Dersom eierens intensjon er å selge eiendommen synes ikke 

besittelsesvirkningen å gjøre seg gjeldende.
580

  

 

Dersom besittelsesvirkningen eksisterer, påvirker det verdsettelsen slik at eiendommen 

har en større verdi for eieren enn salgsverdien. En besittelsesvirkning medfører normalt 

at eieren ikke er interessert i å selge eiendommen sin og at en frivillig avtale ikke blir 

inngått.
581

 Ved ekspropriasjon derimot må eieren avstå eiendommen selv om at eieren 

                                                 

575
 Eide (2008) s. 181-182 (dog i forbindelse med hevd) 

576
 Eide (2009) s. 141. Et eksperiment med kaffekrus er særlig blitt benyttet for å måle 

besittelsesvirkningen. Stavang (2007) s. 125 mener at besittelsesvirkningen også kan anvendes på boliger 

og annen fast eiendom. 

577
 Stenseth (2010) s. 794 

578
 Stenseth (2010) s. 806 

579
 Stenseth (2010) s. 794 

580
 Stenseth (2010) s. 806 

581
 Eide (2008) s. 209-210 
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har en besittelsesvirkning.
582

 Dersom besittelsesvirkningen gjør seg gjeldende vil eieren 

primært ønske å unngå ekspropriasjon. Men hvis eiendommen allikevel blir ekspropriert 

vil eieren subsidiært ønske å få erstatning for det subjektive tapet utover salgsverdien.
583

 

Besittelsesvirkningen er et fenomen som kan tale for å øke erstatningen utover 

salgsverdi. Salgsverdien som er basert på et anslag av de vanlige kjøpernes 

betalingsvillighet vil ikke reflektere eierens tap fullt ut. 

 

5.3.3 Har den svenske påslagsregelen tatt hensyn til besittelsesvirkningen? 

I de svenske forarbeidene finnes det ingen direkte uttalelser om besittelsesvirkningen. 

Selv om det ikke er uttalt noe konkret om dette fenomenet, kan det tenkes at det har blitt 

tatt hensyn til dette fenomenet i den svenske påslagsregelen. Besittelsesvirkningen gjør 

seg som sagt særlig gjeldende når eieren besitter eiendommen til personlig bruk. 

Påslagsregelen tar hensyn til at eiendommen som eksproprieres kan ha en særskilt 

personlig verdi for eieren. Påslagsregelen kan derfor sies å ha tatt høyde for 

besittelsesvirkningen. Dette bekreftes også indirekte av uttalelser i forarbeidene. 

 

I forarbeidene sies det at det er enighet om at en individuell verdi er mindre vanlig for 

kommersielle eiendommer. Jord- og skogbrukseiendommer antas for å være ikke-

kommersielle.
584

 For private eiere er den personlige tilknytningen til eiendommen ofte 

en vesentlig faktor, mens for kommersielle parter betraktes eiendommen mer som en 

kapitalvare.
585

 Det er dermed uvanlig at det er knyttet individuelle verdier til 

kommersielle eiendommer utover markedsverdien. Dette er i samsvar med forskningen 

på besittelsesvirkningen fordi det er særlig der eiendommen besittes til personlig bruk at 

besittelsesvirkningen oppstår.
586

  

 

                                                 

582
 Stenseth (2010) s. 795 

583
 Stenseth (2010) s. 806-807 

584
 SOU 2008:99 s. 174.  

585
 SOU 2008:99 s. 150 

586
 Stenseth (2010) s. 796-797 
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Flere høringsinstanser påpekte også at det ikke burde gis et 25 prosent påslag ved 

ekspropriasjon av eiendommer som eies i et kommersielt formål.
587

 Under den svenske 

lovbehandlingen ble det også fremhevet at det burde skilles mellom ulike type av eiere 

siden den individuelle verdien ikke opptrer med samme tyngde for ulike eiere. Det ble 

påpekt at det er urimelig at juridiske personer som eier eiendom med et rent 

kommersielt formål skal få det samme prosentuelle påslaget som en boligeier.
588

 

 

Etter den svenske påslagsregelen skal 25 prosent påslaget betales uansett hva slags type 

eiendom som eksproprieres, og ekspropriaten har også krav på et påslag når en 

kommersiell eiendom eksproprieres.
589

 Dette medfører at det også gis et påslag i de 

tilfellene der besittelsesvirkningen ikke gjør seg gjeldende.
590

 Når besittelsesvirkningen 

ikke gjør seg gjeldende, medfører påslaget at det overkompenseres. Dette har man vært 

klar over i Sverige, og det at kommersielle eiendommer ikke har noen individuell verdi 

var en av grunnene til at påslaget ikke ble satt høyere enn 25 prosent.
591

 

 

En grunn til at besittelsesvirkningen ikke eksplisitt nevnes i de svenske forarbeidene 

kan skyldes den forskningsmessige usikkerheten knyttet til besittelsesvirkningen. Den 

svenske utredningen har nok hatt besittelsesvirkningen «i mente», men det kan tenkes at 

utredningen ikke har ønsket å nevne dette fenomenet uttrykkelig da det er relativt nytt 

og ikke ferdig utforsket. Forsøkene som dokumenterer besittelsesvirkningen er heller 

ikke udiskutable.
592

 Besittelsesvirkningen er i alle fall en mulig forklaring på hvorfor 

reservasjonsprisen er høyere enn salgsverdien.
593

  

 

                                                 

587
 Prop. 2009/10:162 s. 65 

588
 Protokoll 2009/10:141, se innlegg av Larsson og Lindholm.  

589
 Se 4.2.5. 

590
 Stenseth (2010) s. 795-796. Stenseth sier også at den sjablongregelen som er valgt i Sverige innebærer 

at besittelsesvirkningen bare delvis blir kompensert. Stenseth anbefaler et påslag på inntil 50 prosent som 

kompensasjon for besittelsesvirkningen i lys av nyere forskningsresultater. 

591
 SOU 2008:99 s. 174, se også Stenseth (2010) s. 796. 

592
 Stenseth (2010) s. 793 

593
 Se Stenseth (2010) s. 807 der det lanseres et konkret forslag til påslagsregler som kan implementeres i 

norsk rett for å ta hensyn til besittelsesvirkningen. 
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5.4 Reservasjonspris – rettstilstand Norge 

5.4.1 Ekspropriatens egen verdsettelse er ikke relevant 

Ved utmåling av salgsverdi etter vederlagsloven § 5 så kan eierens subjektive 

oppfatning av eiendommens verdi ikke vektlegges. Salgsverdien for potensielle kjøpere 

fastsettes ut fra objektive kriterier.
594

 I salgsverdien er det dermed ikke mulig å ta 

hensyn til noen «subjektive verdier» hos den aktuelle eier eller hos bestemte kjøpere. 

Det sistnevnte, verdsettelse etter verdien for bestemte kjøpere, forbys av 

forhandlingsmaksimen.
595

 Ekspropriatens egen verdsettelse av eiendommen har derfor 

ingen betydning for salgsverdien, og eierens subjektive tap utover salgsverdien er ikke 

erstatningsmessig.  

 

Det kan tenkes at den norske lovgiver har antatt at salgsverdi er lik reservasjonsprisen. 

Men forarbeidene til ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 tyder på at det ikke er 

tilfelle. Det uttales der at:  

 

«Det bør imidlertid tilføyes at man ved fastsetting av salgsverdien ikke spør om 

hvor meget ekspropriaten ville ha forlangt for overhodet å ha vært villig til å 

selge eiendommen eller om hvor meget det må antas at ekspropriaten ville ha 

kunnet oppnå for eiendommen av eksproprianten ved minnelig ordning om det 

ikke hadde foreligget ekspropriasjonsadgang.»
 596

  

 

Distinksjonen mellom reservasjonspris og salgsverdi har dermed kommet til uttrykk i 

forarbeidene. Dette viser at den norske lovgiveren har avskåret muligheten til å legge 

reservasjonsprisen og forhandlingsmaksimen til grunn for utmåling av 

ekspropriasjonserstatningen.
597

 I forarbeidene begrunnes dette slik: «En vesentlig grunn 

til at man har ekspropriasjonsinstituttet, er nettopp at det skal hindre ekspropriatene i å 

                                                 

594
 Se 2.2.2. 

595
 Stordrange (1987) s. 313. Se 2.2.6. 

596
 NUT 1969:2 s. 112 

597
 Forskjellen er at reservasjonsprisen går på hvor mye eieren ville ha hatt for å selge, mens 

forhandlingsmaksimen er hvor mye eksproprianten ville ha vært villig til å betale hvis han ikke hadde tatt 

ekspropriasjonstillatelse.  
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utnytte sin stilling til å presse prisen urimelig i været.»
598

 Erstatningen skal dermed ikke 

dekke den prisen ekspropriaten ville ha forlangt for å gi avkall på eiendommen 

frivillig.
599

 Norsk rett anerkjenner derfor ikke reservasjonsprisen som et 

utmålingsprinsipp for ekspropriasjonserstatningen. Bør lovgivningen opprettholde dette 

standpunktet?  

 

5.4.2 Tanker om reservasjonspris i norsk juridisk litteratur 

Forarbeidene er helt klare på at reservasjonsprisen ikke er relevant ved utmåling av 

salgsverdien. Det finnes derimot i norsk juridisk litteratur noen tanker som vitner om en 

reservasjonspristilnærming. 

 

Schjødt er inne på et reservasjonsprisprinsipp når det sies at: «Full erstatning svarer 

ikke til hva tingen er verd i seg selv, t.d. i fri omsetning. Det kommer an på hvor mye 

den er verd for eieren. … den subjektive verdi skal erstattes – ikke den objektive (en 

slags gjennomsnitt – verdien for folk flest).»
600

 Dette viser en oppfatning om at det er 

den subjektive verdien som skal erstattes. 

 

Robberstad hevder også at erstatningen er en mindre sum enn det eieren normalt ville 

ha forlangt ved frivillig salg. Dette forklarer Robberstad ved hjelp av et eksempel. Når 

en ting er verdt 100 for eieren i salgsverdi, så vil eieren normalt ikke selge for 100 fordi 

da kan eieren likegodt beholde tingen. Det normale vederlaget ved frivillig salg vil være 

101, ellers vil ikke eieren velge pengene i stedet for tingen. Ifølge Robberstad gjelder 

dette resonnementet ved salg av fast eiendom. Det tilføyes imidlertid at resonnementet 

ikke gjelder ved butikkhandel eller i andre tilfeller der eieren er nødt til å kvitte seg med 

tingen.
601

 Dette vitner om en reservasjonspristankegang, men også om en slags form for 

besittelsesvirkning. Robberstad uttrykker en tanke om at eiendommen alltid er mer 

verdt for ekspropriaten enn salgsverdien og at ekspropriaten alltid burde få mer enn 

denne i erstatning. 

                                                 

598
 NUT 1969:2 s. 112 

599
 Fleischer (1998) s. 273 

600
 Schjødt (1947) s. 42. Merk at dette er før lovgivning om ekspropriasjonserstatning. 

601
 Robberstad (1968) s. 91  
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Fleischer mener derimot at resonnementet til Robberstad beror på en feilslutning fordi 

det ikke er gitt at eierens unnlatelse av å selge forut for ekspropriasjonen skyldes en 

interesse i å beholde eiendommen. Ifølge Fleischer kan det skyldes tilfeldigheter at 

eieren har blitt sittende med eiendommen. Eieren kan ha en ikke-økonomisk interesse 

av å beholde eiendommen, men dette er ikke gjenstand for erstatning sier Fleischer. 

Videre sies det at en annen årsak til at eieren ikke har solgt kan være at eieren regner 

med en fortsatt prisstigning, altså en ventesjanse. Fleischer mener at dersom eieren 

hadde solgt ville han ha fått 100 og at de 101, som Robberstad nevner, er et fantasibeløp 

som eieren ikke kunne ha oppnådd.
602

 

 

5.4.3 Subjektive elementer i bruksverdi og gjenanskaffelsesverdi 

Det finnes tre verdsettelsesprinsipper i vederlagsloven som kan benyttes til å utmåle 

ekspropriatens økonomiske tap, salgsverdi, bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi. Men 

ingen av dem når normalt opp til reservasjonsprisen.
603

 Bruksverdi og 

gjenanskaffelsesverdi kan allikevel sies å inneholde subjektive elementer.
604

  

 

Dersom bruksverdi er subjektivt og ikke objektivt verdsettelsesprinsipp, så tas det 

hensyn til at verdien av eierens utnytting er større enn salgsverdien.
605

 Når eieren kan 

utnytte eiendommen på en bedre måte enn hva de vanlige kjøpere kan og bruksverdien 

for eieren legges til grunn, så er dette en form for individuell verdsettelse. 

 

Ved ekspropriasjon av eiendom som eieren benytter til bolig, fritidsbolig eller egen 

virksomhet, kan bygning eller anlegg med nødvendig tomt erstattes etter 

gjenanskaffelsesverdi hvis dette gir et høyere beløp enn salgsverdi eller bruksverdi.
606

 

Dersom salgsverdien er tilstrekkelig til å skaffe en ny, tilsvarende bolig, så vil 

ekspropriaten ikke ha krav på utgiftene til gjenkjøp fordi salgsverdien er tilstrekkelig til 

                                                 

602
 Fleischer (1998) s. 270-271 

603
 Eide (2008) s. 211  

604
 Som nevnt i 1.1 kan disse sees på som «påslag» i forhold til salgsverdi. 

605
 Hvorvidt bruksverdien er et objektivt eller subjektivt verdsettelsesprinsipp er omstridt, se Stordrange 

(2000) s. 157 flg. samt Stordrange (1987) s. 310 flg. og Andersen (2010) s. 152 flg.  

606
 Jf. vederlagsloven § 7 samt § 4. 
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at eieren holdes skadesløs. Hensynet bak denne særregelen er at boligverdien har et 

subjektivt element, en egenverdi. Av Rt. 1960 s. 568 (Sandbu) fremgår det at det må 

representere en «egenverdi» for ekspropriaten å bo i eget hus for at 

gjenanskaffelsesverdien kan legges til grunn. En egenverdi foreligger derimot ikke for 

saneringsmodne boliger.
607

 Krav om en egenverdi er en del av begrunnelsen for å 

tilkjenne gjenanskaffelsesverdi, men det er ikke et vilkår for gjenanskaffelsesverdi.
608

 

Ved å erstatte utgiftene til gjenkjøp tas det hensyn til at den eiendommen som 

eksproprieres, kan ha en særskilt personlig verdi for eieren. Det kan tenkes at det ligger 

en tanke om en besittelsesvirkning og kompensasjon for individuell verdi bak dette 

prinsippet i vederlagsloven § 7.  

 

5.5 Hensyn for og mot påslag utover salgsverdi 

I salgsverdivurderingen er det ikke mulig å se hen til eierens reservasjonspris. Det skal 

nå drøftes hvilke hensyn som taler for at reservasjonsprisen bør legges til grunn i 

erstatningsutmålingen og hvilke mothensyn som gjør seg gjeldende slik at det ikke bør 

gis et påslag på salgsverdien.  

 

5.5.1 Hensynet til reparasjon og likhet 

En erstatningsregel om salgsverdi er begrunnet i hensynet til reparasjon.
609

 

Eksproprianten skal gjenopprette tapet til ekspropriaten med økonomisk kompensasjon, 

og salgsverdi har dermed en gjenopprettende funksjon. Et viktig spørsmål er hvorfor 

tapet skal gjenopprettes, og svaret er naturligvis begrunnet i hensynet til den som 

rammes av ekspropriasjon.
610

 Salgsverdien kan sies å være utslag av et status quo 

prinsipp. Når ekspropriaten skal ha salgsverdien i kompensasjon skyldes dette at 

ekspropriaten skal stilles likt før og etter ekspropriasjonen.
611

 Et likhetshensyn taler for 

                                                 

607
 Rt. 1960 s. 568 (Sandbu) på s. 570 

608
 Stordrange (2000) s. 196 

609
 Fleischer (1978) s. 37 

610
 Fleischer (1978) s. 37 

611
 Grunnloven § 105 kan sees som et utslag av et likhetsprinsipp: Ekspropriaten skal ha samme 

formuesstilling etter ekspropriasjonen som før, jf. Andenæs (2006) s. 419. 
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at ekspropriaten likestilles med de eiere som ikke er utsatt for ekspropriasjon, og at 

ekspropriaten får det han ville ha oppnådd ved frivillig salg.
612

 I Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) 

sies det imidlertid at det ikke kan kreves «at sluttresultatet av ekspropriasjonen skal 

være en absolutt og matematisk likhet mellom ekspropriaten og andre grunneiere.»
613

 

 

Hensynet til gjenopprettelse og likhetshensynet kan tale for at det bør tas mer hensyn til 

eierens egen verdsettelse ved utmåling av ekspropriasjonserstatningen. En eier vil 

normalt ikke selge sin eiendom frivillig med mindre prisen minst utgjør hans 

reservasjonspris. Ved ekspropriasjon bør det tas mer hensyn til den eieren som faktisk 

rammes, og dette taler for at det bør gis et påslag utover salgsverdi.  

 

5.5.2 Prevensjonshensynet 

Prevensjonshensynet kan også sies å være en viktig begrunnelse bak regelen om 

salgsverdi.
614

 En erstatningsplikt om salgsverdi motiverer potensielle eksproprianter til 

å unngå ekspropriasjon med mindre det er nødvendig. I prevensjonstanken ligger det et 

økonomisk motiv i å oppfordre til at antall ekspropriasjoner blir redusert og en 

erstatningsplikt om salgsverdi kan oppmuntre til frivillige avtaler.
615

 Muligheten for 

ekspropriasjon med lavere erstatning enn en frivillig avtalt salgssum, kan bidra til 

smidigere og raskere forhandlinger.
616

 Når kjøp er ment å være et like godt alternativ, 

kan dette bidra til å forhindre ekspropriasjon.
617

 

 

                                                 

612
 Fleischer (1998) s. 273. I Fleischer (1978) s. 37-38 sies det at hensynet til likhet ikke er det sentrale i 

ekspropriasjonsretten, men at hensynet heller er beskyttelse av den som rammes i det enkelte tilfellet. 

613
 Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) på s. 8 

614
 I Opsahl (1968) s. 34 sies det at Grunnloven § 105 også har preventivt formål. Det samme må gjelde 

for salgsverdi. 

615
 Fleischer mener at prevensjonshensynet (ønske om å forhindre ekspropriasjoner) ikke kan begrunne 

erstatningsplikten siden ekspropriasjon ikke har som formål å hindre ekspropriantens virksomhet. Se 

Fleischer (1978) s. 36-37. 

616
 Eide (2008) s. 210 

617
 I SOU 2008:99 s. 197 fremkommer det at ekspropriasjon er sjelden i Sverige siden det i 95-99 prosent 

av tilfellene inngås frivillige avtaler. 
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Ekspropriasjonsregler er oppstilt ut fra et ønske om en effektiv ressursutnyttelse.
618

 En 

erstatningsplikt om salgsverdi virker preventivt slik at eksproprianten får en 

oppfordring om å unngå ineffektive ekspropriasjoner. Med ineffektive ekspropriasjoner 

menes det at ekspropriatens verdsettelse er høyere enn ekspropriantens og at det 

innebærer et effektivitetstap å ekspropriere rådigheten.
619

 Dersom samfunnsnytten av 

ekspropriasjonstiltaket ikke er større enn ekspropriatens tap, så bør det ikke 

eksproprieres.
620

  

 

Ekspropriasjonserstatningsbeløpet er en kostnad som vil bli belastet eksproprianten. 

Dette vil bidra til å dempe ineffektiv ekspropriasjon, men at erstatningen belastes 

eksproprianten er ikke nødvendigvis sterkt nok til å sikre effektivitet i alle tilfeller. 

Normalt vil salgsverdien ikke nå opp til reservasjonsprisen, men til tross for dette kan 

eksproprianten finne det lønnsomt å ekspropriere. Et lavt erstatningsbeløp kan bidra til 

at en ekspropriasjon kan fremstå som lønnsomt selv om ekspropriatens virksomhet 

skaper større verdier enn ekspropriantens.
621

 Dersom eiendommen eksproprieres til 

salgsverdi og denne er lavere enn reservasjonsprisen, er dette en ineffektiv 

ressursutnyttelse. Et påslag vil være et ytterligere hinder som kan bidra til å dempe 

ineffektive ekspropriasjoner. Det å øke erstatningsbeløpet utover salgsverdi kan bidra til 

en større grad av prevensjon enn hva salgsverdien gjør. 

 

 

                                                 

618
 Se SOU 2008:99 s. 93 der det sies at den overordnede hensikten med ekspropriasjon er å effektivisere 

samfunnet slik at den totale velferden for samfunnets borgere øker. Helt generelt krever effektivitet at 

rettigheter overføres til den som verdsetter dem høyest, jf. Eide (2010) s. 142. Når rådigheter benyttes der 

de verdsettes høyest, så fører det til en effektiv bruk av samfunnets ressurser (verdiskapning). 

619
 Eide (2008) s. 210 

620
 Se for øvrig det generelle vilkåret for å ekspropriere i oreigningsloven § 2 annet ledd.  

621
 Eide (2008) s. 211 
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5.5.3 Styrke ekspropriatens erstatningsrettslige stilling gjennom å foreta en 

mer allsidig vurdering av det økonomiske tapet 

Et viktig hensyn i Sverige var å styrke ekspropriatens erstatningsrettslige stilling.
622

 En 

grunnleggende hensikt bak den svenske reformen var å styrke eiendomsretten.
623

 Et 

påslag utover salgsverdi bidrar til at eierens stilling i erstatningshenseende styrkes, og 

det vil dermed bidra til et bedre vern om eiendomsretten. Styrken i eiendomsretten er 

mindre dersom man godtar et utmålingsprinsipp som ikke kompenserer eieren mest 

mulig.
624

 

 

Oppfatningen i Sverige er at det i erstatningsutmålingen bør tas særskilt hensyn til at 

eieren avstår eiendommen på grunn av tvang og ikke frivillig.
625

 Bakgrunnen for det 

svenske påslaget skyldes en oppfatning om at en erstatning ut fra eiendommens 

markedsverdi eller markedsverdireduksjon ikke er en tilstrekkelig kompensasjon med 

hensyn til det tvangsinngrepet ekspropriasjonen er og medfører for grunneieren.
626

 

Påslaget tar hensyn til at eieren tvinges til å avstå eiendommen.
627

 Tvangsaspektet 

finnes alltid når en eiendom eller deler av en eiendom eksproprieres.
628

 Å ta hensyn til 

hva eieren ville ha solgt for frivillig kan veie opp for tvangsaspektet ved ekspropriasjon. 

 

Hensynet til eieren taler for at eierperspektivet bør vektlegges mer ved utmåling av 

ekspropriasjonserstatningen. Den svenske tilnærmingen er å styrke eierens 

erstatningsrettslige stilling gjennom å foreta en mer allsidig vurdering av verdien på 

ekspropriasjonseiendommen. Når det tas hensyn til eierens reservasjonspris, så foretas 

det en mer allsidig vurdering av det økonomiske tap og at ekspropriatens tap ikke kun 

fastsettes ut fra hva de vanlige kjøpere ville ha gitt.
629

 Dette taler for at 

                                                 

622
 Prop. 2009/10:162 s. 44 og 47 flg. 

623
 Prop. 2009/10:162 s. 1. Se også SOU 2008:99 s. 16 der den sies at utgangspunktet er at vernet om 

eiendomsretten skal være sterkt. 

624
 Baldersheim (2010) s. 63 

625
 Prop. 2009/10:162 s. 65 

626
 Prop. 2009/10:162 s.66 

627
 Prop. 2009/10:162 s. 1 

628
 Prop. 2009/10:162 s. 67 

629
 Prop. 2009/10:162 s.66-67  
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verdsettelsessubjektet bør utvides fra vanlige kjøpere til også å inkludere eieren selv. 

Selv om verdsettelsesperspektivet utvides er selve verdsettelsesobjektet (eiendommen) 

det samme. Å ta hensyn til reservasjonsprisen gir et resultat som er gunstigere for den 

eieren som rammes av ekspropriasjon, og ved utmålingen av tapet knyttes 

ekspropriasjonsobjektet nærmere til selve ekspropriasjonssubjektet. Dette kan tale for at 

den objektive salgsverdien bør suppleres med en subjektiv tilnærming. 

 

5.5.4 Verdsettelsesusikkerhet kan tale for påslag 

I Sverige ble verdsettelsesusikkerhet anført som en grunn som talte for et økt 

erstatningsnivå.
630

 Markedsverdien utmåles skjønnsmessig og de vurderingene som 

foretas for å fastsette markedsverdien er beheftet med en viss grad av usikkerhet. Det 

ble også hevdet at markedsverdien ikke kan uttrykkes som et bestemt beløp, men at 

verdien snarere må sees på som et intervall.
631

 I ekspropriasjonssaker må imidlertid 

markedsverdien fastsettes som et konkret beløp.
632

 Denne usikkerheten burde ikke gå 

utover ekspropriaten.
633

 Dette talte for at det ble innført en form for sikkerhetsmargin 

når markedsverdien fastsettes.
634

 

 

Påslaget er muligens ment å kompensere for den usikkerheten som fastsettelse av 

markedsverdien er beheftet med.
635

 Det er imidlertid noe uklart om det svenske påslaget 

og dets størrelse er ment til å dekke verdsettelsesusikkerheten. Enkelte har hevdet at 

dersom påslaget tar sikte på å kompensere eieren for verdsettelsesusikkerheten, så bør 

dette fremgå tydeligere av lovgivningen.
636

 Verdsettelsesusikkerheten er uansett et 

                                                 

630
 Prop. 2009/10:162 s. 53-54 

631
 SOU 2008:99 s. 158 

632
 SOU 2008:99 s. 140 

633
 Prop. 2009/10:162 s. 66 

634
 SOU 2009:88 s. 168 

635
 Særskilt bemerkning Dahlsjö, jf. SOU 2008:99 s. 43. Dahlsjö mener at påslaget skal dekke 

vurderingsusikkerheten. Dahlsjö påpeker imidlertid at hvilke poster påslaget (den individuelle verdien) 

skal dekke er noe diffust.  

636
 Særskilt bemerkning Jonsson-Glans, jf. SOU 2008:99 s. 442. Jonsson-Glans mener at 

vurderingsusikkerheten henger sammen med bevisbyrdespørsmål. Se også særskilt bemerkning Persson, 
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argument for et påslag utover salgsverdi da dette kan kompensere for usikkerheten i 

erstatningsutmålingen. 

 

5.5.5 Hensyn bak ekspropriasjon 

Den svenske utredningen viser til en artikkel av Werin fra 1978 som et ledd i 

begrunnelsen for hvorfor eierens verdsettelse bør vektlegges i erstatningsutmålingen. I 

denne artikkelen drøfter Werin om ekspropriasjonserstatningen kan sies å være rimelig 

og rettferdig både ut fra hensynene bak ekspropriasjon samt ut fra eierens perspektiv.
637

 

I artikkelen anføres det fire mulige hensyn som kan ligge til grunn for en 

ekspropriasjonslovgivning.
638

 

 

Vetohensynet er et første hensyn for et ekspropriasjonsinstitutt. En veibygging krever 

for eksempel at ett bestemt område må utnyttes. Dersom det ikke hadde vært mulig å 

ekspropriere, så kunne eieren ha utøvet veto. Det vil si at eieren kunne ha hindret 

veiutbyggingen ved å nekte å selge arealet uansett pris. Gjennom ekspropriasjon kan 

man frata eieren denne vetomuligheten.
639

 

 

Monopolhensynet er det andre hensynet bak ekspropriasjon.
640

 I stedet for å nedlegge 

veto kan eieren gå med på å selge arealet til veiutbygging, men bare til en høyest mulig 

pris. Når eksproprianten har et særlig behov for veien, så kan eieren se seg tjent med å 

tilpasse seg strategisk for å oppnå en høyest mulig pris. I slike tilfeller kan eieren presse 

kjøperen til å betale en høyere pris enn hva som ville ha vært tilfellet dersom det hadde 

vært flere konkurrerende selgere. Eierens mulighet til å utnytte en monopolstilling for å 

                                                 

jf. SOU 2008:99 s. 460-461. Ifølge Persson tar domstolene ofte intuitivt hensyn til 

vurderingsusikkerheten og lar den tale i ekspropriatens fordel. 

637
 SOU 2008:99 s. 152 flg. 

638
 SOU 2008:99 s. 153. Se s. 153 for en illustrativ figur som viser de fire ulike hensynene og forholdet 

mellom dem. Heretter vil det bli referert til Werins artikkel. Werin (1978) s. 87 sier at det kan tenkes seg 

andre hensyn enn de fire som nevnes. 

639
 Werin (1978) s. 85 

640
 Dette hensynet er også nevnt i forarbeidene til ekspropriasjonserstatningsloven av 1973. Se 5.4.1. 
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oppnå en monopolgevinst er dermed et viktig hensyn bak et ekspropriasjonsinstitutt.
641

 

Monopolgevinsten er differansen mellom den monopolprisen, som gjør at 

eksproprianten avstår fra å ekspropriere, og reservasjonsprisen. Grensen mellom hva 

som er veto og hva som kan kalles monopol, er ikke skarp.
642

 En monopolgevinst kan 

man vanligvis ikke få i det åpne markedet.
643

 

 

Selv om eieren ikke utnytter sin monopolstilling, kan man anse reservasjonsprisen for å 

være for høy.
644

 Et tredje hensyn bak en ekspropriasjonslovgivning er et 

omfordelingshensyn. Det kan tenkes at lovgiveren har en interesse i at erstatningen 

fastsettes til under det nivået det ellers skulle ligge på slik at noen tilsikres en fordel. 

Slik at det ved ekspropriasjon kan skje en omfordeling.
645

 Forskjellen mellom 

reservasjonsprisen og markedsverdien anses som et uttrykk for et omfordelingshensyn 

siden eksproprianten begunstiges ut fra fordelingspolitiske grunner.
646

 

 

Det fjerde hensynet bak ekspropriasjonslovgivning kan være å forhindre 

kapitalgevinster («markvinstmotivet»). Lovgivningen skal forhindre at eieren får en 

kapitalgevinst, en ufortjent verdistigning, ved ekspropriasjon.
647

 Dersom 

verdistigningen ikke skal tilfalle ekspropriaten, bør ikke erstatningen nå opp til 

markedsverdien.
648

 

 

Vetohensynet har en særstilling siden ekspropriasjonslovgivningen muliggjør erverv 

som ellers ikke ville ha kommet i stand. De tre øvrige hensynene er kun «finansielle» da 

de kun tar sikte på å regulere erstatningen. Deres hensikt er å bidra til at erstatningen 

                                                 

641
 Werin (1978) s. 85 

642
 SOU 2008:99 s. 154 

643
 SOU 2008:99 s. 165 

644
 Ved et frivillig salg har eieren ikke en monopolstilling og det foreligger ingen trussel om 

ekspropriasjon, jf. SOU 2008:99 s. 17. Det vil si at reservasjonsprisen ikke inneholder noe 

monopolelement. 

645
 Werin (1978) s. 86 

646
 SOU 2008:99 s. 154 

647
 Werin (1978) s. 86-87 

648
 SOU 2008:99 s. 154 
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blir lavere enn hva den ville ha vært ved frivillige salg, og enkelt sagt kan man si at det 

er tale om en «priskontroll». Disse tre hensynene er begrunnelser bak et 

ekspropriasjonsinstitutt samtidig som de er hensyn bak erstatningsreglene.
649

  

 

Werin anfører ut fra et rettferdighetshensyn at det bør anlegges et mer individualistisk 

syn på spørsmålet om økonomisk tap. Ut fra et individualistisk syn har et individ det 

like bra i en situasjon som en annen dersom individet selv anser situasjonene for 

jevnbyrdige. Dette innebærer at eieren bør få erstattet sin reservasjonspris.
650

 Det vil 

være «urettferdig» om ekspropriaten kun får markedsverdien mens eksproprianten får 

en fordel (differansen mellom reservasjonspris og markedsverdi) på ekspropriatens 

bekostning. Dette taler for et påslag. 

 

Ifølge forarbeidene til ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 skal 

ekspropriasjonsinstituttet ikke brukes til å tilegne eiendom til lavere pris enn den vil 

utbringe ved et frivillig salg.
651

 Det betyr at en regel om salgsverdi også skal være et 

hinder for misbruk av ekspropriasjonsinstituttet. Men det tilføyes i forarbeidene at 

reservasjonsprisen ikke er relevant ved fastsettelse av salgsverdi.
652

 Ut i fra den svenske 

tankegangen kan det hevdes at hvis eksproprianten betaler mindre enn salgsverdien, så 

vil det berike eksproprianten på ekspropriatens bekostning. For å unngå dette, så bør 

ekspropriaten få erstattet sin reservasjonspris. 

 

5.5.6 Alternativkostnad som argument for påslag 

Muligheten for ekspropriasjon med en lavere erstatning enn en frivillig avtalt salgssum 

kan bidra til et positivt forhandlingsklima. Dersom det allikevel må eksproprieres, så 

ville det i utgangspunktet ha vært mulig for partene å inngå en frivillig avtale. Dersom 

ekspropriasjonen ikke hadde funnet sted, ville ikke eieren ha solgt eiendommen for 

mindre enn reservasjonsprisen.  

 

                                                 

649
 Werin (1978) s. 87 

650
 SOU 2008:99 s. 155-156 

651
 NUT 1969 s. 112 

652
 Se 5.4.1. 
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Alternativkostnaden gir uttrykk for hva eiendommen ville ha vært verdt i sin beste 

alternative anvendelse.
653

 Etter en alternativkostnadstankegang vil eierens 

reservasjonspris være alternativkostnaden, altså det eksproprianten måtte ha betalt hvis 

eieren hadde solgt frivillig.
654

 Dersom eieren får salgsverdi og ikke reservasjonsprisen, 

har vedkommende lidt et økonomisk tap. Med andre ekspropriaten blir 

underkompensert dersom han kun får salgsverdi som erstatning. Alternativkostnaden 

bør sees som en del av tapet. Denne alternativkostnadstankegangen taler for at 

erstatningen bør forhøyes utover salgsverdi.  

 

5.5.7 Gevinstdeling – hvem som er ekspropriant har betydning 

Forslaget om et gevinstdelingsprinsipp i Sverige ble fremsatt siden det hadde skjedd et 

skifte på ekspropriantsiden.
655

 Utviklingen gikk i retning av at eksproprianten i de fleste 

tilfeller var private rettssubjekter og ikke offentlige rettssubjekter.
 
Grunnen til dette 

skiftet på ekspropriantsiden skyldes dereguleringer i flere viktige samfunnssektorer, 

blant annet elektrisitets- og telekomsektoren, og privatiseringer av statlige og 

kommunale virksomheter.
656

 Forskjellen er at de private driver virksomhet med en 

gevinstinteresse, mens det offentlige driver sin virksomhet uten gevinsthensikt.
657

 Når 

private eksproprierer innebærer det at det finnes en viss gevinstinteresse bak 

ekspropriasjonen, selv om ekspropriasjonen er ment å tilgodese samfunnets 

interesser.
658

 Et økt innslag av privat gevinstinteresse bak en ekspropriasjon taler for en 

gevinstdeling. 

 

                                                 

653
 Ekspropriasjonstiltaket versus eierens anvendelse av eiendommen. For alternativkostnad, se Eide 

(2008) s. 101. 

654
 Med dette menes det ikke at forhandlingsmaksimen skal gjeninnføres. Det skal ikke gis erstatning ut 

fra hva eksproprianten hadde vært villig til å betale hvis han ikke hadde hatt ekspropriasjonstillatelse.  

655
 SOU 2008:99 s. 177 

656
 SOU 2008:99 s. 69 

657
 SOU 2008:99 s. 195 

658
 SOU 2008:99 s. 15 
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En eiendom som erverves ved ekspropriasjon kan i enkelte tilfeller ha en særlig verdi 

for eksproprianten.
659

 Ekspropriantens økonomiske interesse av å erverve eiendommen 

kan langt overstige ekspropriantens tap. Et gevinstdelingsprinsipp kan bidra til at det i 

erstatningsfastsettelsen tas både hensyn til eierens tap og ekspropriantens gevinst av 

ekspropriasjonen. At et privat rettssubjekt er ekspropriant bør ha betydning for 

erstatningsutmålingen. Ved ekspropriasjon til fordel for private skjer det en klar 

formuesoverføring mellom partene. Dette taler for at likhetshensynet må være enda 

viktigere når ekspropriasjonen skjer til fordel for private som skal utnytte eiendommen i 

et kommersielt formål enn når ekspropriasjonen skjer til fordel for offentlige formål. 

Når en kommersiell utnyttelse er grunnlaget for ekspropriasjonen og ekspropriasjon 

brukes som et middel for å få til en utbygging som generere et overskudd, så taler et 

rettferdighensyn for at eieren får en andel av den nytten eksproprianten får ved å 

erverve eiendommen.
660

 Dette taler for at det bør gis et påslag for gevinstdeling. 

 

En innvending mot et gevinstdelingsprinsipp er at det for ekspropriaten blir det samme 

om ekspropriasjonen skjer av hensyn til et formål som betinger gevinstdeling eller ikke. 

Det avgjørende for eieren er at han må avstå sin eiendom. Det kan sies å være av 

underordnet betydning for eieren om eiendommen skal benyttes til en skoletomt eller til 

energiproduksjon.
661

 Det kan virke tilfeldig og syns urettferdig at 

ekspropriasjonsformålet, som eieren egentlig ikke har noen kontroll over, skal avgjøre 

hvorvidt det skal foretas en gevinstdeling. På en annen side kan det innvendes at det kan 

                                                 

659
 Etter sikker praksis kan ekspropriasjon etter norsk rett også skje til fordel for private. I forarbeidene til 

oreigningsloven forutsettes at stat eller kommune kan stå som ekspropriant for å så overdra den 

eksproprierte eiendommen videre etter at ekspropriasjonen er gjennomført, jf. NUT 1954:1 s. 103. For 

erstatningsutmålingen etter vederlagsloven har det ingen betydning om det er en privat, kommunal eller 

statlig ekspropriasjon. 

660
 I Sverige er det først og frem rettferdighetsgrunner som taler for at et gevinstdelingsprinsipp ved 

ekspropriasjon bør innføres, jf. SOU 2008:99 s. 201. I den svenske utredningen uttales det at hvorvidt 

erstatningen skal fastsettes ut fra et gevinstdelingsprinsipp eller et tapsprinsipp er et rimelighetsspørsmål 

som blant annet kan diskuteres ut fra Michelman-kriteriet, se SOU 2008:99 102-107. 

661
 Inspirert av NUT 1954:1 s. 86 der det drøftes om det for ekspropriasjonshjemlene i oreigningsloven 

bør gis tillegg til full erstatning. Se SOU 2008:99 s. 407-409 der skoletomt (ikke gevinstdeling) og 

energiproduksjon (gevinstdeling) er to eksempler. 
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være forskjell for eieren om eiendommen må avstås til offentlige formål eller 

kommersielle formål.
662

 

 

5.5.8 Svakheter med reservasjonspris som verdsettelsesprinsipp 

Et utmålingsprinsipp om erstatning tilsvarende reservasjonspris vil være umulig å 

gjennomføre i praksis.
663

 Grunnen til det er at det bare er eieren som vet størrelsen på 

reservasjonsprisen.
664

 Eksproprianten har ikke åpen kunnskap om eierens verdsettelse. 

Det er vanskelig å bedømme objektivt de ulike momentene som inngår i en eiers 

verdsettelse av sin eiendom og hvilken verdi grunneieren vurderer eiendommen til.
665

  

 

Det finnes dermed neppe metoder som kan fastsette reservasjonsprisen på en objektiv 

måte.
666

 En grunn til at lovgivningen ikke kan gi ekspropriaten rett til en erstatning som 

tilsvarer reservasjonsprisen skyldes nettopp at det ikke finnes objektive metoder som 

kan fastsette reservasjonsprisen. Siden reservasjonsprisen er umålbar, så kan 

verdsettelsesprinsippet rent prinsipielt ikke legges til grunn for lovregler.
667

 Dette er 

derimot ikke et argument som gjør at konseptet kan avvises. 

 

I stedet for å la reservasjonsprisen være erstatningsnormen ved ekspropriasjon har man i 

Sverige valgt å supplere markedsverdiprinsippet med et 25 prosent påslag for å nå opp 

til den antatte reservasjonsprisen.
668

 Ifølge den svenske utredningen var en 

sjablongregel den eneste praktiske gjennomførbare løsningen, selv om det innrømmes at 

et sjablongpåslag også har ulemper.
669

 Når det gjaldt gevinstdelingsregelen, ble det 

                                                 

662
 I Sverige antas det at ekspropriasjonsformålet har betydning for reservasjonsprisens størrelse, se SOU 

2008:99 s. 151. 

663
 SOU 2008:99 s. 208 

664
 Hvilke faktorer en eier vektlegger i sin verdsettelse av eiendommen varierer fra eier til eier, og den 

enkeltes verdsettelse kan variere fra dag til dag, jf. SOU 2008:99 s. 208. 

665
 Prop. 2009/10:162 s. 67 

666
 Eide (2008) s. 210-211 

667
 SOU 2008:99 s. 208 

668
 Siden gevinstdelingsprinsippet ikke ble vedtatt, så tenkes det her på reservasjonsprisen eksklusive 

gevinstandelen.  

669
 SOU 2008:99 s. 171 



 124 

foreslått en individuell rimelighetsvurdering fremfor en sjablongløsning. Fordelen med 

en rimelighetsvurdering er at det kan gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle, 

mens ulempen er at det må foretas vurderinger i det konkrete tilfellet.
670

 

 

Det kan være vanskelig å finne et riktig nivå på det sjablongmessige påslaget, og en 

sjablong kan aldri bli noe mer enn omtrentlig. Dette innebærer en risiko for at påslaget 

kan overkompensere så vel som underkompensere.
671

 Fordelen med en sjablong er at 

den konkrete vurderingen utelates, mens en åpenbar ulempe er at det ikke kan tas 

hensyn til forholdene i det konkrete tilfellet.
672

 Noen høringsinstanser foreslo et påslag 

på 50 prosent, mens andre mente at et tap av individuell verdi måtte skje etter rettens 

skjønn i stedet for etter en sjablong.
673

 Påslagets prosentsats på 25 er fastsatt ut fra en 

rimelighetsvurdering.
674

 Dette må antas å være det påslaget som gjør at erstatningen 

gjennomsnittlig når opp til reservasjonsprisen.
675

  

 

Et prosentuelt påslag fører til at jo høyere markedsverdien er, desto større blir påslaget. 

Jo høyere påslaget er, desto mer vil erstatningsbeløpet overstige markedsverdien.
676

 

Påslaget er dermed ikke tilpasset markedsverdien på eiendommen. Risikoen er at 

kommersielle eiere som besitter eiendommer med en høy verdi vil nyte godt av et 

påslag, mens boligeiere i små kommuner kan rammes hardere fordi markedsverdien 

ikke er så høy i utgangspunktet.
677

 Det kan også være urimelig at et påslag beregnes på 

markedsverdien fordi eiendomsprisene i byene er høyere enn i utkantstrøk, og det kan 

                                                 

670
 SOU 2008:99 s. 210. Det kan tenkes at den nye vinstfordelingsutredningen vil foreslå en 

sjablongløsning også i gevinstdelingstilfellene. 

671
 SOU 2008:99 s. 174. Det sies her at det er viktigere å passe på at noen ikke blir underkompensert enn 

at noen blir overkompensert. 

672
 Som nevnt i 5.3.3 vil en ulempe være at man får et påslag selv om eieren ikke har en individuell verdi. 

En sjablong kan også føre til en erstatning som overstiger den individuelle verdien. Det er praktisk og 

enkelt med en sjablongmessig utmåling, men det gir neppe et individuelt riktig resultat. 

673
 Prop. 2009/10:162 s. 65 

674
 Prop. 2009/10:162 s. 68 

675
 Ifølge Werin må man forsøke å skape en regel som leder til at erstatningen gjennomsnittlig havner så 

nærme reservasjonsprisen som mulig, jf. Werin (1978) s. 106. 

676
 SOU 2008:99 s. 162 

677
 Se innlegg Larsson i Protokoll 2009/10:141. 
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føre til forskjellsbehandling av eiere.
678

 Det kan derfor hevdes at det bør gis et absolutt 

påslag i form av et visst kronebeløp i stedet for et prosentuelt påslag. 

 

5.5.9 Konsekvensen av påslag er økte erstatningsbeløp 

Et påslag vil isolert sett være til fordel for ekspropriaten. Men hvis erstatningsnivået 

økes vil det innebære at det blir dyrere å ekspropriere for eksproprianten. Det er 

eksproprianten som må betale for en økning i erstatningsbeløpet, og påslag er derfor til 

ulempe for eksproprianten. Eksproprianten vil svært ofte være staten, en kommune eller 

fylkeskommune. Dermed vil økte erstatningsbetalinger ramme det offentlige budsjettet. 

Indirekte vil det også ramme skatteyterne da en del av bevilgningene må brukes til 

erstatning og ikke til de formål det offentlige plikter å oppfylle.
679

 Dersom 

eksproprianten er et privat rettssubjekt, så er ekspropriasjonsbeløpet en kostnad som 

belastes den private part.  

 

Effekten av et påslag på 25 prosent fører til at erstatningsbeløpet økes med 25 prosent. I 

Sverige ble det hevdet at når erstatningsnivået øker, så vil også nivået for frivillige 

avtaler økes i tilsvarende grad. Utredningen uttaler imidlertid at påslaget ikke har som 

formål eller effekt å lette frivillige avtaler eller å skape en mer konstruktiv dialog i 

frivillige forhandlinger.
680

 Det kan allikevel tenkes at påslaget vil ha en slik virkning. I 

utredningen ble også konsekvensene av å gi erstatning utover markedsverdi vurdert.
681

 

Flere høringsinstanser fremhevet at et forhøyet erstatningsnivå ikke må forhindre en 

ønsket samfunnsutvikling og at påslag kan bidra til å hindre ekspropriasjoner som ut fra 

et samfunnsmessig perspektiv er ønskelige.
682

 

 

Men ifølge proposisjonen kan man ikke uten videre si at ekspropriasjonsmulighetene 

beror på erstatningsnivået og ved utforming av erstatningsreglene må det også tas 

hensyn til at en ekspropriasjon er et tvangsinngrep for eieren. For eksproprianten er 

                                                 

678
 Se Prop. 2009/10:162 s. 65 der flere høringsinstanser påpeker dette. 

679
 Fleischer (1978) s. 38 

680
 SOU 2008:99 s. 169 

681
 Se SOU 2008:99 s. 159-160 samt kapittel 14. 

682
 Prop. 2009/10:162 s. 48 
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erstatningsbeløpet en faktor som må hensynstas i vurderingen av et 

ekspropriasjonstiltak, og ofte utgjør erstatningsbeløpet en mindre del av den totale 

investeringskostnaden. Oppfatningen er at de økte kostnadene for eksproprianten må 

håndteres gjennom omprioriteringer, et lavere ambisjonsnivå eller inntektsøkninger.
683

 

Dette viser at man i Sverige har lagt mer vekt på hensynet til eieren enn på de økte 

kostnadene påslaget representerer for eksproprianten. Oppfatningen i Sverige var at 

konsekvensene av reformen ville ha forholdsvis liten betydning samfunnsøkonomisk 

sett.
684

 Selv om det i proposisjonen legges det til grunn at effekten av påslag 

samfunnsøkonomisk sett er forholdsvis moderat, så er den praktiske ulempen av påslag 

at andre hensyn vil bli nedprioritert, for eksempel blir det mindre penger til å bevare 

naturen.
685

 

 

Om det skal gis et påslag er avhengig av lovgiverens valg. Det kan være hensyn som 

taler for og mot dette. I 1978 hevdet Fleischer at en utvidelse av «vederlagsinstituttet» 

til norsk ekspropriasjonsrett ikke ville være forsvarlig fordi det ville skape rettstekniske 

vansker, øke byrdene for det offentlige og medføre en ytterligere begrensning av 

samfunnsmessige tiltak.
686

 Ved å ta hensyn til eierens reservasjonspris så foretas det en 

mer allsidig vurdering av det økonomiske tapet. Ut fra hensynet til reparasjon, 

prevensjon, likhet samt rettferdig bør det anlegges et mer individualistisk syn på det 

økonomiske tapet i norsk rett. 

 

 

 

                                                 

683
 Prop. 2009/10:162 s. 48  

684
 Prop. 2009/10:162 s. 48. På side 85 sies det at et påslag på 25 prosent, endringene i influensregelen 

samt opphevelsen av presumsjonsregelen vil føre til en gjennomsnittlig kostnadsøkning på rundt 30 

prosent. Effekten av gevinstdelingen ble ikke kommentert siden dette ikke ble vedtatt.  

685
 Fremhevet av Larsson i Protokoll 2009/10:141.  

686
 Fleischer (1978) s. 17 
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6 Avsluttende bemerkninger 

Hensikten med denne avhandlingen har vært å vurdere om salgsverdi undervurderer 

ekspropriatens økonomiske tap.
687

 Salgsverdien antas å gi uttrykk for det individuelle 

økonomiske tapet som eieren lider. Salgsverdi i vederlagsloven § 5 er et objektivt 

begrep, og det er de vanlige kjøpernes vurderinger og verdsettelse som avgjør 

ekspropriatens tap. Ved utmåling av salgsverdi tas det ikke hensyn til eierens 

verdsettelse av eiendommen.  

 

Avhandlingen har fokusert på påslagsregler som gir kompensasjon utover salgsverdi. I 

norsk rett gis det et 25 prosent påslag på erstatningen når det eksproprieres til 

vannkraftproduksjon uansett hvilket verdsettelsesprinsipp som anvendes. Begrunnelsen 

for dette påslaget er at den opprinnelige eieren bør få en andel i gevinsten ved 

ekspropriasjonstiltaket. Det er dermed et gevinstdelingsprinsipp som ligger til grunn for 

påslaget, og disse påslagsreglene i vassdragslovgivningen representerer et avvik fra det 

ekspropriasjonsrettslige tapsprinsippet og bidrar til at ekspropriaten får dekket et ikke-

økonomisk tap som vederlagsloven avskjærer. Påslagsreglene i vassdragsretten er 

omdiskuterte, men etter Uleberg-dommen er det klart at det må utmåles et påslag med 

mindre lovgiver endrer reglene. Påslagsregelen i mineralvståingsloven er ikke inntatt i 

mineralloven, og den er derfor ikke lenger gjeldende rett. Et forslag om påslag ved 

ekspropriasjon til vindkraftverk ble heller ikke vedtatt. Det finnes også muligens en 

vederlagsregel ved ekspropriasjon av bruksrett til ekspropriatens anlegg og 

innretninger. I andre deler av lovgivningen finnes det et gevinstdelingsprinsipp for 

situasjoner som ligner på ekspropriasjonstilfellene.  

 

Tendensen i norsk rett er at det blir færre og færre påslagsregler. I Sverige går 

utviklingen i motsatt retning. Sverige har nylig innført en generell regel om 25 prosent 

påslag på markedsverdien ved ekspropriasjon. Det svenske påslaget er ment å dekke 

økonomisk tap, mens de norske påslagsreglene dekker ikke-økonomiske tap. I tillegg 

                                                 

687
 Se nærmere om den presise formuleringen av problemstillingen i 1.2. 
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har det i Sverige blitt foreslått et gevinstdelingsprinsipp dersom ekspropriasjonen skjer 

til fordel for en virksomhet som i det vesentlige drives på markedsmessige vilkår, men 

dette gevinstdelingsprinsippet er ennå ikke lovfestet. Begrunnelsen for de svenske 

påslagsreglene er å ta hensyn til eierens reservasjonspris, som er den laveste prisen 

eieren ville ha solgt eiendommen for frivillig. Denne antas å være høyere enn 

markedsverdien og for å nå opp til den antatte reservasjonsprisen gis det påslag på 

salgsverdien. Det betyr at i svensk rett foretas det en mer allsidig vurdering av det 

økonomiske tapet fordi det også tas hensyn til eierens verdsettelse av eiendommen.  

 

Det finnes ingen generell påslagsregel ved ekspropriasjon i norsk rett slik som den som 

nylig er innført i Sverige. Den svenske påslagsregelen og forslaget om et 

gevinstdelingsprinsipp har uansett åpnet for en diskusjon av salgsverdiprinsippet og de 

norske påslagsreglene. Dersom norsk rett skal bevege seg i samme retning som svensk 

rett og innføre en generell påslagsregel og et gevinstdelingsprinsipp, så må dette 

lovfestes.  

 

Det er lovgiveren som til syvende og sist må ta stilling til hvor høy erstatningen skal 

være ved ekspropriasjon. Det som skal erstattes er eierens individuelle tap. Hvilket 

verdsettelsesprinsipp som skal legges til grunn beror på hva som skal til for å dekke det 

individuelle tapet. Et grunnleggende prinsipp bak Grunnloven § 105 er at 

ekspropriatens økonomiske stilling ikke skal bli dårligere som følge av 

ekspropriasjonen. Når man ikke får erstatning etter sin reservasjonspris eller påslag, blir 

eieren dårligere stilt enn det som var utgangspunktet før ekspropriasjonen. Det er 

hensiktsmessig å anse eierens reservasjonspris som et bedre uttrykk for eierens 

økonomiske tap enn salgsverdi. 

 

Det er flere hensyn som taler for at det bør gis et påslag utover salgsverdien.
688

 Det er 

særlig hensynet til reparasjon, likhet, prevensjon og rettferdighet som taler for at 

eierperspektivet og eierens verdsettelse må tillegges mer vekt i erstatningsutmålingen. 

Også besittelsesvirkningen taler for et påslag utover salgsverdi. For å svare på 

eksemplene angitt i kapittel 1.2 så bør eieren få et påslag på salgsverdien der 

                                                 

688
 Se 5.5. 



 129 

slektsgården hans eksproprieres, men eieren bør også få et gevinstdelingspåslag der 

eiendommen hans skal benyttes til et kommersielt formål som mobilmast.  

 

Det er ikke nødvendigvis slik at salgsverdien reflekterer ekspropriatens økonomiske tap, 

og det bør ikke settes et likhetstegn mellom salgsverdi og tapet. Når reservasjonsprisen 

er høyere enn salgsverdien, vil erstatning etter salgsverdi ikke være tilstrekkelig til å 

dekke ekspropriatens tap. Det er en svakhet at vanlige kjøperes vurderinger og 

verdsettelse avgjør ekspropriatens tap, og det bør derfor innføres et mer individualistisk 

syn på det økonomiske tapet slik at det tas mer hensyn til ekspropriaten. For å få full 

erstatning må grunneieren få erstattet sin reservasjonspris. Salgsverdi dekker ikke 

eierens individuelle økonomiske tap, og det bør gis et påslag for å nå opp til den antatte 

reservasjonsprisen. Konklusjonen er at erstatning etter salgsverdi undervurderer 

ekspropriatens økonomiske tap og at reservasjonsprisen gir et bedre uttrykk for eierens 

tap. 

 

Min anbefaling er at det også i norsk rett er hensiktsmessig å gi erstatning utover 

salgsverdi for å ta hensyn til ekspropriatens reservasjonspris. Siden reservasjonsprisen 

objektivt sett er umålbar bør salgsverdien suppleres med et sjablongpåslag for å nå opp 

til den antatte reservasjonsprisen slik som i Sverige. Målet må være at ekspropriaten får 

en riktigst mulig erstatning. Konklusjonen er at det bør gis salgsverdi med påslag som 

ekspropriasjonserstatning.  
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7 Kildehenvisninger 

Se http://www.ub.uio.no/skrive-referere/hvordan-referere/  

 

Norsk lovgivning 

 

Norske lover 

1814 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold 

den 17de Mai 1814 (Grunnloven). 

 

1917 Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer 

(vassdragsreguleringsloven). 

 

1959 Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom 

(oreigningsloven). 

 

1961 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (naboloven). 

 

1963 Veglov 21. juni 1963 nr. 23 (veiloven). 

 

1968 Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framad eigedom 

(servituttloven). 

 

1979 Lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven). 

 

1984 Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom 

(vederlagsloven). 

 

2000 Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann 

(vannressursloven). 

http://www.ub.uio.no/skrive-referere/hvordan-referere/
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2008 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- 

og bygningsloven). 

 

2009 Lov 19. juni 2009 nr. 100 forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven). 

  

2009 Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser 

(mineralloven). 

 

 

Norske lover – opphevet 

1842   Lov 14. juli 1842 angaaende Bergverksdriften. 

   

1848 Lov 12. august 1848 indeholdende særskilte Bestemmelser angaaende 

Anlægg af Jernveie til amindelig Benyttelse. 

 

1911 Lov 4. august 1911 om vasdragsreguleringer i industrielt øiemed 

(vassdragsreguleringsloven av 1911). 

  

1940  Lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene (vassdragsloven av 1940). 

   

1952 Lov 21. mars 1952 nr. 1 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke 

mutbare mineralske forekomster. 

 

1972  Lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk. 

 

1973 Lov 26. januar 1973 nr. 4 om erstatning ved ekspropriasjon av fast 

eiendom (ekspropriasjonserstatningsloven). 

 

Forskrift 

1960 Forskrift 2. juni 1960 nr. 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å 

foreta eiendomsinngrep (FOR-1960-06-02-2). 
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Svensk lovgivning 

 

Svenske lover 

Exproprationslag Expropriationslag (1972:719) (ekspropriasjonsloven) 

[Sverige]. 

 

Fastighetsbildningslag Fastighetsbildningslag (1970:988) [Sverige]. 

 

Miljöbalken    Miljöbalken (1998:808) [Sverige]. 

 

Plan- och bygglag   Plan- och bygglag (2010:900) [Sverige]. 

 

 

Svenske lover – opphevet 

Vattenlag   Vattenlag (1918:523) (vattenlagen fra 1918) [Sverige]. 

 

 

Norske forarbeider 
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