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1 Innledning 

1.1 Temaet 

To trekk særpreger det norske kraftsystemet. For det første brukes det mye elektrisitet, og for 

det andre kommer det meste av elektrisiteten fra ren og fornybar vannkraft.
1
 Geografisk sett 

legger den norske naturen godt til rette for utnyttelse av vassdrag til kraftproduksjon. At 

kraftproduksjonen i størst mulig grad bør benytte seg av fornybare energikilder, er det bred 

enighet om. Vannkraftutbygging er likevel en kilde til flere konflikter. Utbyggingen av Alta-

vassdraget ble sterkt preget av de motstående interessene i saken, med miljøvern og samiske 

interesser på den ene siden, og næringsinteresser på den andre.
2
 Kraftkommuner protesterer 

mot reduksjon i eiendomsskatteinntekter fra vannkraftverkene,
3
 og kraftutbyggerne proteste-

rer mot skatteskjerpelser.
4
 Berørte grunneiere ønsker høyere erstatninger ved eiendoms-

avståelse til utbygging.
5
 

 

Disse konfliktene hadde ikke oppstått dersom vannkraftutbygging ikke hadde ført med seg 

fordeler. Kraftselskapene tjener penger på å selge kraft. Kraftkommunene får økonomiske 

fordeler gjennom deltakelse i utbygging, etablering av næringsfond og utskriving av eien-

domsskatt. Det bygges veier, settes ut fisk i vann, og skapes arbeidsplasser. Samfunnet får til-

gang på elektrisitet. Grunneiere hvis eiendom kan brukes til kraftformål kan selge eien-

dommen. Alle aktører søker å tilegne seg størst mulig andel av overskuddet som skapes gjen-

nom vannkraftproduksjon. Statsmaktenes rolle er å finne en hensiktsmessig fordeling av ver-

diene.  

 

I de aller fleste tilfeller vil grunneieren frivillig selge den nødvendige eiendommen til utbyg-

geren. Salgsprisen er det opp til partene å bestemme, og er i utgangspunktet ikke gjenstand for 

noen sensur. Der frivillig salg ikke gjennomføres, kan utbygger imidlertid få tillatelse til å 

overta eiendommen ved tvang. Eiendommen erverves i så fall gjennom ekspropriasjon. 

Tvangsinngrepet utløser et erstatningskrav fra den berørte grunneierens side. I motsetning til 

situasjonen ved frivillig erverv, er størrelsen på erstatningen gjenstand for lovregulering.  

 

                                                 
1
 Se Meld. St. 25 (2015-2016), heretter Energimeldingen, s. 15. 

2
 Nærmere om Alta-konflikten, se Haagensen/Midtun (1984). 

3
 Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner (2016).  

4
 Se Energi Norge (2016). 

5
 Bondebladet, 6. februar 2014, http://www.bondebladet.no/nyhet/tar-vannkraft-til-strasbourg/ [sist besøkt 18. 

mai 2017]. 

http://www.bondebladet.no/nyhet/tar-vannkraft-til-strasbourg/
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Vassdragsekspropriasjon har fått ny aktualitet de siste årene. Vedtagelsen av energiloven
6
 

førte til en liberalisering av kraftmarkedet, der overføringsnettet ble åpnet opp for private 

kraftverkseiere. Dermed ble det aktuelt for private fallrettseiere å bygge ut fallet i egen regi. I 

forbindelse med denne utviklingen, ble det spørsmål om utviklingen også måtte få konsekven-

ser for erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av fallrettigheter. Domstolene hadde tradi-

sjonelt utmålt erstatning etter den såkalte «naturhestekraftmetoden» - en spesiell form for 

salgsverdierstatning. I Rt. 2008 s. 82 (Uleberg) åpnet Høyesterett opp for å anvende en mer 

markedsorientert verdsettelsesmetode ved ekspropriasjon av fallrettigheter.
7
  

 

Fallet er én av flere nødvendige innsatsfaktorer i et vannkraftverk. Denne oppgaven fokuserer 

på en annen innsatsfaktor: reguleringsmagasinet. Sammenlignet med fall, har regulerings-

magasin tradisjonelt fått mindre oppmerksomhet, både i juridisk teori og i rettspraksis. Olje- 

og energidepartementet fremmet i 2013 forslag om endringer i vassdragslovgivningens be-

stemmelser om mererstatning ved ekspropriasjon.
8
 I høringsrunden pekte Advokatforeningen 

og Statskog på at den nyere rettsutviklingen ikke hadde hatt noen innvirkning på verdsettelsen 

av magasingrunn.
9
 Statskog uttalte videre at «magasiner fortsatt har et svakt erstatningsvern 

til tross for erstatningsutviklingen for fallrettigheter».
10

 Tradisjonelt har erstatning for maga-

singrunn blitt utmålt for skader og ulemper på gjenværende eiendom. 

 

Oppgaven tar for seg kompensasjonsnormen ved ekspropriasjon av magasingrunn, og for-

søker å besvare to hovedspørsmål: Hvorfor domstolene tradisjonelt har begrenset magasin-

grunneiernes erstatning til skader og ulemper på gjenværende eiendom, og om det er mulig å 

anvende salgsverdiprinsippet ved erstatningsutmålingen?. 

 

1.2 Metode 

Avhandlingen er dels rettsdogmatisk, og dels rettspolitisk.  

 

Den rettsdogmatiske analysen tar sikte på å beskrive gjeldende rett, de lege lata, med ut-

gangspunkt i alminnelig rettskildelære. I den grad det enkelte spørsmålet reguleres av lovgiv-

ning, er dette det naturlige utgangspunktet for vurderingen.
11

 Ekspropriasjonserstatningsutmå-

                                                 
6
 Lov 29. mai 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(heretter enl.). 
7
 Jeg redegjør nærmere for denne utviklingen i kapittel 4.2. 

8
 Olje- og energidepartementet (2013). Om mererstatningsregelen, se kapittel 3.4. 

9
 Advokatforeningen (2013) og Statskog SF (2013). 

10
 Statskog SF (2013) s. 2. 

11
 Eckhoff (2001) s. 39. 
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lingen reguleres i første rekke av Grunnloven
12

 § 105, som foreskriver «full erstatning» for 

ekspropriasjonsinngrepet. Nærmere direktiver for hva som ligger i grunnlovsbudet finnes i 

formell lovgivning. Disse direktivene gis i dag gjennom vederlagslova,
13

 og er relativt kortfat-

tede. Vederlagslova bygger på den tidligere ekspropriasjonserstatningsloven av 1973.
14

 

 

Ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 var hovedsakelig en kodifisering av utmålingsregle-

ne utviklet i rettspraksis.
15

 Rettspraksis har spilt, og spiller fremdeles, en sentral rolle for 

rettsutviklingen på ekspropriasjonsrettens område. Størst rettskildemessig vekt tillegges Høy-

esteretts avgjørelser. Dersom den konkrete høyesterettsavgjørelsen anses for å avgjøre et ge-

nerelt rettsspørsmål, kaller man gjerne avgjørelsen for et «prejudikat».
16

 Det finnes forholds-

vis få høyesterettsavgjørelser som direkte angår magasingrunneiers ekspropriasjonsrettslige 

stilling. Erstatningsutmålingen følger likevel i utgangspunktet de alminnelige ekspropria-

sjonserstatningsreglene, og her finnes det flere høyesterettsavgjørelser.  

 

Undertiden benyttes også underrettsavgjørelser.
17

 Underrettsavgjørelser tillegges normalt 

mindre rettskildemessig vekt enn høyesterettsavgjørelser.
18

 Bruken av underrettsavgjørelser 

kan ha flere formål. For det første kan underrettsavgjørelsene brukes for å illustrere domstole-

nes rettsforståelse, og illustrere både konsekvens og inkonsekvens i rettsanvendelsen.
19

 For 

det andre kan Høyesterett ved ekspropriasjonsskjønn kun prøve underrettenes rettsanvendelse 

og saksbehandling, jf. skjønnsprosessloven
20

 § 38 (1), og ikke den konkrete erstatningsutmå-

lingen. Underrettspraksis blir dermed en viktig kilde for å opplyse om erstatningsutmålingen. 

Til sist kan argumentene i underrettspraksis tjene som inspirasjonskilder.
21

 

 

                                                 
12

 Lov 17. mai 1814, Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven). 
13

 Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom. 
14

 Lov 26. januar 1973 nr. 4 om erstatning ved ekspropriasjon av fast eiendom. 
15

 Ot.prp. nr. 56 (1970-1971) s. 4. 
16

 Prejudikatbegrepet kan også brukes om domstolsavgjørelser generelt, se Eckhoff (2001) s. 159. I det følgende 

bruker jeg kun begrepet i forbindelse med høyesterettsavgjørelser. En høyesterettsavgjørelse hvis standpunkt 

til rettsanvendelse tillegges selvstendig vekt i etterfølgende rettsavgjørelser har en «prejudikatvirkning», se 

Skoghøy (2002) s. 324. Om fastleggingen av prejudikatsvirkningen, se Eckhoff (2001) s. 164-171. 
17

 «Underrettsavgjørelser» sikter i denne oppgaven til rettsavgjørelser fra ting- og lagmannsretten. 
18

 Eckhoff (2001) s. 162. 
19

 Om bruk av rettsavgjørelser som illustrasjonskilder, se Skoghøy (2002) s. 332. Underrettsavgjørelser kan også 

anvendes for å vise hvordan en høyesterettsavgjørelse har blitt forstått, men dette er mer naturlig å se på som 

en tolkningsfaktor ved vurderingen av høyesterettsavgjørelsens prejudikatverdi. 
20

 Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. 
21

 Om bruk av rettsavgjørelser som inspirasjons- eller opplysningskilder, se Skoghøy (2002) s. 332-333. 
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Forarbeider spiller en viktig rolle ved avklaringen av lovbestemmelsenes formål, og kan gi 

mer utfyllende informasjon om lovgiverviljen og prosessen rundt utformingen av lovverket.
22

 

Lovverket på rettsområdet denne oppgaven befinner seg i preges av relativt korte lovbestem-

melser. Forarbeidene blir dermed både en kilde til informasjon om rettsområdet, og legger 

føringer for lovtolkingen. 

 

I denne oppgaven benytter jeg meg av juridisk teori som rettskildefaktor ved tolkningsspørs-

mål.
23

 Juridisk teori tillegges tradisjonelt liten rettskildemessig vekt, men kan ha en større 

innflytelse i praksis.
24

 I tillegg kan juridisk teori anvendes som en opplysningskilde.
25

 Formå-

let vil her enten kunne være å klargjøre et hendelsesforløp, eller redegjøre for en utvikling i 

rettstilstanden.
26

 

 

Undertiden foretas det rettspolitiske vurderinger av rettsreglene.
27

 En de lege ferenda-

drøftelse tar sikte på å avklare hvordan retten bør eller burde være. De rettspolitiske vurde-

ringene i denne oppgaven tar utgangspunkt i rettsreglenes målsetting, og vurderer i hvilken 

grad rettsreglenes anvendelse gjør det mulig å oppnå lovgivers formål.
28

 Lovens forarbeider 

og reelle hensyn spiller en viktig rolle ved fastleggelsen av lovgivers formål. 

 

I forlengelsen av dette foretar jeg også en rettsøkonomisk analyse av kompensasjonsnormen 

ved ekspropriasjon. Hovedkriteriet ved den rettsøkonomiske analysen av rettsreglenes godhet 

er at det leder til samfunnsøkonomisk lønnsomme resultat. Oppgaven drøfter dette i lys av 

effektivitetshensyn. Den rettsøkonomiske analysen hviler imidlertid primært på litteratur som 

kilde. Rettsøkonomi er et teoretisk analyseverktøy. 

 

1.3 Begrepsavklaring 

Av hensyn til klarhet i oppgaven, gjør jeg innledningsvis rede for enkelte begreper. 

 

Vannfallet er den primære innsatsfaktoren ved vannkraftverkutbygging. En fallrettighet er en 

rett til å utnytte det konkrete fallet, fortrinnsvis til energiproduksjon.
29

 Et magasin er et vass-

                                                 
22

 Eckhoff (2001) s. 68.  
23

 Nærmere om diskusjonen av relevansen av juridisk teori, se Boe (2012) s. 320-323. Høgberg (2010) anser 

juridisk teori for å ha relevans på statsrettens område, se s. 61 og 63-64. 
24

 Eckhoff (2001) s. 270. 
25

 Eckhoff (2001) s. 270. 
26

 Boe (2012) s. 208-209. 
27

 Begrepet «rettspolitikk» er flertydig, se Eriksen (2012) s. 139-140. 
28

 Eriksen (2012) s. 144. 
29

 Hauge (2016a) s. 23 og 52-53 og Stiansen/Haagensen (2002) s. 274. I NOU 1994: 12 s. 155 påpekes det at 

fallrettigheter kan stiftes på flere måter. 
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drag beliggende ovenfor fallet som benyttes til å lagre vann til kraftproduksjonen. Magasin-

grunn er eiendom som benyttes til magasineringsformål. 

 

Eiendomskonflikten står mellom en person som eier eiendommen, og en person som vil er-

verve eiendommen. Førstnevnte betegnes som grunneier. Sistnevnte vil, i denne oppgavens 

kontekst, være en interessent som ønsker å erverve eiendommen til det formål å utnytte den til 

magasingrunn, og betegnes derfor i det følgende som en utbygger. I ekspropriasjons-

konteksten blir grunneieren betegnet som ekspropriat, og utbygger som ekspropriant. Der det 

er usikkert om det aktuelle tiltaket har ekspropriasjonsrettslige virkninger eller ei, se kapittel 

4, bruker jeg begrepene grunneier og utbygger. I de etterfølgende kapitlene, der jeg diskuterer 

erstatningsnormen, bruker jeg begrepene ekspropriat og ekspropriant. 

 

Kompensasjonsterminologien kan være forvirrende. Begrepet erstatning sikter til kom-

pensasjonen som utmåles for den lidte økonomiske skade inngrepet fører med seg. Begrepet 

vederlag sikter i tingsretten til kompensasjon utover den lidte økonomiske skade.
30

 Termino-

logisk er det uheldig at bokmålsversjonen av Grunnloven § 105 taler om «full erstatning» for 

inngrepet, mens nynorskversjonen taler om «fullt vederlag». Vernet etter de to språkversjone-

ne er det samme.
31

 I denne oppgaven vil «erstatning» kun sikte til kompensasjonen for eks-

propriatens økonomiske tap. På vassdragsrettens område har man også en regel om mererstat-

ning ved ekspropriasjon til vannkraftformål. Dette gir rett til et vederlag i ordets rette betyd-

ning. Denne regelen betegnes som påslagsregelen.  

 

Der erstatningen fastsettes ved domstolsbehandling, fastsettes dette ved skjønn.
32

 Skjønnet 

følger en egen prosessform, kalt skjønnsprosess. Domstolens første behandling av skjønnet 

går for tingretten.
33

 Dersom en av partene er misfornøyd med skjønnet, kan man begjære 

overskjønn. Overskjønnet behandles av lagmannsretten. Begrepet «underskjønn» sikter til 

skjønnets første behandling, og «overskjønn» til skjønnets andre behandling. 

 

1.4 Avgrensninger 

Oppgaven tar kun for seg de særlige ekspropriasjonsrettslige problemstillingene som oppstår 

ved ekspropriasjon av magasingrunn. Av hensyn til oppgavens omfang er det likevel behov 

for ytterligere avgrensninger. 

                                                 
30

 Se nærmere Stordrange/Lyngholt (2000) s. 4, der det også påpekes at nynorsk-parallellen til «erstatning» er 

«skadebot». 
31

 Grunnloven har siden 2015 foreligget i to språklige versjoner. Lovgiver har ikke hatt en intensjon om at den 

språklige fornyelsen skal føre til en materiell endring av grunnlovsvernet, se Innst. 177 S (2013-2014) s. 53. 
32

 Se nærmere Lie (2015) s. 58 flg. 
33

 Før kalt «skjønnsretten» eller «underskjønnsretten». 
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Et magasin er et regulert vassdrag. Enkelte ganger økes vannføringen i magasinet som følge 

av en overføring av vann fra sidevassdrag. Rettslig sett har overføringer store likheter med 

ekspropriasjon av fallrettigheter. Overføringer faller utenfor oppgavens problemstilling. Den-

ne oppgaven konsentrerer seg om situasjonen der vassdrag og grunn eksproprieres med for-

mål om å bli et reguleringsmagasin.  

 

Det avgrenses mot problemstillinger i forbindelse med ekspropriatens folkerettslige vern. 

Vernet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjons første tilleggsprotokoll artikkel 1 

(EMK P1-1) faller utenfor oppgavens rammer. EMK P1-1 gjelder som norsk lov gjennom 

inkorporasjon i menneskerettsloven,
34

 og går ved motstrid foran formell lovgivning, se lovens 

§ 3 og Grunnloven § 92. Konvensjonsteksten nevner ikke ekspropriatens krav på erstatning 

for inngrepet. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har imidlertid uttalt at et eks-

propriasjonsinngrep uten erstatning «reasonably related to its value» normalt vil være konven-

sjonsstridig.
35

 Konvensjonens forhold til erstatningsutmålingspraksisen ved ekspropriasjon av 

magasingrunn reiser flere problemstillinger. En tilfredsstillende behandling av disse problem-

stillingene ville overskredet oppgavens tillatte omfang, og vil derfor falle utenfor oppgaven.
36

 

Det folkerettslige vernet for samiske rettigheter kunne aktualisert særlige problemstillinger. 

Også dette avgrenses det mot. 

 

Det avgrenses videre mot eventuelle problemstillinger ved anvendelse av bruksverdiprinsip-

pet, jf. vederlagslova § 6. Erstatning utmålt etter bruksverdiprinsippet tar sikte på å erstatte 

verdien ekspropriasjonsgjenstanden har for ekspropriaten selv, enten utmålt etter ekspropria-

tens aktuelle bruk, eller en alternativt påregnelig bruk.
37

 Et av hovedspørsmålene i denne opp-

gaven er om det er mulig å anvende et erstatningsutmålingsprinsipp som kan gjenspeile maga-

singrunnens verdi til magasineringsformål. Salgsverdiprinsippet tar utgangspunkt i hva andre 

enn ekspropriaten ville tilbudt for eiendommen. I tillegg har fallrettigheter tradisjonelt blitt 

verdsatt etter salgsverdiprinsippet. Oppgavens problemstillinger besvares dermed best gjen-

nom en analyse av salgsverdiprinsippets anvendelsesområde. Jeg anser heller ikke en vurde-

ring av gjenervervsverdiprinsippet, jf. vederlagslova § 7, for å tilføre oppgaven noe av betyd-

ning, og avgrenser derfor også mot dette prinsippet.  

 

                                                 
34

 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (heretter mrl.). 
35

 Se EMDs avgjørelse av 9. desember 1994, The Holy Monasteries v. Greece, avsnitt 71. 
36

 For en mer detaljert gjennomgang av EMK P1-1s betydning for erstatningsutmålingen, se Hauge (2016a) 

kapittel 9. Se også NOU 2007: 13 A kapittel 9.2.6 og Gauksdóttir (2004). 
37

 Se NUT 1969: 2 s. 113 og Stordrange/Lyngholt (2000) s. 113. 
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1.5 Fremstillingen videre 

I kapittel 2 redegjør jeg nærmere for hvordan et vannkraftverk etableres, og hvilke innsats-

faktorer som behøves. Kapittel 2.2 beskriver hva et reguleringsmagasin er, og hvordan dette 

står i en særstilling sammenlignet med andre innsatsfaktorer. Kapittel 2.3 gjør rede for aktua-

liteten av oppgavens problemstilling. 

 

I kapittel 3 gjør rede for lovreguleringen på feltet. Kapittel 3.1 redegjør for det nærmere inn-

holdet i ekspropriatens grunnlovsvern. Kapittel 3.2 tar for seg lovgivningen som regulerer 

rådigheten i vassdrag, og adgangen til ekspropriasjon, og kapittel 3.3 for lovreguleringen av 

ekspropriasjonserstatningsutmålingen. Til sist presenteres vassdragslovgivningens regel om 

mererstatning i kapittel 3.4. 

 

Kapittel 4 ser nærmere på ekspropriasjon av magasingrunn. I kapittel 4.1 beskrives utgangs-

punktet for ekspropriasjonsvurderingen, og i kapittel 4.2 gis en oversikt over hvordan de ulike 

innsatsfaktorene tradisjonelt har blitt verdsatt ved ekspropriasjon. I kapittel 4.3 tar jeg for meg 

hvordan eierrådigheten i vassdrag er regulert. Basert på dette stiller jeg i kapittel 4.4 opp tre 

ulike typetilfeller ved ekspropriasjon av magasingrunn, og vurderer hvordan spørsmålet om 

ekspropriasjonsgjenstanden bør behandles. Til sist gjør jeg i kapittel 4.5 en redegjørelse for 

hvordan regelen om mererstatning spiller inn ved erstatningsutmålingen.  

 

Kapittel 5 tar for seg problemstillingen om anvendelse av salgsverdiprinsippet ved erstat-

ningsutmålingen. Etter en presisering av problemstillingen i kapittel 5.1, ser jeg i kapittel 5.2 

nærmere på høyesterettsavgjørelsen i Rt. 1963 s. 1288, og drøfter hvilken betydning denne 

har for magasingrunneiers ekspropriasjonsrettslige stilling. I kapittel 5.3 drøfter jeg markeds-

kravet som en skranke for anvendelse av salgsverdiprinsippet. I kapittel 5.4 redegjør jeg for 

særlige problemstillinger i forbindelse med påregnelighetsvurderingen domstolen må ta ved 

anvendelse av salgsverdiprinsippet. 

 

Kapittel 6 inneholder en rettsøkonomisk vurdering av den ekspropriasjonsrettslige kompensa-

sjonsnormen. Jeg redegjør først, i kapittel 6.1, for hva effektivitet er. I kapittel 6.2 tar jeg for 

meg spørsmålet om hvorfor rettsøkonomiske hensyn tilsier at ekspropriasjonsadgangen er 

ønskelig, og presenterer deretter to ulike modeller for hvordan man kan måle effektivitet. I 

kapittel 6.3 redegjør jeg for hvilke hensyn ekspropriasjonserstatningsutmålingen skal ta hen-

syn til, og presenterer tre ulike utmålingsmodeller som kan gi effektive resultater. I kapittel 

6.4 vurderer jeg kompensasjonsnormen ved ekspropriasjon av magasingrunn i lys av ulike 

effektivitetsmålsettinger, samt Michelman-kriteriet. I kapittel 6.5 gir en konklusjon på den 

rettsøkonomiske vurderingen. 

 

I kapittel 7 gis avsluttende bemerkninger. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Etablering av kraftverk 

For den som vil utnytte et vassdrag til kraftproduksjon må to sentrale forutsetninger være opp-

fylt. For det første må utbyggeren ha alle de nødvendige rettighetene i eiendommen som 

trengs for å etablere kraftverket. Dette kan omtales som eiendomselementet. For det annet må 

utbygger inneha en konsesjon for å utnytte eiendommen til kraftproduksjon. Dette kan man 

kalle konsesjonselementet. Konsesjonselementet er av offentligrettslig karakter, og angår for-

holdet mellom utbygger og offentlige myndigheter. Eiendomselementet er av privatrettslig 

karakter, og omhandler forholdet mellom utbygger og grunneier. Denne avhandlingen befin-

ner seg i eiendomselementet. 

 

Utbygger har ikke et krav på å få konsesjon til å bruke vassdraget til kraftutvinning. For eien-

domselementet er utgangspunktet et annet. Dersom utbygger tildeles en konsesjon, og ikke 

innehar tilstrekkelige rettigheter i den nødvendige eiendom, kan utbygger kreve at eiendom-

men overføres til ham ved tvang. Det er dette som kalles ekspropriasjon. Ekspropriasjon skjer 

kun unntaksvis – i de aller fleste tilfelle erverves eiendomsretten gjennom frivillige avtaler. 

 

Ekspropriasjonsinngrepet utløser et krav om at eksproprianten betaler erstatning til eieren av 

eiendommen som eksproprieres. Grunneieren blir da ekspropriat. I norsk rettstradisjon er det 

akseptert at eiendom i stor utstrekning kan eksproprieres. Spørsmålet som vies størst opp-

merksomhet er ekspropriasjonserstatningens størrelse. Det er dette som er tema for avhand-

lingen. 

 

Utnyttelsen av et magasinkraftverk forutsetter at det finnes et fall. Kraften utvinnes ved at 

vannet faller ned. Vannfallet er derfor den primære innsatsfaktoren ved kraftproduksjonen. 

For at man skal kunne utnytte vassdraget til kraftformål kreves imidlertid mer enn bare fallet. 

Utvinningen av kraft forutsetter at det finnes et kraftverk, og overføringen av strøm krever 

kraftlinjer og overføringsanlegg.
38

 I denne forbindelse blir det også nødvendig å skaffe seg en 

atkomstvei. Etableringen av et magasinkraftverk nødvendiggjør store grunn- og rettighetser-

verv. Et magasinkraftverk krever også tilknytning til et reguleringsmagasin.  

 

Magasinkraftverk er én av to hovedtyper kraftverk; det andre kalles elvekraftverk. Elve-

kraftverk er forbundet med elver, og har både inntak og uttak i denne. Elvekraftverk benytter 

seg av vannføringen i elven som den til enhver tid er, og har ofte en lavere fallhøyde sammen-

                                                 
38

 Se nærmere i Stiansen/Haagensen (2002) s. 260 flg. 
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lignet med magasinkraftverk.
39

 Elvekraftverkene benytter seg ikke av reguleringsmagasin. 

Når jeg i det følgende nevner «kraftverk», sikter jeg altså til magasinkraftverk, med mindre 

noe annet kommer klart frem av teksten. 

 

2.2 Reguleringsmagasinet 

Et reguleringsmagasin er et vassdrag til bruk for kraftverket. Gjennom bergtunneler og/eller 

rørledninger, benytter kraftverket seg av vannet som befinner seg i magasinet. Magasinet har 

en direkte påvirkning på kraftverkets lønnsomhet, og står dermed i en særstilling av innsats-

faktorene. Man kan skille mellom magasinets rolle for det konkrete kraftverk, og magasinets 

rolle i et overordnet fornybarperspektiv. 

 

Tilgangen på et reguleringsmagasin spiller en viktig rolle for kraftverkets lønnsomhet. Dette 

må ses på bakgrunn av kraftbehovet og –prisene.  Energi er ferskvare, og må brukes etter be-

hov. Den perioden det er mest nedbør – sommeren – er også den perioden der etterspørselen 

etter kraft er lavest. Om vinteren er det mindre nedbør, men høyere etterspørsel etter kraft. 

Reguleringsmagasinet fungerer dermed som et slags batteri. Ved å samle opp nedbør, kan 

kraftverket lagre vannet, og regulere vannføringen alt etter kraftetterspørselen. Kraftprodusen-

ten må, innenfor konsesjonens grenser, på daglig basis bestemme hvordan magasinet skal 

disponeres.
40

 

 

Forbedrede nettforbindelser til Europa har ført til lavere prisforskjeller mellom sommer og 

vinter, og har gjort det mindre verdifullt å lagre tilsiget til vinterproduksjon.
41

 Integreringen 

med det europeiske elektrisitetsmarkedet har på den andre siden ført til større prisvariasjoner 

over døgnet, og dermed en økt interesse for effektkjøring.
42

 Effektkjøring, eller «hydropea-

king», kan defineres som en tilsiktet økning eller endring i vannstand og vannføring med 

kraftproduksjonsformål.
43

 

 

Reguleringsmagasinet spiller også en rolle i en større sammenheng. Verken småkraftverk eller 

vindkraftverk har muligheten til å regulere produksjonen. Bruken av magasinkraftverk er der-

for viktig for å sikre balansen i den helhetlige kraftproduksjonen. Dette poenget ble til illus-

trasjon vektlagt ved vedtagelsen av havenergiloven,
44

 se Ot.prp. nr.107 (2008-2009) s. 8. Til-

                                                 
39

 Dette er bare et generelt utgangspunkt. Både Alta- og Vemork-kraftverkene er elvekraftverk uten tilknyttet 

reguleringsmagasin, men utnytter likevel en relativt stor fallhøyde. 
40

 Nærmere om magasindisponering, se NOU 2012: 9 s. 29-31. 
41

 NVE 46-2016 s. 16. 
42

 NVE 46-2016 s. 16.  
43

 NVE 9-2017 s. 5. 
44

 Lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs. 
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gangen på magasinkapasiteten er også fremhevet i Energimeldingen, idet muligheten til å re-

gulere kraftproduksjonen også gir muligheten til å utnytte kraftressursene på best mulig må-

te.
45

 

 

I Energimeldingen legges det vekt på reguleringskraftverkenes rolle i en internasjonal sam-

menheng. Tilgangen på reguleringsmagasin gjør kraftproduksjonen mindre væravhengig, i 

alle fall på kort sikt. Gjennom det nordiske kraftmarkedssamarbeidet styrkes forsynings-

sikkerheten gjennom tilgangen på regulerbar kraft, ettersom annen ikke-regulerbar kraft er 

betydelig mer sårbar mot værendringer.
46

  

 

Magasinet står dermed i en særstilling blant vannkraftverkets innsatsfaktorer. Magasinets ver-

diskapende effekt bestemmes av naturgitte forhold. Plasseringen av magasinet, i tillegg til 

fallet, er bestemmende for hvor kraftstasjonen, rørgatene, transformatoranlegget mv. plasse-

res. Til en viss grad vil plasseringen av de øvrige innsatsfaktorene kunne være noe tilfeldig.
47

  

 

2.3 Problemstillingens aktualitet 

I utgangspunktet må eksproprianten betale erstatning for den eiendom han selv ikke er i besit-

telse av, og som kraftverket behøver. Ved ekspropriasjon av fallrettigheter har man tradisjo-

nelt utmålt erstatning for fallets salgsverdi. Utmåling etter salgsverdiprinsippet var imidlertid 

problematisk, all den tid de offentlige kraftverkene hadde et monopol på kjøpersiden.
48

 Det 

eksisterte dermed ikke et marked i faktisk forstand. Løsningen man valgte for å bøte på dette 

problemet var anvendelsen av den såkalte naturhestekraftmetoden ved fastsettelsen av fallets 

salgsverdi. Naturhestekraftmetoden tar utgangspunkt i hvor mange naturhestekrefter det er i 

fallet, som så multipliseres med en pris per enhet. Enhetsprisen fastsettes etter en totalvurde-

ring, se nærmere Rt. 1997 s. 1594 (Hellandsfoss).
49

 Med dette kunne man finne frem til fallets 

verdi, i fravær av et uregulert marked. Anvendelsen av naturhestekraftmetoden illustrerer et 

viktig poeng i denne sammenheng: Selv om det ikke har eksistert et marked, har man vært 

klar over at fallet likevel anses for å ha en verdi. 

 

Det samme resonnementet kunne tenkes anvendt ved ekspropriasjon av magasingrunn. Dette 

har imidlertid ikke vært tilfellet. Tradisjonelt har magasingrunneierne kun fått erstatning for 

skader og ulemper på gjenværende eiendom. I forarbeidene til vannressursloven uttaler Vass-

                                                 
45

 Energimeldingen, s. 37.  
46

 Energimeldingen, s. 39.  
47

 Utbygger skal ved søknad utarbeide alternative plasseringer av blant annet kraftstasjon, se NVE 3/2010 s. 48. 
48

 Se Rt. 2008 s. 82 avsnitt 83. 
49

 Rt. 1997 s. 1594: «Antall naturhestekrefter beregnes etter formelen naturhestekrefter: 13,33 x Qreg x Hbr, der 

Qreg angir den regulerte vannføringen og Hbr høyden i fallet.» 
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dragslovutvalget at erstatningen for fallrettigheter «forsåvidt [kan] virke urimelig i forhold til 

at det ikke betales erstatning for vannmagasinet, som er en like sentral forutsetning for kraft-

produksjon».
50

 På dette tidspunktet, i 1994, ble all ekspropriasjonserstatning for fallrettigheter 

utmålt etter naturhestekraftmetoden. Rettstilstanden for fallrettserstatning har nå endret seg. 

 

I kjølvannet av kraftmarkedets liberalisering åpnet energiloven opp for at også private kunne 

benytte seg av overføringsnettet. Rettslig sett førte dette etter hvert til at strøm kunne selges 

fritt. Den teknologiske utviklingen ledet til at det kunne bygges kraftverk uten tilknytning til 

reguleringsmagasin, som grunneierne selv kunne få muligheten til å utnytte. Det ble dermed 

spørsmål om dette førte til at verdien på ekspropriatenes hånd nå også måtte anses for å være 

endret. Høyesterett åpnet i Rt. 2008 s. 82 (Uleberg) for at erstatningsutmålingen ved ekspro-

priasjon kunne basere seg på en mer markedsorientert modell. Utviklingen førte til at eks-

propriasjonserstatningen for fall der separat utbygging anses for å være påregnelig nå kan 

utmåles etter markedspris.
51

 

 

En sentral problemstilling i denne sammenheng er om utviklingen har følger for det som tra-

disjonelt har blitt ansett for å være skranker for anvendelse av salgsverdiprinsippet ved erstat-

ningsutmålingen for magasingrunn. Formålet med denne avhandlingen er å redegjøre for 

hvordan verdsettelsen foregår, hvorfor den er som den er, og om denne verdsettelsespraksisen 

bør endres. 

 

                                                 
50

 NOU 1994: 12 s. 242. 
51

 Rettstilstanden er videreutviklet i Rt. 2010 s. 1056 (Otra I), Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit) og Rt. 2013 s. 612 

(Otra II). 
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3 Lovregulering 

Ekspropriasjonsadgangen og den påfølgende erstatningsutmålingen reguleres av flere lover. 

Før jeg tar fatt på utmålingspraksisen ved ekspropriasjon av magasingrunn, er det hensikts-

messig å gjøre rede for hvilke lover som regulerer hva, og for forholdet mellom disse.  

 

3.1 Grunnloven 

Grunnloven § 105 sikrer ekspropriaten full erstatning for ekspropriasjonsinngrepet, og lyder 

slik: 

 

«Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig 

bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen.»
52

 

 

Grunnloven § 105 gir ekspropriaten rett til «full erstatning» dersom vedkommende tvinges til 

å avstå eiendom. Grunnlovsbestemmelsen verner avståelse av eiendomsrett. Videre vernes 

avståelse av begrensede rettigheter, for eksempel avståelse av bruksrett, se Rt. 2007 s. 1281 

(Øvre Ullern) avsnitt 89. Bestemmelsen er ikke et vern mot ekspropriasjon, men forutsetter 

derimot at ekspropriasjon kan finne sted. Til tross for bestemmelsens knappe utforming, kan 

man utlede enkelte utgangspunkt ved ekspropriasjon. 

 

Uttrykket «[f]ordrer statens tarv» må ses i sammenheng med kravet om at ekspropriasjons-

inngrepet nødvendiggjør et særskilt, lovhjemlet vedtak, jf. Grunnloven § 113. Grunnlovs-

språkutvalget la til grunn at uttrykket måtte forstås som en henvisning til «samfunnsmessige 

hensyn».
53

 Det er alminnelig akseptert at lovgiver har kompetanse til å regulere adgangen til å 

gi ekspropriasjonstillatelse gjennom formell lovgivning.
54

  

 

Vilkåret om at ekspropriasjonen må skje «til offentlig bruk» tolkes ikke strengt. Grunnlovs-

budet beskytter også ekspropriatens krav på full erstatning dersom ekspropriasjonen foretas til 

fordel for private, eller til kommersiell bruk.
55

  

 

For at grunneier skal nyte vern etter Grunnloven § 105, må vedkommende «avgi» en del av 

eiendommen. I vannressurslovens forarbeider uttaler departementet at det «må skje en av-

ståelse for at det skal være snakk om ekspropriasjon […] Det kan være aktuelt både med eks-

                                                 
52

 Grunnloven foreligger også i nynorsk språkdrakt, men gir uttrykk for et identisk vern. Avhandlingen forholder 

seg til bokmålsversjonen. 
53

 Se Dok.nr.19 (2011-2012) s. 82. Uttrykket ble også forstått slik av Husaas-utvalget ved forberedelsen av eks-

propriasjonserstatningsloven av 1973, se NUT 1969: 2 s. 98. 
54

 Smith (2015) s. 449. 
55

 Smith (2015) s. 450. 
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propriasjon av selve vassdraget og av grunn ved vassdraget eller i nedbørsfeltet.»
56

 Rettsprak-

sis har gjennomgående lagt vekt på at det må finne sted en «avståelse» for at vernet etter 

Grunnloven § 105 aktualiseres, se for eksempel Rt. 1989 s. 1339 og Rt. 1970 s. 67. Utgangs-

punktet er altså at det er tale om en ekspropriasjon dersom det dreier seg om en overføring av 

eiendomsrett fra grunneieren til et annet rettssubjekt.  

 

Det er kravet om «full erstatning» som normalt vies mest oppmerksomhet.
57

  Et sentralt 

spørsmål på ekspropriasjonsrettens område er hvor stor erstatningen må være for å være 

«full». Høyesterett har ved flere anledninger knyttet dette kravet opp mot ekspropriatens øko-

nomiske stilling. I Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) uttalte Høyesterett at ekspropriaten ikke skul-

le «bli påført noe økonomisk tap ved inngrepet», og at det «ikke [skal] skje noen forringelse 

av hans økonomiske situasjon».
58

 En tilsvarende uttalelse finnes i HR-2017-333-A, der Høy-

esterett anser grunnlovsbudet for å innebære at «ekspropriatens økonomiske stilling ikke skal 

svekkes som følge av inngrepet». Dette medfører en begrensning oppad og nedad. 

 

Erstatningen skal stille ekspropriaten i den samme økonomiske stillingen etter inngrepet som 

før. Eksproprianten plikter dermed å erstatte ekspropriasjonsgjenstandens fulle verdi. Høyes-

terett behandlet i Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) forholdet mellom Grunnloven § 105 og den nylig ved-

tatte ekspropriasjonserstatningsloven av 1973. Førstvoterende uttalte her at domstolene ved 

tvil om hvordan en formell lovbestemmelse skal forstås, må anvende loven må den måte som 

harmonerer best med Grunnloven.
59

 Grunnloven fungerer dermed som en skranke for lovgiver 

og domstolene. Som påpekt av førstvoterende i Kløfta-avgjørelsen, vil det nærmere innholdet 

av grunnlovsbudet «i atskillig grad være påvirket av tidens økonomiske og rettslige for-

hold».
60

  

 

Ekspropriaten har derimot ikke et grunnlovsbeskyttet krav på erstatning for mer enn det øko-

nomiske tap han lider. Høyesterett uttalte i Rt. 1998 s. 29 (Mærradalen) at det er et «hevdvun-

net prinsipp […] at en ekspropriat bare skal ha erstatning for det økonomiske tap vedkom-

mende lider som følge av inngrepet».
61

 Domstolen kan dermed ikke tilkjenne ekspropriaten 

erstatning som overstiger hans økonomiske tap, med mindre det finnes et rettslig grunnlag for 

                                                 
56

 Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 216. 
57

 Se Hauge (2016a) s. 380-382 for en oversikt over eldre oppfatninger om det nærmere innholdet i grunnlovsbu-

det om «full erstatning». 
58

 Rt. 1992 s. 217 på s. 225. 
59

 Rt. 1976 s. 1 på s. 6. 
60

 Rt. 1976 s. 1 på s. 7. 
61

 Rt. 1998 s. 29 på s. 33. Se også Stordrange/Lyngholt (2000) s. 29-30. 
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dette.
62

 Dette står ikke i veien for at man gir rettsregler om erstatning utover økonomisk tap. 

Erstatning utover økonomisk tap omfattes derimot ikke av «full erstatning», og nyter ikke 

vern etter Grl. § 105. I denne oppgaven behandles to unntak fra denne hovedregelen. For det 

første har man en regel om mererstatning ved ekspropriasjon til vannkraftformål. Dette be-

handles nærmere i kapittel 3.4. Videre behandles unntaket for aktiv kapitalinnsats i kapittel 

5.2.3. 

 

 

3.2 Vassdragsreguleringsloven, vannressursloven og oreigningslova 

To lover er sentrale ved regulering og utnyttelse av vassdrag: vannressursloven
63

 og vass-

dragsreguleringsloven.
64

  

 

Vannressursloven har til formål å sikre en «samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av 

vassdrag», jf. § 1. Et «vassdrag» i vannressurslovens forstand regnes for å være «alt stillestå-

ende eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder 

inntil høyeste vanlige flomvannstand», jf. lovens § 2 (1) 1. pkt. I tillegg regnes «kunstige 

vannløp med årssikker vannføring», jf. lovens § 2 (2) bokstav a, og «kunstige vannmagasiner 

som står i direkte samband med (…) et vassdrag», jf. § 2 (2) bokstav b, også som vassdrag i 

lovens forstand. Vannressursloven kommer derfor til anvendelse på de vassdrag som er tema 

for avhandlingen, herunder også reguleringer av disse.  

 

Vassdragsreguleringsloven gjelder regulering av vassdrag. En vassdragsregulering er etter 

denne loven et «anlegg eller tiltak til regulering av et vassdrags vannføring, herunder også ut-

videlse eller forandring av eldre reguleringsanlegg», jf. § 1 (1) 1. pkt. Dersom den aktuelle 

vassdragsreguleringen faller inn under § 2 (1) bokstav a – c, vil tiltaket være konsesjonspliktig 

etter denne loven.
65

 Tiltak som faller inn under virkeområdet i vassdragsreguleringsloven re-

guleres derfor både av vassdragsreguleringsloven og vannressursloven, likevel slik at de sær-

skilte reglene i vassdragsreguleringsloven går foran, jf. vassdragsreguleringsloven § 1 (2) og 

vannressursloven § 19 (1). 

 

Dersom utbygger ønsker å regulere vassdraget til kraftformål, nødvendiggjør dette både kon-

sesjon og eventuelt ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter. Dersom regulerings-

                                                 
62

 Rt. 1976 s. 1 på s. 6-7: «… i og med at grunnlovens § 105 uttrykkelig krever av det gis full erstatning, kan det 

ikke være avgjørende hva man måtte mene i det enkelte tilfelle vil være en rimelig erstatning. § 105 forbyr 

dette.» 
63

 Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann. 
64

 Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer. 
65

 For en nærmere gjennomgang av hvilke tiltak som utløser konsesjonsplikt etter vassdragsreguleringsloven, se 

Stiansen/Haagensen (2002) s. 282-292. 
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tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven § 2, følger ekspropriasjonstillatelsen 

direkte av konsesjonen, jf. vassdragsreguleringsloven § 16.
66

 Dersom tiltaket krever re-

gulering, men det ikke er nødvendig med reguleringskonsesjon etter vassdragsregulerings-

loven § 2, må det søkes om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova,
67

 jf. § 51 (1).
68

 Eks-

propriasjonstillatelse er i så tilfelle ikke en sidevirkning av konsesjonen. 

 

I forslaget til ny vassdragsreguleringslov er ekspropriasjonsbestemmelsen foreslått endret.
69

 Departementet fore-

slår at det tas inn en generell henvisning til oreigningslova, etter mønster fra vannressursloven § 51. Dersom 

loven vedtas slik, vil ekspropriasjonstillatelsen ikke lenger være en sidevirkning av konsesjonen. Forutsatt at 

ekspropriasjonsadgangen etter oreigningslova ikke er snevrere enn hva utbygger kan søke ekspropriert etter 

vassdragreguleringsloven, vil denne endringen trolig ikke ha innvirkning på grunneiers ekspropriasjonsrettslige 

vern. 

 

Ekspropriasjonstillatelse kan kun kreves så langt det «trengst til eller for», jf. oreigningslova § 

2 (1).
70

 En tilsvarende begrensning kan leses ut fra vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 1 (1). 

Eksproprianten kan verken ekspropriere mer eller mindre enn det som er nødvendig for å 

oppnå formålet med ekspropriasjonen. Dersom eksproprianten søker om tillatelse til å eks-

propriere en bruksrettighet, men dette i realiteten nødvendiggjør en ekspropriasjon av grunnen 

til eie, er det eiendomsretten som må eksproprieres. På samme måte kan eksproprianten ikke 

få tillatelse til å ekspropriere eiendomsrett dersom det er tilstrekkelig å ekspropriere en bruks-

rettighet. Dette får særlig betydning ved ekspropriasjon i vassdragsforhold, ettersom det i 

mange tilfeller vil være tilstrekkelig for eksproprianten å ekspropriere bruksrettigheter i vass-

draget, uten tilknytning til den underliggende grunnen.
71

 

 

3.2.1 Forholdet til naborettslige virkninger 

Et inngrep kan ha direkte og indirekte virkninger for flere berørte parter. Det går et viktig skil-

le mellom inngrep av ekspropriasjonsrettslig og naborettslig art. Grensedragningen er utviklet 

i rettspraksis.
72

 Rt. 1951 s. 626 (Tessevann) og Rt. 1985 s. 1107 (Aura) illustrerer at grense-

dragningen kan være vanskelig. 

 

I Tessevann-avgjørelsen var et av spørsmålene for Høyesterett om grunneiere hvis eiendom 

kun var gjenstand for en verdiforringelse som følge av skjemmet utseende skulle få stilling 

som ekspropriater i saken. Høyesteretts flertall kom til at disse grunneierne måtte reise krav 

                                                 
66

 Se også Rt. 2011 s. 1393 (Jørpeland) og Stiansen/Haagensen (2002) s. 261. 
67

 Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom. 
68

 Se også Prop. 117 L (2016-2017) s. 73. 
69

 Olje- og energidepartementet (2016), s. 66-67 og 110. 
70

 Se Keiserud/Bjella (2015) s. 29, som mener formuleringen ikke har noen selvstendig betydning ved siden av 

interesseavveiningen som må foretas etter oreigningslova § 2 (2). 
71

 Se Brekken (2001) s. 237. 
72

 NOU 1993: 35 på s. 73. 
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på naborettslig grunnlag, ettersom deres rettigheter ikke «umiddelbart berøres av ekspropria-

sjonen».
73

  

 

I Aura-avgjørelsen, som omhandlet erstatningskrav fra grunneiere som, på grunn av vann-

kraftutbyggingen, hadde fått reduserte inntekter ved salg av jaktkort, legger Høyesterett seg 

på linje med mindretallet i Tessevann-avgjørelsen. Eksproprianten i saken viste til flertallets 

begrunnelse i Tessevann-avgjørelsen, og mente grunneiere som ikke måtte avstå grunn eller 

rettigheter måtte henvises til å fremme kravet på naborettslig grunnlag. Høyesterett avviste 

denne anførselen, og mente det ville være en «både kunstig og vilkårlig sondring om man 

skulle begrense [ekspropriantens] erstatningsplikt etter vassdragsreguleringsloven til de an-

kemotpartene som ellers har avstått grunn eller rettigheter, og til den del av skaden som har 

sammenheng med det enkelte inngrep, mens ankemotpartene for øvrig skulle være henvist til 

å søke erstatning etter grannelovens regler».
74

 

 

Felles for de to avgjørelsene var at inngrepene – i Tessevann-avgjørelsen skjemmet ut-

seende,
75

 I Aura-avgjørelsen tap av inntekt ved jaktkortsalg – rammet grunneierne likt. En 

mulig forklaring på at Høyesterett kommer til ulike resultat i Tessevann- og Aura-av-

gjørelsene, kan være grunneiernes opptreden utad. I Aura-avgjørelsen ble den aktuelle rein-

stammen forvaltet og beskattet av grunneierne som en enhet.
76

 De berørte grunneierne i Tes-

sevann-avgjørelsen opptrådte på sin side ikke som en samlet enhet. Dette kan være et moment 

domstolen må ta hensyn til ved vurderingen av om kravet er av ekspropriasjonsrettslig eller 

naborettslig art. 

 

Sondringen mellom naborettslige og ekspropriasjonsrettslige skadevirkninger har både en 

materiellrettslig og prosessuell side.  

 

Materielt får sondringen betydning for hvilke erstatningsregler som skal anvendes. Dersom 

skadevirkningen anses for å være ekspropriasjonsvirkning, reguleres erstatningsutmålingen av 

reglene i vederlagslova. Skadelidtes økonomiske tap er i så fall også vernet av Grunnloven § 

105. I tillegg vil erstatningen kunne være gjenstand for «påslagsregelen», se kapittel 3.4. Ska-

delidte skal i disse tilfelle stilles økonomisk som om inngrepet aldri hadde funnet sted – i ut-

                                                 
73

 Rt. 1951 s. 626 på s. 631. 
74

 Rt. 1985 s. 1108 på s. 1115. 
75

 I Rt. 1951 s. 626 ble det også fremmet erstatningskrav som følge av skade på fiske. 
76

 Rt. 1985 s. 1107 på s. 1115. 
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gangspunktet er det altså ingen nedre grense for hvilket økonomisk tap som kan kreves erstat-

tes.
77

 

 

Anses skadevirkningen derimot for å være en nabovirkning, finnes det erstatningsrettslige 

ansvarsgrunnlaget i grannelova.
78

 Ansvar blir etter grannelova kun aktuelt dersom lovens § 2 

kommer til anvendelse – for erstatningsspørsmålet gjelder det her en tålegrense for hvilket 

økonomisk tap skadelidte kan kreve kompensasjon for. Erstatningen er ikke gjenstand for 

mererstatning.  

 

Sondringen får også en prosessuell betydning. Dersom skadevirkningen anses for å være en 

ekspropriasjonsvirkning, skal erstatningskravet behandles etter skjønn, jf. skjønnsprosess-

loven § 46. Eksproprianten må ta initiativ til skjønnsprosessen, og blir saksøker i skjønnet.
79

 

Ekspropriatene, og de som mener seg berettiget til erstatning i forbindelse med ekspropria-

sjonsinngrepet, blir saksøkt. Ved skjønnsbehandlingen plikter saksøker, i de fleste tilfelle sy-

nonymt med eksproprianten,
80

 å dekke ekspropriatens «nødvendige utgifter» i forbindelse 

med saken, jf. skjønnsprosessloven § 54. Dersom skadevirkningen derimot anses for å være 

en naborettslig virkning, må kravet behandles gjennom ordinær søksmålsbehandling. I så til-

felle vil skadelidte være saksøker. Fordelingen av saksomkostninger vil her følge reglene etter 

tvisteloven kapittel 20,
81

 der partene i utgangspunktet selv vil bære risikoen for saks-

omkostningene. 

 

3.3 Vederlagslova 

Erstatningsutmålingen reguleres av vederlagslova, jf. vannressursloven § 51 (1) 1. pkt. Veder-

lagslova får anvendelse der det eksproprieres «fast eigedom», jf. § 1 (1), og så lenge erstat-

ningsutmålingen ikke reguleres av særlovgivning, jf. § 1 (2). Lovens virkeområde etter § 1 (1) 

må leses i sammenheng med lovens definisjon av «eigedom». Loven definerer dette som «fast 

eigedom eller rett i eller over slik eigedom», jf. § 2 bokstav c. Dermed reguleres også erstat-

ningsutmålingen for ekspropriasjon av bruksrettigheter i fast eiendom etter vederlagslova. 

Ekspropriasjon av løsøre faller dermed utenfor lovens virkeområde.
82

 Vederlagslova regulerer 

heller ikke spørsmålet om hvilke interesser som er ekspropriasjonsrettslig vernet.
83

 

                                                 
77

 Dette betyr selvsagt ikke at skjønnsretten må komme frem til et økonomisk tap; skjønnsretten kan komme 

frem til at ekspropriaten ikke har lidt et økonomisk tap overhodet, og sette erstatningen til kroner null. 
78

 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar. 
79

 Se Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 216, og Lie (2015) s. 66. 
80

 Se Lie (2015) s. 66, der det påpekes at andre som vil måtte betale erstatning eller på andre måter forplikter seg 

av skjønnet kan opptre som partshjelper i saken. 
81

 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister. 
82

 Se Stordrange/Lyngholt (2000) s. 10. 
83

 Ot.prp. nr.50 (1982-1983) s. 45. 
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Erstatningen for ekspropriasjonsgjenstanden utmåles enter etter salgsverdiprinsippet i § 5 eller 

bruksverdiprinsippet i § 6, jf. § 4 (1) 1. pkt. Førstvoterende i Kløfta-avgjørelsen uttalte i denne 

forbindelse: 

 

«Eiendomsrettens økonomiske verdi er verdien av de beføyelser eieren til enhver tid 

kan utøve innenfor lovgivningens ramme, slik beføyelsene kan utnyttes av grunneieren 

selv, eller slik mulighetene for å kunne nyttiggjøre dem vurderes av andre som ønsker 

å erverve grunnen».
84

 

 

Førstvoterende anså det for å være grunnlovsstridig å nekte ekspropriaten erstatning for salgs-

verdien, dersom denne påviselig var den høyeste verdien.
85

 Et uttrykk for dette finnes nå i 

vederlagslova § 4 (1) 2. pkt. Etter denne bestemmelsen plikter retten å utmåle erstatning etter 

det utmålingsprinsipp som gir ekspropriaten høyest erstatning. 

 

Vederlagslova ble vedtatt i 1984, og avløste den tidligere ekspropriasjonserstatningsloven av 

1973. Ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 var den første lovfestingen av utmålingsregler 

for ekspropriasjonserstatning. Utredningen bak 1973-loven, «Husaas-utvalget», tok sikte på å 

kodifisere gjeldende rett og lovfeste uklare spørsmål.
86

 I den grad bestemmelser i vederlags-

lova av 1984 bygger direkte på ekspropriasjonserstatningsloven av 1973, vil forarbeidene fra 

denne loven fremdeles ha relevans. Bestemmelsen om ulempeserstatning, jf. vederlagslova § 

8, er et eksempel på dette.
87

  

 

3.3.1 Nærmere om vederlagslova §§ 5 og 8 

Bestemmelsene om salgsverdierstatning og erstatning for skader og ulemper på gjenværende 

eiendom er sentrale for oppgaven. Det er derfor hensiktsmessig å gjøre rede for det grunnleg-

gende innholdet i bestemmelsene innledningsvis.  

 

3.3.1.1 Vederlagslova § 5 

Bestemmelsen om salgsverdierstatning finnes i vederlagslova § 5, og lyder slik: 

 

                                                 
84

 Rt. 1976 s. 1 på s. 7. 
85

 Rt. 1976 s. 1 på s. 7-8. Slik ble også Grunnloven § 105 tolket før lovgiver vedtok generelle lover for eks-

propriasjonserstatningsutmåling, se Hauge (2016a) s. 167, med videre henvisninger til NUT 1969: 2 s. 112 

flg., og NOU 1981: 5 s. 83. 
86

 NUT 1969: 2 s. 140-141. 
87

 NUT 1969: 2 s. 156, se også Vislie (2002) s. 507. 
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«Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det som må reknast 

med at vanlege kjøparar ville gje for eigedomen ved friviljug sal. 

Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom det gjeld, kvar eige-

domen 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 om-

setnad av andre eigedomar som det er naturleg å samanlikna med, og likeins på andre 

tilhøve som er avgjerande for salsverdien av eigedomen. 

Det skal ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av oreignings-

tiltaket, eller av gjennomførde eller planlagde investeringar eller verksemd som har 

direkte samanheng med oreigningstiltaket. 

Det skal ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av andre investeringar 

som oreignaren har gjennomført i dei siste 10 åra før hovudførehavinga i under-

skjønet tok til. Det skal heller ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av 

planar som oreignaren har om framtidige investeringar. Når eit offentleg organ er 

oreignar,
5
 skal det sjåast bort frå verdiendringar som kjem av offentlege investeringar 

som nemnt, anten dei er statlege, fylkeskommunale eller kommunale.» 

 

Erstatning utmålt etter salgsverdiprinsippet anses for å gi uttrykk for eiendommens omset-

ningsverdi. Salgsverdiprinsippet tar utgangspunkt i hva den eksproprierte eiendommen antas å 

ville bli solgt for ved et hypotetisk salg.
88

 Salgsverdierstatningen skal tilsvare det ekspropria-

ten faktisk kunne oppnådd ved et salg dersom man tenker det konkrete ekspropriasjonstiltaket 

bort.
89

 Om ekspropriaten faktisk ville ha solgt eiendommen frivillig er irrelevant, jf. Rt. 1999 

s. 138 (Østmarka), der Høyesterett uttalte: «Hvorvidt det var påregnelig at den aktuelle eier 

noen gang ville selge, har ikke betydning».
90

 Erstatning etter salgsverdiprinsippet gir uttrykk 

for ekspropriatens økonomisk tap ved å bli fratatt muligheten til å selge.
91

 

 

Det er dagens salgsverdi som skal legges til grunn for erstatningsutmålingen. I HR-2017-333-

A, der et av spørsmålene var hvilket tidspunkt verdsettelsen etter vederlagslova § 5 knyttet 

seg til, uttalte Høyesterett: «[D]et er dagens salgsverdi, det vil si eiendommens markedsverdi 

på ekspropriasjonstidspunktet man skal frem til. Det er det tapet ekspropriaten påføres i dag, 

som følge av tiltaket, eksproprianten plikter å erstatte.»
92

  

 

                                                 
88

 HR-2017-333-A avsnitt 34, Føllesdal (2015) s. 128. 
89

 Ot.prp. nr.50 (1982-1983) s. 53, Stordrange/Lyngholt (2000) s. 38. 
90

 Rt. 1999 s. 138 på s. 142. Se også Stordrange/Lyngholt (2000) s. 49 og Føllesdal (2015) s. 128. 
91

 Føllesdal (2015) s. 128. 
92

 HR-2017-333-A avsnitt 46. 



20 

 

Utgangspunktet for verdivurderingen etter vederlagslova § 5 er hva «vanlege kjøparar» ville 

gitt for eiendommen ved et frivillig salg. Vurderingen vil dermed bli hva andre potensielle 

kjøpere ville ha gitt for eiendommen, ut fra de reelle utnyttingsmåter eiendommen gir grunn-

lag for.
93

 Dette er en avgjørende forskjell fra erstatning utmålt etter bruksverdiprinsippet, jf. 

vederlagslova § 6. Etter sistnevnte prinsipp tar erstatningsutmålingen utgangspunkt i hvordan 

ekspropriaten ville ha utnyttet eiendommen.
94

 Tolkningen av «vanlege kjøparar» gjøres nær-

mere rede for i kapittel 5.3.4. 

 

Det er ikke adgang til å se hen til ekspropriantens egen verdsettelse av eiendommen. Som 

påpekt av Schjødt, eksisterer ekspropriasjonsadgangen nettopp for å forhindre at eksproprian-

ten skal betale overpris for eiendommen.
95

 Ekspropriasjonserstatningsloven av 1973 inneholdt 

et eksplisitt forbud i § 4 nr. 2 3. pkt. mot å legge vekt på «hvor mye den det eksproprieres for, 

på grunn av sitt særlige behov kunne tenkes å ha vært villig til å gi for eiendommen om det 

ikke hadde foreligget ekspropriasjonsadgang».
96

 Ved forberedelsen til vederlagslova av 1984, 

anså departementet det for å være unødvendig å videreføre det eksplisitte forbudet mot for-

handlingsmaksimen i den nye loven, fordi dette uansett ville fremkomme av formuleringen 

«vanlege kjøparar».
97

 Rettspraksis og forarbeider etter ekspropriasjonserstatningsloven av 

1973 om spørsmål rundt forhandlingsmaksimen vil derfor fremdeles være av relevans. Nær-

mere om det potensielle unntaket fra forhandlingsmaksimen er behandlet i kapittel 5.2.3. 

 

Vederlagslova § 5 (1) fastsetter utgangspunktet for salgsverdiprinsippet. Paragraf 5 (2) gir 

nærmere veiledning om hvilke faktorer som er bestemmende for erstatningsutmålingen. Man 

ser først på eiendommens art, geografiske plassering og påregnelige utnytting, jf. § 5 (2) 1. 

pkt.
98

 Deretter sammenligner man med priser oppnådd ved omsetning av andre eiendommer 

det er «naturleg å samanlikne med», før man så justerer for individuelle egenskaper.
99

 Påreg-

nelighetskravet får en fremskutt rolle ved ekspropriasjon av magasingrunn. Dette er nærmere 

behandlet i kapittel 5.4. At ekspropriasjonstiltaket skal tenkes bort er dermed ikke det samme 

som at man må se bort fra det aktuelle ekspropriasjonsformålet. Dersom ekspropriasjonsgjen-

standens påregnelige bruk sammenfaller med ekspropriasjonsformålet, er det dette erstat-

ningen må ta utgangspunkt i. 

 

                                                 
93

 Stordrange/Lyngholt (2000) s. 39. 
94

 Stordrange/Lyngholt (2000) s. 39. 
95

 Schjødt (1947) s. 256. 
96

 Også kjent som «forhandlingsmaksimen». 
97

 Ot.prp. nr.50 (1982-1983) s. 34. Det samme kan muligens også leses ut fra vederlagslova § 5 (3). 
98

 Se nærmere Stordrange/Lyngholt (2000) s. 51-55 og Føllesdal (2015) s. 135-143. 
99

 Se nærmere Stordrange/Lyngholt (2000) s. 38 og 100-108 og Føllesdal (2015) s. 144-147. 
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3.3.1.2 Vederlagslova § 8 

Vederlagslova § 8 gir ekspropriaten rett til erstatning for skader og ulemper på gjenværende 

eiendom, og lyder som følger: 

 

«Eigaren skal ha vederlag for skade og ulempe på attverande eigedom, så 

langt dette ikkje vert dekt av vederlaget for den eigedomen som vert avstått. Det skal 

likevel ikkje gjevast vederlag for ulemper av allmenn karakter for eigedomar i distrik-

tet, dersom ulempene ikkje overstig det ein eigar eller rettshavar må finna seg i utan 

skadebot eller vederlag etter grannelova eller forurensingslova.» 

 

Anvendelse av bestemmelsen forutsetter at det er en «attverande eigedom» i behold. Be-

stemmelsen kommer derfor bare til anvendelse på delekspropriasjoner.
100

 Ekspropriaten har 

kun krav på erstatning for skader og ulemper så langt dette ikke dekkes av den øvrige eks-

propriasjonserstatningen, se bestemmelsens første punktum. Det skilles mellom særulemper 

og allmenne ulemper. Ulempen er en særulempe dersom den er en direkte følge av grunnav-

ståelsen eller inngrepet på grunneiers eiendom.
101

 En særulempe foreligger også dersom av-

ståelsen av grunneiers eiendom er en nødvendig følge for at ulempen skal oppstå.
102

 

 

Ulempen anses for å være en allmenn ulempe dersom den også rammer andre eiendommer 

som ikke har avstått grunn eller rettigheter.
103

 I så fall vurderes erstatningsplikten etter be-

stemmelsens annet punktum, og vil kun berettige erstatning dersom skaden overstiger den 

naborettslige tålegrensen.  

 

3.4 Påslagsregelen ved ekspropriasjon til vannkraftformål 

3.4.1 Rettslig grunnlag 

Dersom ekspropriasjon foretas til vannkraftformål, skal ekspropriasjonserstatningen forhøyes 

med et påslag på 25 %.
104

 Regelen er et unntak fra hovedregelen om at ekspropriaten kun skal 

få erstattet sitt økonomiske tap som følge av ekspropriasjonen. Påslagsregelens rettslige 

grunnlag finnes i vannressursloven § 51 (2) og vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 3, og 

kommer til anvendelse både ved ekspropriasjon av eiendomsrett og begrensede rettigheter. 

Forutsetningen for anvendelse er at tiltaket anser for å være et ekspropriasjonstiltak, og at 

ekspropriasjonstiltaket skjer til vannkraftformål.  

 

                                                 
100

 Se Stordrange/Lyngholt (2000) s. 234. 
101

 Se Stordrange/Lyngholt (2000) s. 237. 
102

 Se Stordrange/Lyngholt (2000) s. 237. 
103

 Se Stordrange/Lyngholt (2000) s. 238. 
104

 Også kjent som «påslagsregelen». 
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Det er ovenfor gjort rede for grensedragningen mellom ekspropriasjonsrettslige og naboretts-

lige virkninger ved tiltak, se kapittel 3.2.1. Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2000 s. 1578 (Sei-

land) illustrerer at grensedragningen kan være vanskelig. Saken omhandlet en gjenopptatt 

regulering av et vassdrag, som hadde ført til issprekker på vannet. Vassdraget lå i bruksområ-

det til en reindriftsgruppe. Reindriftsgruppen reiste søksmål mot regulanten, og krevde erstat-

ning for skader og ulemper som følge av opprustningen og driften av kraftverket.
105

 Ettersom 

skaden oppsto som følge av en vassdragsregulering til kraftformål, påsto reindriftsgruppen at 

påslagsregelen kom til anvendelse. Høyesteretts flertall kom til at vassdragsreguleringen ikke 

bygde på et nytt erverv.
106

 Regulantens konsesjon var dermed ikke en ekspropriasjonstillatel-

se, men gitt ut fra «varetaking av allmenne interesser».
107

 Etter flertallets mening kunne der-

med ikke påslagsregelen komme til anvendelse.
108

 Mindretallet kom på sin side til at påslags-

regelen var anvendbar. Etter mindretallets syn var erstatningen for inngrepet en følge av den 

nye vassdragsreguleringen.
109

 Mindretallet fant ikke grunn til å forskjellsbehandle situasjonen 

der kraftlaget fikk ekspropriasjonstillatelse til å foreta inngrepet mot reindriftsgruppen, og 

situasjonen der kravet ble reist ved et ordinært søksmål.
110

 

 

Vassdragstiltak kan også ha andre formål enn vannkraft. Man kan for eksempel etablere et 

kraftverk i et vannverk,
111

 eller kombinere utbygging av en flomtunnel med et vannkraft-

verk.
112

 Hjemmel for å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til vannforsyningsformål 

finnes i oreigningslova § 2 nr. 47. Oreigningslova § 2 nr. 47 gir blant annet ekspropriasjons-

hjemmel i forbindelse med magasinering av vannet.
113

 De fysiske følgene av et vannverksma-

gasin og et reguleringsmagasin kan være de samme for magasingrunneier. Påslagsregelen kan 

likevel kun anvendes dersom ekspropriasjonsformålet er vannkraftformål. Dersom vannkraft-

produksjon er ett av flere formål, for eksempel der anlegget både skal tjene som regulerings-

magasin til kraftformål og magasin til vannverk, kommer påslagsregelen til anvendelse.
114

 

 

                                                 
105

 Rt. 2000 s. 1578 på s. 1580. 
106

 Rt. 2000 s. 1578 på s. 1595. 
107

 Rt. 2000 s. 1578 på s. 1595. 
108

 Rt. 2000 s. 1578 på s. 1595. 
109

 Rt. 2000 s. 1578 på s. 1592-1593. 
110

 Rt. 2000 s. 1578 på s. 1592-1593. 
111

 Konsesjon, Djupelva vannverk, 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201107446/1683283 [sist besøkt 26. mai 2017]. 
112

 Se Sunnhordland Kraftlag AS (2016), 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201606897/1947060 [sist besøkt 26. mai 2017]. 
113

 Ot.prp. nr.39 (1998-1999) s. 373. 
114

 Ot.prp. nr.39 (1998-1999) s. 361. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201107446/1683283
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201606897/1947060
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3.4.2 Forhistorie og begrunnelse, med fokus på magasingrunn 

Hvorfor står ekspropriasjon til vannkraftformål i en særstilling? Hovedårsaken anses i første 

rekke for å være at det er snakk om svært store verdier.
115

 Mererstatningen bidrar til at en del 

av verdiskapningen beholdes i distriktene.
116

 Som vi skal se under, har intensjonen bak på-

slagsregelen vært å fungere som et korrigerende rettferdsinstrument. Formålet det dette un-

derkapitlet er å kaste lys over regelens utvikling, men ikke en dyptgående redegjørelse for 

påslagsregelens historie.
117

 

 

En regel om mererstatning ved ekspropriasjon er magasingrunn ble for første gang introdusert 

i vassdragsloven av 1887.
118

 Vassdragsloven av 1887 ga ekspropriasjonshjemmel i forbindel-

se med vassdragsreguleringer. Lovens § 14 ga eieren av damfeste rett til å foreta oppdem-

nings- eller senkningsarbeid i ovenforliggende vassdrag, mot erstatning til de berørte grunnei-

erne. Erstatningen skulle fastsettes ved skjønn. Kompensasjonen skulle blant annet ta hensyn 

til «den Nytte, som ved Vandets Opdæmning opnaaes».
119

 Bestemmelsen ga uttrykk for et 

ønske om gevinstdeling. Det samme ønsket har vært bakgrunnen for senere lovrevisjoner. 

 

Ønsket om gevinstdeling ved ekspropriasjon til vannkraftformål ble tema ved vedtagelsen av 

vassdragsreguleringsloven av 1911.
120

 Vassdragsreguleringskomiteen, en komité nedsatt til 

utarbeidelse av lov om vassdragsreguleringer, kom i 1908 med forslag om å endre regelen om 

gevinstdeling. Fordi enhver grunneier som bidrar med eiendom til vannkraftutbygging bidrar 

til verdiskapningen, fant komiteen det «billig og retfærdig» at bestemmelsen fikk en mer ge-

nerell utforming.
121

 Komiteen foreslo derfor at vederlaget for gevinstdeling skulle settes til et 

prosentvis tillegg, uavhengig av ekspropriasjonsgjenstanden, for å sikre «enhver skadeliden-

de, et rundelig vederlag».
122

 Vassdragsreguleringskomiteen foreslo derfor, med tilslutning 

fra departementet, å gi et tillegg til ekspropriasjonserstatningen i form av en fast prosentsats 

på 10 %.
123

 

 

                                                 
115

 NOU 1994: 12 s. 234. 
116

 Ot.prp. nr.39 (1998-1999) s. 231. Departementet synes også å legge noen vekt på at påslaget kan gi en «kom-

pensasjon som kan være rimelig i kompliserte saker». 
117

 Se her Hauge (2016a) kapittel 5. 
118

 Lov 1. juli 1887 nr. 4 (Vassdragsloven av 1887). 
119

 Se nærmere Vislie (1955) s. 169-170 og 179-180 og Hauge (2016a) s. 126-130. 
120

 Lov 4. august 1911 (heretter vassdragsreguleringsloven av 1911). 
121

 Indstilling angaaende vasdragsreguleringer (1908) s. 19. 
122

 Indstilling angaaende vasdragsreguleringer (1908) s. 19-20. 
123

 Indstilling angaaende vasdragsreguleringer (1908) s. 37, og Ot.prp. nr.2 (1909) s. 36. 



24 

 

Stortingskomiteens flertall stemte dermed mot å realitetsbehandle loven.
124

 Saken gikk så 

tilbake til Justis- og politidepartementet. I 1910 ble et nytt forslag til vassdragsreguleringslov 

fremmet. Departementet gikk her inn for å anvende et vederlagsprinsipp ved ekspropriasjons-

erstatningsutmålingen av magasingrunn, svarende til 1/5 av verdiøkningen reguleringen ville 

føre med seg.
125

 Stortingskomiteen forkastet det foreslåtte vederlagsprinsippet. Stortingskomi-

teen var imidlertid enige om at rimelighetshensyn tilsa en «noget større godtgjørelse end bare 

erstatning efter skjøn for værdien av det, som avstaas eller tapes».
126

 En samlet stortingsko-

mité var enig i at den mest hensiktsmessige måten å løse gevinstdelingsproblemet på, var 

gjennom et generelt påslag på 25 %.
127

 Dette er bakgrunnen for påslagsregelen slik den eksis-

terer i sin form i dag, se vannressursloven § 51 (2) og vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 3 

(1).  

 

Utviklingen av påslagsregelen gir enkelte holdepunkter for lovgivers intensjon bak regelen. 

For det første har lovgiver vært klar over at anvendelsen av de ordinære erstatningsutmålings-

reglene ved ekspropriasjon av magasingrunn kan føre til relativt lave erstatningssummer. Det 

har dermed vært en klar lovgivervilje om at disse erstatningene skal økes. For det andre tyder 

mye på at ekspropriasjon av magasingrunn har hatt en særlig fremskutt rolle ved vurderingen 

av om regler om mererstatning er ønskelig og rettferdig.  

 

For det tredje har det vært uenighet om hvordan mererstatningen bør fastsettes. Et hovedskille 

går mellom bestemmelsen i vassdragsloven av 1887 § 14 og departementets forslag om et 

vederlagsprinsipp på den ene siden, og forslagene om en fast prosentsats på den andre. Først-

nevnte kategori tar utgangspunkt i gevinsten reguleringen fører med seg. Sistnevnte kategori 

er, som påpekt av Vislie, et vederlag som tar utgangspunkt i skaden.
128

 Dette er to prinsipielt 

ulike måter å måle verdiskapningen på.  

 

3.4.3 Vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4 1. pkt. 

Vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4. 1. pkt. er en særbestemmelse for erstatningsutmålingen 

ved ekspropriasjon av magasingrunn, og gir uttrykk for en slags «sikkerhetsventil» for maga-

singrunneier. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

«Hvis der ikke blir å erlegge godtgjørelse i henhold til § 13 og den samlede erstatning, 

som tilfaller grunneierne og rettighetshaverne ved et reguleringsbasseng, når tillegget 

                                                 
124

 Indst. O. XIX. (1909) s. 1. 
125

 Ot.prp. nr.44 (1910) s. 23. 
126

 Indst. O. I (1911) s. 106. 
127

 Indst. O. I (1911) s. 106-107. 
128

 Vislie (2002) s. 534. 
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etter post 3, første ledd, regnes med, eller som ville ha tilfalt dem under forutsetning 

av at de alle skulle hatt erstatning etter nærværende paragraf, ikke utgjør minst 1 krone 

for hver ved reguleringen av bassenget innvunnet naturhestekraft, beregnet efter reg-

lerne i § 2 tredje ledd, skal dog skjønnet forøke tillegget for enhver grunneier og ret-

tighetshaver ved bassenget med inntil en så stor prosent, at erstatningen i alt svarer til 

det nevnte beløp for hver innvunnet naturhestekraft.» 

 

Som uttrykt av Olje- og energidepartementet, er bestemmelsen «svært vanskelig å forstå».
129

 I 

det følgende skal jeg kort redegjøre for vilkårene for at bestemmelsen kommer til anvendelse. 

 

For det første må vassdragsreguleringsloven komme til anvendelse.
130

 Vannressursloven og 

oreigningslova inneholder ikke en tilsvarende bestemmelse. For det andre forutsettes det at 

vassdragsreguleringsloven § 13 ikke kommer til anvendelse. Vassdragsreguleringsloven § 13 

gir regler om rådigheten over «fritt midtstykke» i innsjøer. Hvorvidt en innsjø skal anses for å 

ha et «fritt midtstykke» beror på en konkret vurdering. Relevante faktorer i denne vurderingen 

vil blant annet være innsjøens størrelse, dybden og lokal rettsoppfatning over eiendomsret-

ten.
131

 Dersom midtstykket er «fritt», er det staten som anses for å være eier av midtstykket, 

jf. vannressursloven § 17 1. pkt.
132

 Med andre ord må innsjøen altså i sin helhet være under-

lagt privat eiendomsrett for at vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4 1. pkt. skal komme til 

anvendelse. For det tredje må den samlede erstatningen – erstatningen med påslag – tilsvare 

mindre enn én krone per innvunnet naturhestekraft reguleringen fører til.  

 

Dersom bestemmelsen kommer til anvendelse, skal påslaget forøkes med en så stor prosent-

sats at det samlede kompensasjonsbeløpet tilsvarer antall naturhestekrefter innvunnet ved re-

guleringen.  

 

Bestemmelsen så dagens lys ved vedtagelsen av vassdragsreguleringsloven av 1911, i direkte 

forbindelse med vedtagelsen av påslagsregelen. Som nevnt over, var stortingskomiteen enige i 

at påslagsregelen skulle vedtas. Et mindretall i stortingskomiteen fremhevet imidlertid at er-

statningsutmålingen for magasingrunn, som begrenset seg til skader og ulemper på gjenvæ-

rende eiendom, kunne gi seg urimelige utslag.
133

 En ren skadeserstatning ville ikke gjenspeile 

magasinets lønnsomhet, og påslagsregelen ville dermed ikke oppnå sin tilsiktede virkning. 

                                                 
129

 Prop. 117 L (2016-2017) s. 80. 
130

 Om dette vilkåret, se kapittel 3.2 
131

 Se nærmere Falkanger/Falkanger (2016) s. 110-111. 
132

 Se også Prop. 117 L (2016-2017) s. 91. 
133

 Indst. O. I (1911) s. 106. 
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Stortinget var enige med komitémindretallet, og vedtok «sikkerhetsventilen» som i dag finnes 

i vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4 1. pkt.  

 

Olje- og energidepartementet har foreslått denne bestemmelsen, sammen med bestemmelsen i 

vassdragsreguleringsloven § 13, opphevet.
134

 Bakgrunnen for dette, samt bestemmelsens 

praktiske anvendelsesområde, behandles nærmere i kapittel 4.5.1. 

                                                 
134

 Prop. 117 L (2016-2017) s. 91. 
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4 Ekspropriasjon av magasingrunn 

En grunnleggende forutsetning for at grunneier skal nyte ekspropriasjonsrettslig vern for et 

gode, er at vedkommende eier det. I de fleste tilfeller kommer ikke dette spørsmålet på spis-

sen. Bakgrunnen for dette er at det aktuelle inngrepet i de fleste tilfeller kun vil gjelde erverv 

av rettigheter til grunnen. Fordi man forholder seg til én eiendel – grunnen – vil det i de fleste 

tilfeller være mindre komplisert å fastslå hva ekspropriasjonsgjenstanden er.  

 

Ekspropriasjonserstatningsreglene i vassdragsforhold er i utgangspunktet de samme som for 

ekspropriasjon ellers, likevel med en særregulering av enkelte spørsmål.
135

 I vassdragsforhold 

forholder man seg til to eiendeler på grunneiers hånd. Dette kompliserer spørsmålet om hva 

ekspropriasjonsgjenstanden er. Dette kapitlet tar sikte på å redegjøre for hva et ekspropria-

sjonsinngrep er, for erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon til vannkraftformål, og hvordan 

eierrådigheten i vassdrag er regulert. På bakgrunn av dette inndeler jeg de aktuelle tiltakene i 

tre typetilfeller, og vurderer ekspropriasjonsspørsmålet.  

 

4.1 Utgangspunkt for ekspropriasjonsvurderingen 

Ekspropriasjonsinngrep kan både gå ut på erverv av full eiendomsrett, for eksempel der eien-

dommen eksproprieres for oppføring av en bygning, eller erverv av begrensede rettigheter, for 

eksempel der det eksproprieres rett til å bruke en eksisterende vei. Ekspropriasjonsvernet be-

skytter i utgangspunktet både eiendomsretten og rettigheter tilliggende eiendommen.
136

 

 

Som nevnt ovenfor i kapittel 3.2, regulerer vannressursloven og vassdragsreguleringsloven 

ekspropriasjonsadgangen ulikt. Dersom tiltaket går inn under vassdragsreguleringslovens vir-

keområde, jf. § 1, jf. § 2, finnes ekspropriasjonshjemmelen i lovens § 16. Paragraf 16 nr. 1 gir 

hjemmel til å pålegge grunneier å «avstå den for anlegget nødvendige grunn (…) og å tåle de 

eiendomsbyrder og finne seg i den skade eller innskrenkning, som reguleringen måtte med-

føre for eiendom eller eiendomsherligheter». Ekspropriaten har rett på erstatning for «av-

ståelse av og skade på eller ulempe for fast eiendom», jf. § 16 nr. 5 (1). 

 

Faller tiltaket ikke under vassdragsreguleringsloven, reguleres ekspropriasjonsadgangen etter 

oreigningslova, jf. vannressursloven § 51 (1). Etter oreigningslova § 1 står man overfor et 

ekspropriasjonstilfelle dersom:  

 

                                                 
135

 Se nærmere Vislie (2002) s. 489. 
136

 NOU 2007: 13 A s. 363. 
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« … eigedomsretten til fast eigedom eller til bygning eller anna som har fast tilknyting 

til slik eigedom, vert teken med tvang, eller når bruksrett, servitutt eller annan rett til, 

i eller over fast eigedom vert teken, brigda, overførd eller avløyst med tvang, såleis og 

forbod mot å nytta eigedomen på ein viss måte». 

 

I motsetning til vassdragsreguleringsloven § 16, nevner ikke oreigningslova § 1 uttrykkelig at 

ekspropriaten også kan ekspropriere rett til å påføre skader og ulemper på ekspropriatens eien-

dom. Dette omfattes imidlertid av uttrykket «annen rett til, i eller over» fast eiendom.
137

 Både 

vassdragsreguleringsloven § 16 og oreigningslova § 1 gir altså adgang til både å ekspropriere 

fast eiendom og rett til å påføre ekspropriatens eiendom skader og ulemper. Ekspropriasjons-

begrepet i vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 5 må forstås på samme måte som forståelsen i 

oreigningslova. § 1.
138

  

 

Vannressurslovens forarbeider gir inntrykk av at det kun er tale om et ekspropriasjonsinngrep 

dersom grunneieren fysisk berøres av tiltaket.
139

 Fysisk ekskluderende tiltak ligger i kjernen 

av hva som regnes som ekspropriasjonstiltak. 

 

Tessevann-avgjørelsen kan ved første øyekast synes å begrense ekspropriatkretsen til de som 

fysisk berøres av vassdragstiltaket, idet førstvoterende mener grunneiere som «uten for øvrig 

å berøres av ekspropriasjonen [min kursivering]» må reise erstatningskravet ved ordinært 

søksmål.
140

 Uttalelsen må leses i sammenheng med den påfølgende setningen. Førstvoterende 

mener nemlig at de nevnte grunneierne står i en annen rettsstilling enn de grunneierne som har 

«krav på erstatning for rettigheter som umiddelbart berøres av ekspropriasjonen [min kursive-

ring]».
141

 Det er gode grunner for å tolke kravet om at grunneier må berøres i den betydning 

at rettigheten påvirkes av inngrepet, og ikke slik at den aktuelle eiendommen nødvendigvis 

må berøres fysisk. Dette er også bakgrunnen for at tvangspåleggelse av negative servitutter 

behandles som ekspropriasjonsinngrep, jf. oreigningslova § 1 («forbod mot å nytta eigedomen 

på ein viss måte»). En negativ servitutt vil naturlig nok ikke fysisk berøre eiendommen.
142

  

 

                                                 
137

 Se Keiserud/Bjella (2015) s. 19. 
138

 Se Vislie (2002) s. 489-490. Det presumeres at også olje- og energidepartementet er av denne oppfatning, idet 

de i forslag til revidert vassdragsreguleringslov foreslår å ta ut ekspropriasjonshjemmelen i vassdragsregule-

ringsloven § 16, og erstatte det med en henvisning til oreigningslova, se Olje- og energidepartementet (2016) 

s. 66-67 og 110. 
139

 Se Ot.prp.nr.39 (1998-1999) s. 238, der departementet oppfattet gjeldende rett slik at den som «ikke fysisk 

berøres», heller ikke kunne fremme erstatningskrav ved skjønnsbehandlingen.  
140

 Se Rt. 1951 s. 626 på s. 631. Se også kapittel 3.2.1 over. 
141

 Se Rt. 1951 s. 626 på s. 631. 
142

 Se videre Keiserud/Bjella (2015) s. 17-18. 
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Utgangspunktet for vurderingen bør dermed være om tiltaket griper inn i grunneiers rettighe-

ter i eiendommen.
143

 Et absolutt krav om fysisk berøring bør ikke oppstilles. 

 

4.2 Tradisjonell utmålingspraksis ved ekspropriasjon til vannkraftformål 

Dersom retten kommer til at inngrepet er å anse som et ekspropriasjonsinngrep, blir spørs-

målet hvordan erstatningen for inngrepet skal utmåles. I praksis har domstolene anvendt ulike 

utmålingsprinsipper for de forskjellige innsatsfaktorene som eksproprieres. For å sette verd-

settelsespraksisen i en større sammenheng, finner jeg det hensiktsmessig også å redegjøre for 

hvordan andre innsatsfaktorer verdsettes.  

 

4.2.1 Grunn til fysiske konstruksjoner 

Nødvendig grunn til fysiske konstruksjoner, for eksempel kraftstasjon og damfeste, utmåles 

enten etter salgsverdiprinsippet, jf. vederlagslova § 5, eller bruksverdiprinsippet, jf. vederlags-

lova § 6, alt etter hvilken verdi som er høyest, jf. vederlagslova § 4. I disse ekspropriasjons-

tilfellene vil ikke spørsmålet om hva ekspropriasjonsgjenstanden er komme på spissen, etter-

som situasjonen er den samme som ved grunnerverv for øvrig – ekspropriasjonen berører kun 

rettigheter til grunnen, og eventuelle vassdragsrettslige problemstillinger aktualiseres ikke. 

Gjennomføres ekspropriasjonen til vannkraftformål, er erstatningen gjenstand for mer-

erstatning, jf. vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 3 (1) og vannressursloven § 51 (2).  

 

4.2.2 Fallrettigheter 

Erstatning for fallrettigheter har tradisjonelt blitt utmålt etter salgsverdiprinsippet. Ettersom de 

offentlige kraftverkene tidligere hadde et monopol på kjøpersiden, var det problematisk å be-

nytte salgsverdiprinsippet – det eksisterte ikke et marked i faktisk forstand.
144

 Løsningen man 

valgte for å løse dette problemet var anvendelsen av «naturhestekraftmetoden». 

 

I Rt. 2008 s. 82 (Uleberg) åpnet Høyesterett for at utmålingen kunne basere seg på en mar-

kedsorientert modell. Den videre utviklingen, jf. Rt. 2010 s. 1056 (Otra I) og Rt. 2011 s. 1683 

(Kløvtveit), medførte at fallrettseierne fikk utmålt erstatning for fallets markedsverdi, forutsatt 

at separat utbygging var påregnelig. Der separat utbygging ikke er påregnelig, anvendes frem-

deles den tradisjonelle naturhestekraftmetoden, jf. Rt. 2013 s. 612 (Otra II). Om man oppfatter 

naturhestekraftmetoden for å være et unntak fra vederlagslova § 5 (1), slik Høyesterett synes å 

gjøre i Rt. 1997 s. 1594 (Hellandsfoss),
145

 eller som et unntak fra retningslinjene i § 5 (3),
146

 

blir langt på vei en smakssak. 

                                                 
143

 Se også Schjødt (1947) s. 155-156. 
144

 Rt. 2008 s. 82 avsnitt 83. 
145

 Se Rt. 1997 s. 1594 på s. 1599. 
146

 Se Hauge (2016a) s. 253. 
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4.2.3 Magasingrunn 

Erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av magasingrunn har tradisjonelt verken tatt ut-

gangspunkt i vederlagslova § 5 eller § 6, men begrenset seg til erstatning for skader og ulem-

per på gjenværende eiendom, jf. vederlagslova § 8. I forarbeidene til vannressursloven uttaler 

Vassdragslovutvalget at størrelsen på erstatning for fallrettigheter «for så vidt [kan] virke 

urimelig i forhold til at det ikke betales erstatning for vannmagasinet, som er en like sentral 

forutsetning for kraftproduksjon».
147

 Hvorfor og hvordan man tradisjonelt har valgt å utmåle 

erstatningen slik, blir tema i det følgende.  

 

4.3 Eierrådigheten i vassdrag 

Magasingrunneiers ekspropriasjonsrettslige vern må forstås på bakgrunn av hvordan eier-

rådigheten er regulert. Som vi skal se i det følgende, opereres det med to prinsipielle utgangs-

punkt. For det første er vassdraget gjenstand for privat eiendomsrett. For det andre anses van-

net som substans for å være eierløst. Ettersom forståelsen av hvordan eierrådigheten i vass-

drag er regulert er sentral for å forstå hva ekspropriasjonsgjenstanden er, finner jeg det hen-

siktsmessig å redegjøre nærmere for disse to utgangspunktene. I forlengelsen av dette, reiser 

to problemstillinger seg: hvordan kan disse utgangspunktene forenes, og kan de kollidere?  

 

Norsk rett tar utgangspunkt i at eiendomsrådigheten over en eiendel er fullstendig, og at unn-

takene fra dette krever særskilt rettslig grunnlag.
148

 Norsk rett opererer ikke med en generell 

lov om eierskap. Spørsmålet om en gjenstand kan være underlagt privat eiendomsrett må ta 

utgangspunkt i den aktuelle gjenstanden. Grunn og løsøre er eksempler på gjenstander som i 

utgangspunktet er gjenstand for privat eiendomsrett. Luft anses derimot for å være eierløst.
149

 

Som vi skal se, kommer vassdrag i en mellomstilling. 

 

4.3.1 Første utgangspunkt: Vassdrag er underlagt privat eiendomsrett 

Norsk rett tar utgangspunkt i at vassdragene kan være gjenstand for privat eiendomsrett. Dette 

er uttrykt i vannressursloven § 13 (1) 1. pkt., der det uttales at «[v]assdrag tilhører eieren av 

den grunn det dekker, hvis ikke annet følger av særlige rettsforhold». Paragraf 2 i samme lov 

inneholder en legaldefinisjon av «vassdrag», der dette defineres som «alt stillestående eller 

rennende overflatevann med årssikker vannføring, men tilhørende bunn og bredder inntil høy-

este vanlige flomvannstand». I § 2 (2) bokstav a og b utvider lovens virkeområde til også å 

gjelde «kunstige vannløp med årssikker vannføring» og «kunstige vannmagasiner som står i 
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 NOU 1994: 12 s. 242. 
148

 Se Robberstad (1963) s. 164, Stavang (2011) s. 25 og Falkanger/Falkanger (2016) s. 41, alle under henvisning 

til Scheel (1901) s. 20-21. 
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 Falkanger/Falkanger (2016) s. 58. 



31 

 

direkte samband med […] et vassdrag». Om vassdraget er naturskapt eller «kunstig» - i den 

betydning at vassdraget er skapt ved menneskelig påvirkning, for eksempel ved oppdemming 

– blir derfor et mindre interessant moment der man skal fastlegge eierskap i vassdrag. Ut-

gangspunktet må derfor tas i hvem som eier den underliggende grunnen.  

 

I Rt. 1972 s. 344 (Nea) hadde eksproprianten fått rett til oppdemming i forbindelse med kraftproduksjon. Det 

kunstige vassdraget «oppslukte» dermed de naturlige (mindre) vassdragene som var til stede før reguleringen. 

Spørsmålet i saken var om grunneierne eller eksproprianten skulle anses som eier av vassdraget som senere opp-

sto. Høyesterett antok at grunneiernes eiendomsrett til de naturlige vassdragene ble utvidet til å gjelde hele det 

nye vassdraget, idet eksproprianten kun hadde ervervet en rett til oppdemming og utnyttelse av vannmassene, se 

avgjørelsen side 349 flg. I denne saken var grunneierne allerede eiere av det naturlige vassdraget, men Rogstad 

antar resultatet må bli det samme også for grunneiere som ikke tidligere har ligget til vassdraget.
150

 

 

Unntaket fra hovedregelen om privat eiendomsrett i vassdrag, at «annet følger av særlige 

rettsforhold», jf. § 13 (1) 1. pkt., har i rettspraksis blitt oppfattet som en «henvisning til de 

rettsgrunnlag som rettsordenen for øvrig anerkjenner, som avtale (…) eller ekspropriasjon 

…», jf. Rt. 2012 s. 808 avsnitt 39. Dette er i tråd med utgangspunktet for alminnelig fast eien-

dom. Grunneier kan overføre begrensede rettigheter til grunnen til andre rettighetshavere, se 

servituttlova
151

 §§ 1 og 9. På samme måte som at en grunneier A kan gi rettighetshaver B rett 

til å bruke en del av eiendommen som parkeringsplass, kan vassdragseier A gi rettighetshaver 

B rett til å bruke deler av vassdraget til oppdrettsformål.
152

 Vannressursloven § 13 forutsetter 

med andre ord at hele eller deler av vassdraget kan tilhøre en annen enn den som er eier av 

den underliggende grunnen, og i forlengelsen av dette, at disse rettighetene i utgangspunktet 

er omsettelige.  

 

At vassdraget kan være gjenstand for privat eiendomsrett er ikke et selvsagt utgangspunkt. I 

de fleste kontinentaleuropeiske land er vassdragene som hovedregel underlagt offentlig eien-

domsrett.
153

 Vassdragslovutvalget trekker frem Tyskland, Østerrike og Sveits som eksempler 

på land der størstedelen av vassdragene tilhører det offentlige.
154

 Den ulike lovreguleringen 

må ses på bakgrunn av den romerrettslige påvirkningen på rettssystemene. Etter den romer-

rettslige aqua profluens-doktrinen tilhørte vassdragene allmennheten, og privat eiendomsrett 

                                                 
150

 Rogstad (2002) s. 142-143. 
151

 Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova). 
152

 En annen ting er at den aktuelle bruken kan være konsesjonspliktig, men dette vil ikke nødvendigvis ha inn-

virkning på avtaleforholdet mellom A og B. 
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 Se NOU 1994: 12 s. 149. 
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 Se NOU 1994: 12 s. 84-94. De tre nevnte landene har ulik lovregulering av eiendomsretten til vann, men har 

endt opp med relativt like resultat. 
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var derfor utelukket.
155

 Flere kontinentaleuropeiske land valgte å bygge videre på dette ut-

gangspunktet.
156

  

 

Det er alminnelig akseptert at lovgiver i stor utstrekning har adgang til å regulere det nærmere 

innholdet av grunneiers eiendomsrett uten at dette kommer i konflikt med Grunnloven § 105. 

Dette gjelder allment for alle grunneiere, herunder vassdragseiere. Den alminnelige opp-

fatningen er imidlertid at det eiendomsrettslige vernet for vassdragseiere gjennomgående er 

svakere enn for alminnelige grunneiere.
157

 Vassdragslovutvalget drøftet om det prinsipielle 

utgangspunktet om privat eiendomsrett i vassdrag burde endres, og om man heller burde inn-

føre en full offentlig eiendomsrett for vassdragene. En av fordelene utvalget trakk fram i den-

ne forbindelse var at offentlige myndigheter i større grad kunne tilgodese naboer eller nye 

private interessenter.
158

 

 

Vassdragslovutvalget kom likevel til at det prinsipielle utgangspunktet ikke burde endres.
159

 

En omlegging av det prinsipielle utgangspunktet etter Vassdragslovutvalgets mening «utløse 

kompliserte erstatningsspørsmål og til dels omfattende erstatninger i henhold til Grunnloven § 

105».
160

 Departementet var enige i utvalgets vurdering, og gikk derfor ikke inn for at det prin-

sipielle utgangspunktet burde endres.
161

 

 

Etter utvalgets oppfatning hadde altså det prinsipielle utgangspunktet et reelt innhold. Sett i 

sammenheng med at utvalget også forutsatte at man ved en eventuell innføring av offentlig 

eiendomsrett ville måtte skille mellom vassdrag i privat og offentlig eie, tyder dette på at 

grunneier også i større vassdrag anses for å nyte et visst vern etter Grunnloven § 105. Hvor 

langt dette vernet rekker, beror på flere faktorer. 

 

4.3.2 Andre utgangspunkt: Vannet som substans er eierløst 

Høyesterett har i Rt. 2012 s. 808 (Holmvassdraget) uttalt at vannet som substans er å anse 

som eierløst, under henvisning til førstvoterendes votum i Rt. 1922 s. 489 (Herland).
162

 Holm-
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 Se f.eks. EMDs avgjørelse av 29. mars 2010 Brosset-Triboulet m.fl. mot Frankrike avsnitt 33. 
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 Hvordan eierskap over vann behandles etter anglo-amerikansk rettstradisjon faller utenfor rammen for denne 
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 Se NOU 1994:12 s. 150-151. 
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bestå, at det kunne være vanskelig å bestemme hvilket offentlig rettssubjekt vassdragene skulle tilhøre, og at 

ønsket om en optimal disponering av vassdragene uansett kunne oppnås gjennom bruk av rådighetsinn-

skrenkninger. 
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 NOU 1994: 12 s. 153. 
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162

 Se Rt. 2012 s. 808 avsnitt 38. 
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vassdraget-avgjørelsen har på dette punktet ikke blitt ansett for å være et radikalt brudd med 

tidligere rett – juridisk teori har benyttet seg av Herland-avgjørelsen som rettslig grunnlag for 

utgangspunktet om vannets eierløshet både før og etter 2012.
163

 To forhold nødvendiggjør en 

mer inngående drøftelse av Herland-avgjørelsen. For det første handlet saken om magasin-

grunneieres krav på erstatning for vannmasser anvendt ved regulering, og har senere blitt an-

sett for å være av stor betydning for magasingrunneiernes erstatningsrettslige stilling. For det 

andre er det aktuelle votumet i Herland-avgjørelsen et mindretallsvotum. I tillegg til å gjøre 

rede for innholdet i Herland-avgjørelsen, vil det derfor være hensiktsmessig samtidig å rede-

gjøre for hvor sterkt rettskildegrunnlag utgangspunktet hviler på. 

 

I Herland-avgjørelsen krevde magasingrunneierne erstatning for vannmassen som skulle regu-

leres. Et kommunalt kraftverk hadde ervervet reguleringskonsesjon. Grunneierne ved de to 

innsjøene som skulle reguleres, Storavatnet og Løtveitvatnet, krevde «erstatning eller veder-

lag for det vand i nævnte indsjøer, som eksproprianten ved reguleringen kom til at forføie 

over eller for den av samme utvindendes kraft.»
164

 I denne saken var det snakk om senkning 

av vannstanden. Magasingrunneierne fikk medhold i skjønnsretten, ut fra den oppfatning av 

grunneierne ble berøvet «en ved naturforholdene selv tilbakeholdt og blivende eiendoms-

gjenstand».
165

 Høyesterett var uenige i skjønnsrettens rettsanvendelse, og opphevet enstem-

mig skjønnet. Høyesterett delte seg imidlertid i begrunnelsen for dette.  

 

Førstvoterende, som var i mindretall, tok utgangspunkt i vassdragsloven av 1887 § 1 om at 

grunneier var eiendomsberettiget til vannet som befant seg på grunnen. Under henvisning til 

Scheel, omfattet eiendomsretten etter førstvoterendes mening likevel ikke «det strømmende 

vand, som maa betragtes som eierløst».
166

 Eiendomsretten omfattet en rett til å utnytte vannet 

som til enhver tid befant seg over grunnen, men ikke noe mer utover dette. Selv om det i den-

ne saken var snakk om senkning av vannstanden, måtte tilsvarende gjelde også ved opp-

demning.
167

 Etter førstvoterendes mening var det altså ikke snakk om noen berøvelse av vann-

masser. Videre kunne førstvoterende heller ikke gi grunneierne medhold i at de ved ekspro-

priasjon ble berøvet noen vannkraft, ettersom vannkraften først kom frem ved utnyttelsen av 

et fall. At benyttelsen av reguleringsmagasin var en nødvendig faktor ved reguleringen hadde 
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 Se Vislie (2002) s. 520, Falkanger/Falkanger (2016) s. 58. 
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 Rt. 1922 s. 489 på s. 489. 
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 Skjønnsretten skilte i saken mellom «den forøkede masse, som opnaaes ved opdæmningen over det naturlige 
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ingen innvirkning på dette resultatet.
168

 Tiltaket medførte ingen avståelse av eiendom, og var 

dermed ikke vernet etter Grunnloven § 105.
169

 

 

Hvor stor vekt førstvoterende tillegger Scheels synspunkt er usikkert, men andre rettskilder nevnes ikke. Scheel 

uttaler riktignok at strømmende vann, på lik linje med luft, må anses for å være eierløst.
170

 Derimot var ikke 

Scheel av den oppfatning at vannet som sådan alltid måtte anses for å være eierløst; vann i «Reservoirer […] 

eller Damme» ville etter Scheels oppfatning kunne være underlagt privat eiendomsrett.
171

 Forutsetningen for at 

noe kunne være underlagt eiendomsrett, var at det dreide seg om en individuell, bestemt påviselig gjenstand – og 

det strømmende vann oppfylte ikke dette kravet.
172

 I 1911 skifter imidlertid Scheel standpunkt, og uttaler under 

henvisning til statsminister Johan Sverdrup at: 

 

«… dette er rettigheter, som er beskyttet paa samme maate som andre private rettigheter (…) i den for-

stand, at man ikke kan ta retten [til vannet] fra vedkommende for at gi den til nogen anden, eller for at 

staten skal beholde den til sin fordel.»
173

 

 

Hvor stor rettskildevekt Scheels tidligere uttalelser burde ha hatt for førstvoterende, kan dermed diskuteres. Det 

kan argumenteres for at førstvoterende både burde ha nyansert Scheels syn på eiendomsretten til vann, og at han 

tilsynelatende skiftet standpunkt til spørsmålet.  

 

Grunneierne hadde derfor kun krav på erstatning for «den skade og det tap, som forvoldes ved 

reguleringen».
174

 I denne anledning går førstvoterende også inn på påslagsregelens rolle ved 

fastsettelsen av ekspropriatens vederlag. Av lovforarbeidene fremkom det at påslagsregelens 

formål var å gi ekspropriaten en andel av verdiskapningen. Hadde ekspropriaten også fått 

kompensasjon for berøvelsen av vannmassene, ville vedkommende «to ganger faa godt-

gjørelse herfor».
175

  

 

Førstvoterendes oppfatning av påslagsregelens forhold til faren for dobbeltbetaling kan 

problematiseres. Kravet om «full erstatning» etter Grunnloven § 105 og påslaget begrunnet ut 

fra ulike hensyn, og hviler på forskjellige hjemmelsgrunnlag. I Uleberg-avgjørelsen avviste 

Høyesterett at skjønnsretten kunne se bort fra påslagsregelen ved anvendelsen av et annet ut-

målingsprinsipp for fallrettigheter enn naturhestekraftmetoden.
176

 Påslagsregelen har dermed 

ingen innvirkning på anvendelsen av utmålingsreglene i vederlagslova, og kan ikke hindre at 
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ekspropriasjonsgjenstandens nytteverdi gjenspeiles i erstatningen, dersom dette følger av ve-

derlagslova.  

 

Annenvoterende mente skjønnsrettens betraktninger hadde mye for seg, men kom likevel til at avgjørelsen måtte 

oppheves. Annenvoterendes begrunnelse for dette var Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1917 s. 145, der Høyesterett 

avviste ekspropriatens krav på erstatning for den særskilte merverdien gjenstanden hadde for eksproprianten. Jeg 

går ikke nærmere inn på annenvoterendes votum her. 

 

Tredjevoterende, som tilhørte flertallet, sa seg enig i førstvoterendes resultat og i det vesentli-

ge i hans begrunnelse. Tredjevoterende fant det derimot ikke avgjørende for resultatet om 

grunneiers eiendomsrett i vassdraget måtte oppfattes som en eiendomsrett eller bruksrett, slik 

førstvoterende så spørsmålet. Tredjevoterende fant at selv om retten til å disponere over van-

net «rettelig er at opfatte som en bruksrett, vilde nemlig efter min mening grundeierne ha krav 

paa erstatning, saafremt der ved reguleringen blev gjort inngrep i denne ret».
177

 Grunneiernes 

rett til å disponere over vannet innebar derimot ikke et rettsbeskyttet krav om at vannets avløp 

ikke skulle forandres. Tredjevoterende sa seg enig i at heller ikke reglene i vassdragsregule-

ringsloven kunne tillegge magasingrunneier erstatning for «dispositioner over vandmassen», 

og at dette heller ikke var beskyttet etter Grunnloven § 105.
178

 

 

Tredjevoterende hadde også en annen oppfatning av påslagsregelens rolle ved vederlags-

fastsettelsen, og bemerket at det neppe hadde vært tanken at tillegget skulle gi grunneier «no-

get egentlig vederlag for radighed over vandet i reguleringsbassinet». Begrunnelsen lå snarere 

i at lovgiver hadde funnet det rimelig å gi grunneierne en viss andel av verdiskapningen. 

Tredjevoterendes uttalelser fikk tilslutning av fire andre dommere.  

 

Hva kan man så, i forbindelse med synet på vassdragseiers eiendomsrett til vannet, utlede av 

Herland-avgjørelsen? 

 

Herland-avgjørelsens prejudikatsverdi må ta utgangspunkt i flertallets rettsoppfatning.
179

 Som 

nevnt, fant tredjevoterende det avgjørende for erstatningsspørsmålet at magasingrunneierne 

ikke nøt noe ekspropriasjonsrettslig vern for endringer i vannets avløp.
180

 Når flertallet ikke 

finner det nødvendig å ta opp spørsmålet om eiendomsrettens utstrekning i vassdraget for å 

løse spørsmålet, er det heller ikke naturlig å anse avgjørelsen som et prejudikat for dette. 
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 Rt. 1922 s. 489 på s. 493. 
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Rettskildeverdien av førstvoterendes votum svekkes ytterligere av at resultatet hviler på to 

selvstendige og forskjellige rettsgrunnlag:
181

 det ene ut fra at vannet som substans er eierløst, 

det andre ut fra at grunneier uansett ikke hadde kompetanse til å regulere vassdraget, og at 

påslagsregelen uansett var ment å gi en kompensasjon for denne nytten.
182

 Fordi kun først-

voterende uttaler seg om dette spørsmålet, anså heller ikke Vassdragslovutvalget avgjørelsen 

som et klart prejudikat for at vannet som substans ikke var underlagt privat eiendomsrett.
183

 

 

Høyesteretts uttalelse i Rt. 2012 s. 808, se avsnitt 38, er forholdsvis klar på at vannet som sub-

stans er eierløst. Det er imidlertid grunner til å kritisere rettskildegrunnlaget Høyesterett byg-

ger på i denne avgjørelsen. 2012-avgjørelsen bygger på mindretallsvotumet i Herland-

avgjørelsen, som igjen bygde på Scheels oppfatning av spørsmålet. Scheel gikk senere bort fra 

dette standpunktet, i alle fall hva gjaldt spørsmålet om erstatning til magasingrunneiere, uten 

at dette kommer frem av Høyesteretts argumentasjon. Avgjørelsen bør leses med dette in 

mente. 

 

Flere lovbestemmelser harmonerer dårlig med dette utgangspunktet. Oreigningslova § 2 nr. 47 

gir eksproprianten rett til å ekspropriere med formål om «[v]assforsyning og avløp», herunder 

anlegg for vannuttak og magasinering av vannet.
184

 Hjemmel for uttak av vann ble tidligere 

regulert av vassdragsloven av 1940 § 17, som ga eier av vannløs eiendom adgang til å eks-

propriere en vannrettsservitutt. Falkanger beskriver dette som et «klart ekspropriasjonsinngrep 

som betinger erstatning i samsvar med grl. § 105», fordi det med dette skjer en rådighetsover-

føring fra grunneier til en annen part.
185

 Vassdragsloven av 1940 § 17 ble avløst av oreig-

ningslova § 2 nr. 47, og antas ikke å ha medført noen realitetsendring for ekspropriasjonsad-

gangen.
186

 Også vannressursloven inneholder bestemmelser om uttak av vann, se vannressurs-

loven § 10. Vassdragsreguleringsloven § 9 nr. 8 gir eieren av et overføringsanlegg rett til en 

årlig avgift for bruk av vann fra vannfall- og brukseiere som nyttiggjør seg av overført vann-

føring. 

 

I vannressurslovens forarbeider uttaler både Vassdragslovutvalget og Advokatforeningen at 

spørsmålet om erstatning for vannmasser vil stå i en annen stilling dersom vannet har en sær-
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skilt verdi for grunneier.
187

 Høyesterettsavgjørelsen i Rt. 1976 s. 1328 illustrerer dette. Vass-

dragseierens gård hadde fra 1895 til 1974 vassdraget til kraftproduksjon, og hadde i den an-

ledning oppført en dam. I 1955 inngikk eieren av gården avtale med kommunen om rett til 

vannuttak i bekken under innsjøen. Kommunen etablerte i 1974 et nytt vannverk, men denne 

gang med inntak direkte i innsjøen. Kraftproduksjonen opphørte samme år. Høyesterett kom, i 

likhet med under- og overskjønnsretten til at grunneieren ikke hadde krav på erstatning for 

vannet som energikilde.
188

 Høyesterett kom likevel til at grunneieren hadde krav på erstatning 

for vannets «særlige bruksverdi som konsumvann», og fastsatte erstatning for hva grunneieren 

ville ha tjent dersom kontrakten fra 1955 hadde fortsatt å løpe.
189

 Erstatningen ble fastsatt som 

om det hadde vært en ekspropriasjon.  

 

Gulating lagmannsrett utmålte i sak av 3. mai 1994 erstatning etter salgsverdiprinsippet ved 

ekspropriasjon av vannrettigheter.
190

 Lagmannsretten tolket her Herland-avgjørelsen for kun å 

gjelde «den verdi et vann har som magasin for elektriske anlegg». Lagmannsretten anså vann-

kilden for å være gunstig til vannforsyningsformål, og antok at vannkilden ville ha en omset-

ningsverdi dersom man så bort fra kommunens monopol på kjøpersiden.  

 

Av underrettspraksis kan man særlig trekke fram Lyngen herredsretts avgjørelse i RG 1990 s. 

567. Saken omhandlet erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av rett til vannuttak. Saksø-

ker anførte prinsipalt at det ikke var grunnlag for å gi erstatning for vannet, ut fra opp-

fatningen om at dette var eierløst. Herredsretten avviste denne anførselen. Herredsretten viste 

først til hovedregelen om at vassdraget tilhører eieren av den underliggende grunnen, og at 

inngrep i denne retten i utgangspunktet er erstatningsbetingende.
191

 Videre viste det til fler-

tallets uttalelse i Herland-avgjørelsen om at grunneieren vil ha krav på erstatning for inngrep i 

eiendomsretten.
192

 På bakgrunn av dette konkluderer herredsretten med at vannuttak i prinsip-

pet nyter erstatningsrettslig vern ved ekspropriasjon.
193

 

 

4.3.3 Sammenfatning 

Som vist ovenfor, opererer juridisk teori og rettspraksis med to prinsipielle utgangspunkt for 

grunneiers rådighetsrett i vassdrag. Det første utgangspunktet, at vassdraget er gjenstand for 

privat eiendomsrett, har et forholdsvis sterkt rettskildemessig grunnlag. Begrensningene i rå-
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 Se NOU 1994: 12 på s. 242 og Ot.prp.nr.39 (1998-1999) på s. 229. I samme retning Schjødt (1947) s. 213-

214. 
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 Se Rt. 1976 s. 1328 på s. 1329. 
189

 Se Rt. 1976 s. 1328 på s. 1331. 
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 LG-1992-1102. 
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 Se RG 1990 s. 567 på s. 576. 
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 Se RG 1990 s. 567 på s. 577, se også Rt. 1922 s. 489 på s. 493. 
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 Se RG 1990 s. 567 på s. 577. 
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deretten, både de Høyesterett nevner i Rt. 2012 s. 808 avsnitt 39, jf. vannressursloven § 13 (1) 

1. pkt., se kapittel 4.3.2, og offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger, er i utgangspunktet de 

samme som kan begrense en alminnelig grunneiers råderett over eiendommen.  

 

Det andre utgangspunktet hviler derimot, etter min mening, på et svakere rettskildemessig 

grunnlag. Prinsippets rettslige grunnlag finnes ikke i lov, men i rettspraksis og juridisk teori. 

Som vist ovenfor, er juridisk teori verken samstemmig i prinsippets substans eller rekkevidde, 

og prinsippet anvendes i varierende grad i rettspraksis. Flere lovbestemmelser praktiseres 

også på en måte som harmonerer dårlig med dette utgangspunktet. I den grad vannet som sub-

stans skal anses for å være eierløst, slik førstvoterende i Herland-avgjørelsen mener, er denne 

påstanden gjenstand for betydelige modifikasjoner.  

 

4.4 Tre typetilfeller 

Grunneiers ekspropriasjonsrettslige vern aktiveres først når vedkommende må avstå eien-

dommen til et annet rettssubjekt, se kapittel 4.1 over. Som hovedregel nyter grunneier ikke 

ekspropriasjonsrettslig vern mot tiltak som kun medfører skader og ulemper, så lenge tiltaket 

ikke samtidig berører grunneiers egne eiendomsrettslige rettigheter. Fordi grensegangen mel-

lom ekspropriasjons- og naborettslig vern har vist seg å være vanskelig i vassdragsforhold, 

finner jeg det hensiktsmessig å dele de aktuelle tiltakene inn i tre typetilfeller: 

 

(1) Der tiltaket medfører en neddemming av grunneiers areal; 

(2) Der tiltaket medfører en ujevn vannstand og/eller vannføring, uten at dette verken fø-

rer til permanent neddemming eller tørrlegging av eiendommen; og 

(3) Der tiltaket medfører en permanent reduksjon i vannføring eller tørrlegging av vass-

draget 

 

4.4.1 Typetilfelle 1: Permanent neddemming 

Der tiltaket medfører at arealet neddemmes, gjøres grunnen utilgjengelig. Det er derfor nær-

liggende å betrakte utbyggers tiltak som en fysisk ekskluderende bruk av ekspropriatens eien-

dom. Fysisk ekskluderende bruk av en annens eiendom ligger i kjernen av hva som regnes 

som ekspropriasjon av eiendom, og neddemming av grunn bør derfor anses for å være eks-

propriasjonsinngrep. Også Vassdragslovutvalget legger, uten noen nærmere begrunnelse, til 

grunn at dette skal regnes som et ekspropriasjonsinngrep.
194
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 NOU 1994: 12 s. 233. 
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4.4.2 Typetilfelle 2: Ujevn vannstand og –føring 

Dersom vassdragstiltaket medfører en mer ujevn vannstand og/eller vannføring, uten at dette 

fører til en permanent neddemming av arealet, er Vassdragslovutvalget av den oppfatning at 

det muligens kan foreligge en «partiell avståelse», der «økingen i vannføringen skyldes en 

reduksjon til andre tider».
195

 I praksis har grunneiere hvis eiendom faller inn under dette type-

tilfellet blitt regnet for å være ekspropriater.
196

 Se til illustrasjon RG 1991 s. 274, der retten 

vurderte erstatningsspørsmålene som ulemper. Dette er ikke en opplagt løsning. Som frem-

hevet av Vassdragslovutvalget, er det mulig å anse slike grunneiere som ekspropriater etter 

den betraktningsmåte at de avstår vann, men at dette harmonerer dårlig med utgangspunktet 

om at vannet som substans er eierløst.
197

 Som nevnt over, er imidlertid dette utgangspunktet 

gjenstand for modifikasjoner.  

 

4.4.3 Typetilfelle 3: Permanent reduksjon i vannføring eller tørrlegging 

Vassdragstiltak som fører til en permanent reduksjon i vannføring, eller i ytterste konsekvens 

tørrlegging, er mest aktuelt ved overføring av sidevassdrag for økning av vannmengde i et 

annet vassdrag. Ettersom overføringen reduserer vassdragets vannføring, har typetilfellet store 

likheter med ekspropriasjon av fallrettigheter. Vassdragseiernes ekspropriasjonsrettslige vern 

ved overføring av vassdrag var tema i Rt. 2011 s. 1393 (Jørpeland). Utbyggeren i saken hadde 

fått konsesjon etter vassdragsreguleringsloven til overføring av vann fra Brokavatnet til Jørpe-

landsvassdraget. Grunneierne ved Brokavatnet anførte at konsesjonen innebar en ekspropria-

sjon av fallrettigheter, og at vedtaket dermed manglet hjemmel i lov for inngrepet. Spørsmålet 

for Høyesterett var om vassdragsreguleringsloven hjemlet slik overføring. 

 

Høyesterett kom til at loven ga tilstrekkelig hjemmel for tiltaket, og vedtaket var derfor gyl-

dig. Overføringen ble av Høyesterett karakterisert som en tillatelse med «ekspropriasjons-

aktige konsekvenser», se avgjørelsen avsnitt 26, men ikke som et ekspropriasjonsinngrep. De 

berørte grunneierne beholdt fremdeles muligheten til å utnytte vassdraget til kraftproduksjon, 

om enn med redusert vannføring, og tiltaket medførte dermed ikke et inngrep i deres rettig-

heter.
198

 

 

Det aktuelle vassdraget i Jørpeland-saken var ikke utbygget. Tiltaket grep dermed ikke inn i 

en aktuell kraftproduksjon. Et spørsmål i denne anledning er om domstolene hadde kommet 

til samme resultat om det overførte vassdraget på ekspropriasjonstidspunktet ble brukt som 

reguleringsmagasin. I så tilfelle hadde tiltaket utvilsomt hatt direkte konsekvenser for kraft-
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 NOU 1994: 12 s. 233. 
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 NOU 1994: 12 s. 233. 
197

 NOU 1994: 12 s. 234. 
198

 Se Rt. 2011 s. 1393 avsnitt 25. 
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produksjonens lønnsomhet. Resultatet, i alle fall dersom man følger Høyesteretts resonnement 

i Jørpeland-avgjørelsen, burde imidlertid blitt det samme, all den tid muligheten til å utnytte 

vassdraget til kraftproduksjon formelt sett er den samme.  

 

Borgarting lagmannsretts avgjørelse i RG 2000 s. 1140 kan tyde på at resultatet vil bli det 

samme. Saken gjaldt byggingen av en bro som førte til en oppstuvingseffekt på vannet – tilta-

ket førte altså med seg en redusert vannstand. Kraftverks- og falleierne i vassdraget saksøkte 

staten, og krevde erstatning for inntektstapet tiltaket medførte. Erstatningskravet ble ikke be-

handlet som et ekspropriasjonsrettslig krav, men ble vurdert på grunnlag av vassdragsloven § 

8,
199

 og var dermed gjenstand for en tålegrensebetraktning. Lagmannsretten kom her til at 

tålegrensen ikke var overtrådt, og frifant staten. Lagmannsretten la blant annet vekt på at byg-

gingen av broen «påvirker vannføringen bare rent marginalt». Uttalelsene må trolig tas til 

inntekt for at lagmannsretten ville kommet til at staten ville vært erstatningsansvarlig dersom 

tiltaket i større grad hadde påvirket vannføringen.  

 

Lagmannsrettsavgjørelsen i RG 1990 s. 703 går i en annen retning. I denne saken ble en indu-

stribedrift med eget kraftverk tilkjent erstatning, med et påslag på 25 %, for tapet av vann 

overføringen til et kraftverk hadde ført til. Utgangspunktet om vannets eierløshet later ikke til 

å ha vært tema i saken.  

 

I Rt. 1973 s. 268 (Trælandsfoss) tok Høyesterett stilling til om skadelidte hadde rett til å kreve 

erstatning for tap av fremtidige reguleringsmuligheter vassdragstiltaket medførte. Overføring-

en av vassdraget hadde her ført til at vassdraget, som A/S Trælandsfos utnyttet til egen kraft-

produksjon, ikke ga de samme inntektsmuligheter som før. Flertallet besvarte dette benekten-

de, og viste til at overskjønnets avgjørelse på dette punktet berodde på en skjønnsmessig vur-

dering Høyesterett ikke kunne overprøve.
200

 Mindretallet kom på sin side til at overskjønnets 

avgjørelse på dette punktet måtte oppheves. Ved at de økonomiske interessene i vassdraget 

ble overført til en annen part, hadde konsesjonen til overføring etter mindretallets oppfatning 

et «markert preg av ekspropriasjon» overfor A/S Trælandsfos.
201

 Erstatningen for inngrepet 

kunne dermed ikke settes lavere enn det alminnelige ekspropriasjonsrettslige prinsipper til-

sa.
202
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 Se nå vannressursloven § 5 (2). 
200

 Rt. 1973 s. 268 på s. 273. 
201

 Rt. 1973 s. 268 på s. 279. 
202

 Rt. 1973 s. 268 på s. 279. 
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4.4.4 Vurdering: Det egentlige skillet går mellom avståelse av grunn og avståelse 

av vann 

Det kan være vanskelig å fastslå hvilke vassdragstiltak som skal regnes for å være ekspropria-

sjonsinngrep. Som nevnt over, mente Høyesterett i Rt. 1922 s. 489 (Herland) at det ekspro-

priasjonsrettslige vernet var det samme uavhengig av om eiendommen ble utsatt for neddem-

ming eller nedtapping. Etter min mening er det grunn til å skille mellom disse to tilfellene. 

Årsaken er at ekspropriasjonsgjenstanden er ulik i de to tilfellene. 

 

Der grunnen neddemmes, er det grunnen som er ekspropriasjonsgjenstand. Situasjonen er mer 

sammenlignbar med de ordinære ekspropriasjonstilfellene, som typisk dreier seg om eien-

domsrett eller bruksrett til grunn. Der tiltaket fører til at grunn som tidligere har vært til-

gjengelig for eieren gjøres utilgjengelig, kan skjønnsretten føle seg mer tilbøyelig til å fastslå 

at det er tale om et ekspropriasjonsinngrep. Spørsmålet om erstatning for vannet kommer hel-

ler ikke nødvendigvis på spissen i disse tilfellene, ettersom vannet som neddemmer grunnen 

ikke er på grunneiers hånd før tiltaket fant sted.
203

 

 

Der eiendommen utsettes for redusert vannføring eller tørrlegging, er det vannet som er eks-

propriasjonsgjenstand. Sammenlignet med vanlige rettigheter i grunn, er vannets ekspropria-

sjonsrettslige vern mer tvilsomt. Et ytterligere kompliserende element i denne anledning er 

om vannet, dersom man kommer til at magasingrunneieren nyter et visst ekspropriasjons-

rettslig vern for godet, skal anses for å være fast eiendom eller løsøre. Anvendelsesområdet i 

både oreigningslova og vederlagslova er begrenset til ekspropriasjon av «fast eiendom». Ut-

trykket i de to lovene må tolkes likt. Vassdrag går inn under uttrykket «fast eiendom» i oreig-

ningslova.
204

  

 

Uttalelser i oreigningslovas forarbeider kan tyde på at vassdragstiltak som fører til senket 

vannstand eller tørrlegging skal anses for å være ekspropriasjonsinngrep. I tilknytning til § 1 

uttales det at den eneste begrensning for eiendomsinngrepets karakter er at det må ha «fast 

eiendom til gjenstand».
205

 Som eksempel på hvilke eiendomsinngrep som kan være aktuelle 

etter loven nevnes eksplisitt «vann» som en slik gjenstand, på lik linje med andre naturressur-

ser som grus, sand og trær.
206

 Forarbeidene gir dermed et inntrykk av at vannet likestilles med 

andre ressurser tilhørende den faste eiendommen. På forarbeidenes tilblivelsestidspunkt inne-

                                                 
203

 En annen ting er at grunneier etter ekspropriasjonen kan bli eiendomsberettiget til vannet etter at eiendommen 

har blitt neddemmet, slik situasjonen var i Rt. 1972 s. 344 (Nea), se over. 
204

 Se Keiserud/Bjella (2015) s. 11.  
205

 NUT 1954: 1 s. 94. 
206

 NUT 1954: 1 s. 94-95. I fortsettelsen uttales det: «At gjenstanden for inngrepet – etter at dette er gjennomført 

– betraktes som løsøre har ingen betydning når den før inngrepet var en del av en fast eiendom.» 
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holdt oreigningslova på den annen side ingen hjemmel for ekspropriasjon til vannkraftformål 

– ekspropriasjonshjemmelen for dette måtte enten finnes i vassdragsreguleringsloven eller 

vassdragsloven av 1940. Forarbeidene har dermed neppe hatt ekspropriasjon av vann til kraft-

formål i tankene på dette tidspunktet. Der ekspropriasjon av vann nevnes, knyttes dette ute-

lukkende til ekspropriasjon av vannrettigheter til skole, universitet, idrettsplass eller ski-

bakke.
207

  

 

Uavhengig av om ekspropriasjonsgjenstanden er grunn eller vann, synes skjønnspraksis å 

akseptere at inngrepet (i den grad tiltaket regnes for å være et ekspropriasjonsinngrep) er en 

ekspropriasjon av bruksrett, og ikke en ekspropriasjon av eiendomsrett. Begrunnelsen for det-

te kan være at både grunnen og vassdraget er underlagt privat eiendomsrett. Så lenge utbygger 

ikke eksproprierer eiendomsrett til den underliggende grunnen, vil grunneier fremdeles være 

eier av både grunn og vassdrag – det er bare forholdet mellom disse to som forskyves. Dette 

kan, i alle fall delvis, forklare hvorfor skjønnsrettene tradisjonelt har vært tilbakeholdne med å 

anvende salgs- eller bruksverdiprinsippet ved ekspropriasjon av magasingrunn, og har holdt 

seg til utmåling av erstatning for skader og ulemper på gjenværende eiendom.  

 

Nyere skjønnspraksis underbygger påstanden om at det reelle skillet går mellom tiltak som 

neddemmer grunn, og tiltak som nedtapper vann. I det følgende tar jeg for meg to skjønns-

saker: Kløvtveit-saken
208

 og Skjerka-saken.
209

 I begge sakene anførte magasingrunneiere at de 

var berettiget på høyere erstatning, om enn på forskjellig grunnlag. Begge avgjørelsene er 

avsagt etter Rt. 2008 s. 82 (Uleberg) og Rt. 2010 s. 1056 (Otra I).  

 

Av Kløvtveit-sakens alminnelige skjønnsforutsetninger fremkommer det at eksproprianten 

ervervet bruksrett til grunnen, med mindre annet var presisert. Det aktuelle vassdragstiltaket 

førte her til nedtapping. Som jeg kommer til senere, se kapittel 5.1.2, anførte magasin-

grunneierne at de på grunn av den nyere rettsutviklingen var berettiget på en høyere andel av 

den totale erstatningen. Ting- og lagmannsretten begrenset imidlertid erstatningen til skader 

og ulemper på gjenværende eiendom.
210

  

 

Skjerka-saken går i en annen retning. Denne saken dreide seg om erverv av grunn og rettighe-

ter i forbindelse med en tilleggsregulering. Kraftverket behøvde nødvendige rettigheter i for-

bindelse med rivning av én dam, etablering av to nye dammer, og hevet regulering av det ene 

vassdraget. Vassdragstiltaket ville her føre til neddemming av omtrent 750 dekar utmark. 
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 NUT 1954: 1 s. 96, 102 og 103. 
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 LG-2010-4850. 
209

 LA-2015-25797. 
210

 For tingrettens behandling, se 05-103451SKJ-FJOR s. 13-14. 
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Eksproprianten ervervet også her bruksrett til «øvrige arealer», herunder grunnen som ble 

neddemmet. I denne saken var partene enige om at det neddemmede arealet skulle erstattes 

etter salgs- eller bruksverdiprinsippet. Hovedspørsmålet i saken var om skjønnsretten skulle 

legge konsesjonen til grunn ved påregnelighetsvurderingen – dette ble besvart benektende.  

 

Selv om ekspropriatene i Skjerka-saken ikke fikk medhold i at konsesjonen skulle legges til 

grunn ved påregnelighetsvurderingen, kan saken være et tegn på at domstolene i fremtiden 

kan være tilbøyelige til å anvende salgs- eller bruksverdiprinsippet ved erstatningsutmålingen, 

dersom tiltaket medfører neddemming av grunnen. 

 

4.4.5 De lege ferenda: Eksklusivitetsperspektiv? 

Alternativt kunne man definert grunneiers ekspropriasjonsrettslige vern gjennom et eksklusi-

vitetsperspektiv. Avgjørende for hvem som skal anses for å være eier av vassdraget tar ut-

gangspunkt i hvem som er eier av grunnen vassdraget dekker, jf. vannressursloven § 13 (1) 1. 

pkt. Vassdragslovutvalget var som nevnt klar på at neddemming av grunneiers areal må reg-

nes som et ekspropriasjonstilfelle fordi tiltaket avskjærer grunneier fra å bruke arealet.
211

 

Inngrepet kan ses på som en overføring av eiendomsrådigheten fra grunneier til utbygger. 

Grunneier har ikke lenger har den samme rådigheten over eiendommen vedkommende ville 

ha hatt dersom man tenker tiltaket bort, selv om han fortsetter å være eier over grunnen.  

 

Innehaveren av et eiendomsgode har i utgangspunktet en total og eksklusiv rådighet over ei-

endommen.
212

 At rådigheten er eksklusiv innebærer at eieren selv bestemmer hvordan godet 

skal brukes, og hvem som kan ta del i bruken av godet.
213

 Eierrettens eksklusive karakter kan 

også ha innvirkning på den rettsøkonomiske vurderingen av eierrettens effektivitet.
214

 

 

Dersom man anvender en tilsvarende tankegang for arealer som blir gjenstand for senking 

eller ujevn vannføring, se typetilfelle 2 og 3 over, kan dette forklare hvorfor også disse eiere 

bør anses for å være ekspropriater. Selv om grunneier fortsetter å være eier av den samme 

grunnen, er ikke rådigheten lenger eksklusiv. Fordi rådigheten over eiendommen, i alle fall 

delvis, overføres til en tredjeperson, berøres grunneiers rettigheter i eiendommen av tiltaket. 

En slik forståelse kan både harmonere godt med Høyesteretts forståelse av sondringen mellom 

ekspropriasjonsrettslige og naborettslige krav i Rt. 1951 s. 626, og Høyesteretts forståelse av 
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 NOU 1994: 12 s. 235. 
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 Falkanger/Falkanger (2016) s. 41. 
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 Eksklusivitetsbegrepet i tingsrettslig teori er nærmere gjort rede for i Stern (2017) s. 1173-1183. 
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 Se nærmere Eide/Stavang (2008) s. 161-171. 
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avgivelseskriteriet i Rt. 1918 s. 403 (Store konsesjonssak).
215

 I Rt. 1979 s. 572 (Bankdemo-

kratiseringsdommen), som tok opp grunnlovsmessigheten av de nye reglene om sammen-

setningen av bankenes representantskap, kom Høyesterett til en innskrenkning av aksjonære-

nes bestemmelsesrett i bankene var et inngrep av en slik karakter at grunnlovsvernet etter § 

105 ble aktualisert.
216

  

 

Legger man et eksklusivitetssynspunkt til grunn ved ekspropriasjon av magasingrunn, vil eks-

propriasjonsgjenstanden i så tilfelle være grunnen mellom høyeste regulerte vannstand (HRV) 

og laveste regulerte vannstand (LRV) – også kalt reguleringshøyden.  

 

Ved å knytte ekspropriasjonsvurderingen til en slik eksklusivitetsvurdering, unngår man 

problemstillingen om erstatning for vannet. En slik løsning kan være i tråd med momentene 

Vassdragslovutvalget trakk fram som særlige viktige i den ekspropriasjonsrettslige helhets-

vurderingen. Særlig utbyggers formål ved inngrepet, som i denne sammenheng vil være å 

tilegne seg rådighet over grunnen i forbindelse med kommersiell utnyttelse av vassdraget, 

taler for at grunneier bør gis ekspropriasjonsrettslig vern. Ekspropriantens formål med inngre-

pet vil jo nettopp være det å kunne ta kontroll over ekspropriatens grunn. Inngrepet kan til en 

viss grad sammenlignes med offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger, i den betydning at 

inngrepet kun begrenser grunneiers rådighet over eiendommen. Så lenge det dreier seg om en 

rådighetsbegrensning pålagt ved ekspropriasjon, er dette imidlertid å betrakte som en negativ 

servitutt. Hensynene som taler for erstatningsfrihet for offentligrettslige rådighetsinnskrenk-

ninger – samfunnsmessig behov for kontroll gjennom generell lovgivning – kommer ikke inn 

med samme styrke i disse tilfellene. En slik betraktningsmåte kan også harmonere godt med 

unntaket for å legge bindende arealplaner til grunn ved erstatningsvurderingen ved ekspro-

priasjon til offentlige anlegg. I Rt. 1996 s. 521 (Lena), uttaler Høyesterett at rådighetsbe-

grensningen planen medfører i disse tilfellene ikke vil ha noe annet formål enn å holde områ-

det fri for en alternativ utnyttelse. Når arealets utbyggingsverdi med dette «overføres fra den 

ene private eier til det offentlige», vil det være i best overenstemmelse med grunnlovsbudet å 

se bort fra denne planen.
217

  

 

                                                 
215

 I Rt. 1918 s. 403 bygget Høyesteretts flertall på assessor Siewers votum i Rt. 1914 s. 177, hvor vedkommende 

la til grunn at Grunnloven § 105 beskyttet grunneier der det skjedde «en avstaaelse fra eierens side og fra 

statens side en tilegnelse, som helt eller delvis overfører eiendomsraadigheten til staten eller andre til dens 

videre utnyttelse i samme eller andet øiemed. (…) Og det kan ikke gjøre nogen forskjel, om tilegnelsen er 

væsentlig eller uvæsentlig.» Det sentrale spørsmålet i denne saken omhandlet grensen mellom ekspropria-

sjon og rådighetsinnskrenkninger. 
216

 Se Rt. 1979 s. 572 på s. 586. Se videre Hauge (2016a) s. 365-371. Se også Eckhoff (2001) s. 172-173 om 

avgjørelsens rettskildemessige betydning. 
217

 Rt. 1996 s. 521 på s.540. 
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En mulig ulempe ved anvendelse av denne betraktningsmåten er at grunneierkretsen som blir 

å anse for å være ekspropriater i saken kan bli veldig vid. Noe avgjørende argument er dette 

ikke. Avgjørelsen over hvem som skal anses for å være ekspropriat i saken må ta utgangs-

punkt i hvem som må frastå eiendom eller rettigheter i eiendom; dette bør ikke være gjenstand 

for en rimelighetsvurdering.  

 

4.5 Påslagsregelens rolle ved ekspropriasjon av magasingrunn 

4.5.1 Vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4 1. pkt. 

I kapittel 3.4.3 har jeg gjort rede for «sikkerhetsventilen» i vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 

4 1. pkt. I dette delkapitlet redegjør jeg for hvorfor bestemmelsen har mistet sin praktiske ak-

tualitet. 

 

For det første er bestemmelsen avhengig av at det regulerte vassdraget er av en viss størrelse, 

og samtidig av at vassdragsreguleringsloven   13 ikke kommer til anvendelse. Olje- og energi-

departementet er av den oppfatning at det «ikke lenger [finnes] potensiale for så store magasi-

ner og reguleringer hvor denne bestemmelsen ville kunne hatt betydning».
218

  

 

Videre spiller fallet i kroneverdi en viktig rolle. Terskelen for at bestemmelsen kommer til 

anvendelse er fremdeles, siden vedtagelsen i 1911, én krone per innvunnet naturhestekraft. At 

bestemmelsen tidligere har spilt en viktig rolle ved erstatningsutmålingen for magasingrunn, 

kan illustreres med høyesterettsavgjørelsen i Rt. 1930 s. 972. Overskjønnet fastsatte her er-

statning «under forutsetning av at det offentlige eier Torfinnsvann til kr. 5 – fem kroner – pr. 

aar., deri inkludert de 25 procent efter [vassdragsreguleringsloven] § 16, 3, og under forutset-

ning av at vannet er privat eiendomsrett undergitt til kr. 10.750 pr. aar, jfr. lovens § 16, 4 [min 

kursivering]».
219

 

 

Ved revisjonen av vassdragsreguleringsloven i 1959, fremholdt et mindretall i stortingskomi-

teen at «alle synes enige i at det skal erlegges et visst vederlag for den [verdi] reguleringma-

gasinene skaper. (…) Det kan derfor ikke være riktig at bare fallrettighetene skal være gjen-

stand for erstatning».
220

 Mindretallet var usikre på hvordan man skulle løse dette problemet. 

Mindretallet mente den mest hensiktsmessige løsningen var å endre vassdragsreguleringslo-

ven § 16 nr. 4 1. pkt. på to punkter: For det første måtte grunneierforholdene rundt bassenget 

være avgjørende for vurderingen av magasinvederlaget, og for det andre måtte kronesatsen 

økes til fem kroner.
221

 Stortinget vedtok ikke dette endringsforslaget. 

                                                 
218

 Prop. 117 L (2016-2017) s. 80. 
219

 Rt. 1930 s. 972 på s. 982. 
220

 Innst. O. I (1959) s. 23. 
221

 Innst. O. I (1959) s. 23-24. 
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Stortingskomiteens flertall mente på sin side at en revisjon av lovens § 16 nr. 4 1. pkt. ikke 

var nødvendig. Til støtte for dette syn fremholdt flertallet blant annet at Høyesterett hadde 

åpnet for å ta hensyn til den særlige verdi ekspropriasjonsgjenstanden har for ekspropriasjons-

formålet.
222

 Avgjørelsene komitéflertallet siktet til var Rt. 1956 s. 109 (Tuddal) og Rt. 1956 s. 

493 (Ankerske Marmorforretning). Disse avgjørelsenes innhold gjøres det rede for i kapittel 

5.2.3. 

 

Bestemmelsen i vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4 1. pkt. ble vedtatt fordi lovgiver var klar 

over at anvendelsen av erstatningsbestemmelsene, selv der erstatningen er gjenstand for et 

påslag, kan føre til et lavt kompensasjonsnivå for magasingrunneierne. Rimelighetshensyn har 

her spilt en viktig rolle. Det hadde derfor vært ønskelig om departementet hadde gått nærmere 

inn på bestemmelsens begrunnelse og forhistorie ved vurderingen av om bestemmelsen burde 

oppheves. Rimelighetshensynene som begrunnet bestemmelsens vedtagelse, gjør seg fremde-

les gjeldende i dag.
223

 

 

4.5.2 Skadeserstatningen som målestokk for verdiskapningen 

Om påslagsregelen skal virke etter lovgivers intensjon, må erstatningssummen til en viss grad 

være egnet til å gjenspeile ekspropriasjonsgjenstandens verdi. Med dette menes ikke at erstat-

ningen nødvendigvis må ta utgangspunkt i ekspropriantens verdsetting av eiendommen, men 

at erstatningssummen i utgangspunktet bør øke jo større ekspropriasjonsgjenstanden er. Der 

erstatningen fastsettes etter salgs- eller bruksverdiprinsippet, vil dette som hovedregel være 

tilfelle.  

 

Begrenser erstatningen seg derimot til skader og ulemper på gjenværende eiendom, jf. veder-

lagslova § 8, blir dette mer komplisert. Bestemmelsen tar i hovedsak sikte på å utmåle erstat-

ning for skader og ulemper som ikke dekkes av erstatningen for den avståtte eiendommen, se 

§ 8 (1) 1. pkt.
224

 Som påpekt av Vislie, er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom ma-

gasinets bidrag til kraftproduksjonen, og hvor stor skade tiltaket påfører eiendommen.
225

 Et 

magasin som befinner seg høyt oppe i terrenget, er normalt mer verdifullt for utbygger enn et 

magasin som befinner seg lavere nede. Et magasin vil også normalt være mer verdifullt jo 

                                                 
222

 Innst. O. I (1959) s. 24. 
223

 De samme rimelighetshensynene gjør seg imidlertid også gjeldende ved ekspropriasjon av magasingrunn etter 

vannressursloven § 51, jf. oreigningsloven § 2 nr. 51. 
224

 Se også NUT 1969: 2 s. 151. 
225

 Vislie (1955) s. 187. 
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brattere terrenget er. Et vassdragstiltak gjør derimot i utgangspunktet mer skade på eiendom-

men jo lenger nede i terrenget man befinner seg.
226

 

 

Erstatningen kan dermed bli gjenstand for «omvendt proporsjonalitet», der erstatnings-

summen blir lavere jo høyere potensialet for verdiskapning er. Ettersom påslaget må ta ut-

gangspunkt i erstatningens størrelse, vil også denne reduseres, selv om påslaget selv skal gi 

ekspropriaten en andel av verdiskapningen tiltaket fører med seg. 

                                                 
226

 Se Vislie (1955) s. 187. 
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5 Kan man anvende salgsverdiprinsippet ved 

erstatningsutmålingen? 

5.1 Innledning 

5.1.1 Kapitlets formål 

Hovedproblemstillingen i dette kapitlet er om salgsverdiprinsippet kan anvendes ved erstat-

ningsutmålingen der det eksproprieres magasingrunn. En fullstendig gjennomgang av alle 

problemstillinger salgsverdiprinsippet aktualiserer er det ikke plass til. Jeg velger derfor å 

konsentrere meg om særlige problemstillinger fremhevet i rettspraksis som skranker for an-

vendelse av prinsippet.  

 

Det følgende kapitlet har flere formål. For det første har salgsverdiprinsippet tradisjonelt ikke 

vært ansett for å være anvendelig ved ekspropriasjon av magasingrunn. I dette kapitlet ser jeg 

nærmere på grunnlaget for denne påstanden. For det andre skriver størsteparten av rettspraksis 

og juridisk teori om magasingrunneiers ekspropriasjonsrettslige stilling seg fra tiden før libe-

raliseringen av kraftmarkedet. Det vil dermed være av interesse å undersøke om denne utvik-

lingen har konsekvenser for anvendelsen av salgsverdiprinsippet. 

 

5.1.2 Illustrasjon: Kløvtveit-saken 

Kløvtveit-saken omfatter en serie rettssaker i forbindelse med kraftutbygging i Gulen og Mas-

fjorden. Magasingrunneierne anførte både i ting- og lagmannsretten at de måtte få en større 

andel av verdiskapningen, som følge av den nyere utviklingen for fallerstatning. Magasin-

grunneierne fikk ikke medhold i påstanden. Høyesterett behandlet ikke magasingrunneiernes 

påstand. Kløvtveit-saken er en av få saker fra nyere tid som eksplisitt tar opp magasingrunnei-

ernes ekspropriasjonsrettslige stilling. Det blir dermed av interesse å undersøke hvilket rettslig 

grunnlag ting- og lagmannsretten bygde på ved avvisningen av magasingrunneiernes påstand. 

 

I tingretten anførte magasingrunneierne at erstatningen måtte fordeles forholdsmessig etter 

verdiskapningen de enkelte innsatsfaktorene bidro med.
227

 Eksproprianten avviste magasin-

grunneiernes krav på erstatning for grunnens verdi til magasineringsformål. Eksproprianten 

viste til at vannet som substans ikke var underlagt privat eiendomsrett, at verdiene utløst ved 

magasinering og regulering etter tradisjonelle lære skal ligge på utbyggers hånd, og at erstat-

ningen kun skulle dekke ekspropriatens eget økonomiske tap som følge av ekspropriasjonen. 

Videre mente eksproprianten at nedtapping ikke nøt ekspropriasjonsrettslig vern.  

 

                                                 
227

 Se 05-103451SKJ-FJOR. 
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Tingretten avviste magasingrunneiernes påstand. Innledningsvis påpekte tingretten at Høyes-

terett i Rt. 1963 s. 1288 (Tokke-Vinje II) hadde tatt stilling til dette.
228

 De nye rettsprinsippe-

ne for salgsverdierstatning kunne imidlertid sette problemstillingen i et annet lys. Tingretten 

kom til at den nyere utviklingen ikke hadde noen innvirkning på magasingrunneiernes erstat-

ningsrettslige vern, og begrunnet dette slik: 

 

«I Rt-1963-1288 er grunngivinga delvis forankra i at det er falleigar som kan få regulerings-

konsesjon. Den som har eit vassmagasin – typisk eigedomsrett rundt eit vatn – har ikkje til-

svarende rett til å oreigne vassfall. Denne situasjonen er ikkje endra gjennom dei nye utmå-

lingsprinsippa. Etter dette vil erstatninga for magasin måtte avgrensast til erstatning for 

ulemper ved reguleringa.» 

 

Lagmannsretten avviste også magasingrunneiernes påstand.
229

 Lagmannsretten erkjente at den 

ulike vektleggingen av fallverdier og magasinverdier ved erstatningsutmålingen sto i sterk 

kontrast til nyere utvikling på vassdragsrettens område. Som eksempel på dette trakk lag-

mannsretten frem fordelingen av konsesjonsavgifter mellom kraftkommuner, der de berørte 

magasinkommunen(e) tilgodeses med brorparten av reguleringsavgiftene. Lagmannsretten 

mente likevel argumentene i Herland- og Tokke Vinje II-avgjørelsene hadde gyldighet, og 

fant ikke at nyere rettsutvikling hadde endret på dette. Lagmannsretten uttalte i den anledning 

at siden det «skal være et marked for de verdier som eksproprieres, at det vil være vanlege 

kjøparar, utelukkes særskilt erstatning for magasingrunn. En vanlig grunneier vil ikke få tilla-

telse til å regulere, og magasingrunn vil således ikke ha verdi for andre enn eksproprianten.» 

 

Både tingretten og lagmannsretten så det slik at det eksisterer visse skranker for anvendelse 

salgsverdiprinsippet. I det følgende redegjøres det nærmere for disse. I begge instanser ble det 

lagt vekt på grunneiers manglende kompetanse til å regulere vassdraget, med en henvisning til 

Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1963 s. 1288 (Tokke-Vinje II). Hva som ligger i dette uttrykket, 

og det nærmere innholdet i dommen, blir behandlet i kapittel 5.2. Videre legger lagmanns-

retten vekt på at det ikke eksisterer et marked for ekspropriasjonsgjenstanden. Innholdet i det-

te markedskravet blir nærmere diskutert i kapittel 5.3. 

 

Lagmannsretten legger, i motsetning til tingretten, eksplisitt vekt på Herland-avgjørelsen. 

Hvilken vekt denne avgjørelsen anses for å ha, eller hvilke deler av avgjørelsen som har vært 

utslagsgivende, kommer ikke frem av drøftelsen. For en redegjørelse og vurdering av denne 

avgjørelsens innhold og rettskildevekt viser jeg til kapittel 4.3.2 over. 

                                                 
228

 Se kapittel 5.2. 
229

 LG-2010-4850. 
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5.2 Rt. 1963 s. 1288 (Tokke-Vinje II) 

5.2.1 Presentasjon av avgjørelsen 

I Rt. 1963 s. 1288 (Tokke-Vinje II) behandlet Høyesterett spørsmålet om magasingrunneiere 

har krav på et særlig vederlag for eiendommens bruk til magasineringsformål. Ekspropriatene 

i saken, som alle var magasingrunneiere, hevdet overskjønnet måtte oppheves fordi de ikke 

hadde blitt tilkjent erstatning for «den særlige verdi deres eiendom har ved at den danner 

grunn for de nye magasiner».
230

 Magasingrunneierne påsto at magasinet, på grunn av betyd-

ningen for kraftverket, ga grunnlag for å få erstattet en merpris de ville ha kunnet forhandle 

seg til ved frivillig salg, og at denne verdien gikk utover vanlig bruks- eller salgsverdi.
231

  

 

Spørsmålet for Høyesterett var om det var en rettsanvendelsesfeil at skjønnsretten ikke hadde 

tilkjent ekspropriatene en særlig erstatning for magasinets verdi for kraftutnyttingsøyemed. En 

samlet Høyesterett avviste magasingrunneiernes påstand. Høyesterett uttaler seg ikke direkte 

om salgsverdiprinsippet er anvendelig. Avgjørelsen har likevel blitt tillagt stor vekt i retts-

praksis og juridisk teori om dette spørsmålet. Dette nødvendiggjør en nærmere undersøkelse 

av avgjørelsens innhold. 

 

Høyesterett påpekte innledningsvis at magasinet var av vesentlig betydning for utnyttelsen av 

vassdraget i kraftøyemed, og at det for så vidt ikke kunne være noe i veien for at magasin-

grunneierne kunne få en andel i verdiene som ble skapt.
232

 Når Høyesterett likevel kom til at 

magasingrunneierne ikke hadde noe rettsbeskyttet krav på å få denne verdien erstattet, la de 

vekt på følgende momenter: 

 

Førstvoterende trakk først fram den historiske utviklingen. Kraftutbyggingen startet med ut-

nyttelse av uregulerte fall, og fallene ble dermed oppfattet som den viktigste innsatsfaktoren 

fra starten av.
233

 Førstvoterende antok at denne utviklingen henger sammen med rådighets-

reguleringen i vassdrag, og at et uttrykk for dette finnes i «vassdragsreguleringslovens regler 

om at eiere av vannfall kan få konsesjon til regulering, mens det ikke er gitt eiere av vann-

magasin noen tilsvarende adgang til å ekspropriere vannfall».
234
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 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1291. Dette var ekspropriatenes subsidiære anførsel i saken. Ekspropriatenes prinsipale 

anførsel var at konsesjonen var ugyldig, se s. 1289-1290. 
231

 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1291. 
232

 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1295. 
233

 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1295, se også Vislie (2002) s. 519-521. 
234

 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1295. 
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Videre vektla førstvoterende grunneiernes manglende rett til regulering. Regulerings-

kompetansen var å anse som en rett staten rådet over ved konsesjon, og ikke noe som tilfalt 

grunneierne. Det var heller ikke opplyst om noen andre reguleringsskjønn der grunneierne 

hadde blitt tilkjent særlig erstatning for verdien magasinerings- og reguleringsmulighetene 

betydde for kraftutnyttelsen. Ettersom disposisjonsretten tillå staten, var «muligheten for å 

kunne realisere verdiene i terrengets magasineringsmuligheter […] knyttet til myndigheten til 

å gi reguleringstillatelse».
235

 

 

Høyesterett fant på denne bakgrunn ikke noen feil i skjønnsrettens rettsanvendelse, og stad-

festet overskjønnet. Dommen avgjør strengt tatt ikke noe annet enn at skjønnsrettene ikke 

plikter å tilkjenne magasingrunneierne en særlig mererstatning. Forholdet til Grunnloven § 

105 tas ikke opp.
236

 Likevel har avgjørelsen, sammen med Herland-avgjørelsen, blitt ansett 

for å være avgjørende for magasingrunneiers ekspropriasjonsrettslige stilling.
237

 

 

5.2.2 Manglende disposisjonsrett 

Begge instanser i Kløvtveit-saken viste til Tokke-Vinje II-avgjørelsens uttalelser om magasin-

grunneiers manglende disposisjonsrett i vassdraget. I det følgende skal jeg redegjøre for hva 

dette begrepet sikter til. 

 

Fallet er den sentrale innsatsfaktoren i et magasinkraftverk. Dersom det ikke er et fall, kan det 

heller ikke eksistere et magasinkraftverk. Lovgivningen har imidlertid, som vi skal se, også 

gjort fallrettigheten til det nødvendige rettslige instrument ved utbygging. 

 

Fallrettigheter kan være underlagt privat eiendomsrett. Dersom vannfallet ved regulering an-

tas å kunne utbringes til mer enn 4 000 naturhestekrefter, kreves det konsesjon etter vann-

fallskonsesjonsloven
238

 for å kunne erverve eiendomsrett «med full rettsvirkning», jf. ikl. § 1 

(2). Videre kreves det konsesjon for å utnytte fallet til kraftproduksjon, jf. energiloven § 3-1 

flg. Man må altså være innehaver av fallrettigheter for å kunne anvende vassdraget til kraft-

produksjon. Andre eiere i vassdraget som ikke er innehavere av fallrettigheter har ikke anled-

ning til å søke om konsesjon til kraftutbygging. 
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 Rt. 1963 s. 1288 på s. 1296-1297. 
236

 Ettersom avgjørelsen ble avsagt før det forelå en generell ekspropriasjonserstatningslov, tok Høyesterett na-

turlig nok ikke opp forholdet til denne. 
237

 Se bl.a. Vislie (2002) s. 520-521. 
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 Lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall mv. (heretter ikl.) 



52 

 

Som påpekt av Vislie, inneholder ikke lovgivningen en eksplisitt bestemmelse om at ekspro-

priasjonsrett kun tilkommer falleierne.
239

 Rett til å ekspropriere fallrettigheter etter oreig-

ningslova § 2 nr. 51 kan også gis «til enhver», jf. forskrift gitt i medhold av oreigningslova § 

3.
240

 Ekspropriasjonsrett forutsetter at man har konsesjon til utnyttelse av vassdraget til kraft-

produksjon. Konsesjon vil som hovedregel bare være av interesse for falleier. Et uttrykk for 

dette finnes i vassdragsreguleringsloven § 9 (1) og (2), som sier at reguleringskonsesjon for-

trinnsvis bør gis til «brukseierforeningen» i vassdraget, med mindre staten selv ønsker å regu-

lere. Lovens § 9 må ses i sammenheng med § 5 bokstav f, som avgrenser kretsen av medlem-

skapsberettigede til «eiere av nedenfor liggende bruk og vandfald». Grunneiere som kun eier 

grunn over fallet har dermed ikke anledning til å bli medlemmer i brukseierforeningen.
241

 

Også NVE tolker lovverket slik, og uttaler i veilederen til konsesjonshåndtering av vannkraft-

saker at reguleringskonsesjoner kun gis til «brukseigarforeiningar eller søkjarar som dispone-

rer fall, eller som kjem til å disponere fall der reguleringa kan utnyttast».
242

 

 

Tradisjonelt har man trukket frem den historiske utviklingen for å forklare hvorfor lovgiver har gjort fallretten til 

det nødvendige rettslige instrument ved kraftutbygging. Forarbeidene til vassdragsreguleringsloven av 1911 

tyder imidlertid på at lovgiver på starten av 1900-tallet var mest oppmerksom på faren for at utenlandsk kapital 

skulle få for stor kontroll over vassdragene.
243

 Spørsmålet om de øvrige vassdragseiernes rettsstilling kom der-

med mer i bakgrunnen. 

 

Dermed er det kun innehaveren av fallrettighetene – forutsatt konsesjon – som gis rett til å 

ekspropriere de andre nødvendige rettighetene til kraftproduksjon. Dette har ledet til en opp-

fatning om at magasingrunneier, når eiendommen brukes til magasinformål, heller ikke lider 

et økonomisk tap; magasingrunneier har ingen rett til å bruke vassdraget på en slik måte.
244

  

 

Denne rettsforståelsen bør ses i sammenheng med Rt. 1975 s. 1041. I denne saken var et av 

spørsmålene om skjønnsretten kunne ta i betraktning at det var en mulighet for at dispensa-

sjon ble gitt. Førstvoterende, som talsmann for flertallet, uttrykte at det ikke «kan oppstilles en 

generell regel om at ingen ved ekspropriasjon kan kreve erstatning for tap av en fordel som er 

avhengig av offentlig tillatelse. Det er i denne forbindelse tilstrekkelig å vise til at utnyttelse 
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 Vislie (1955) s. 185. 
240

 Forskrift 2. juni 1960 nr. 2 i medhold av oreigningslovens § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep. 
241

 Olje- og energidepartementet foreslår at bestemmelsen om brukseierforeninger videreføres uten materielle 

endringer, jf. Prop. 117 L (2016-2017) s. 68-70. Departementets forslag til ny § 23 (1) inneholder en defini-

sjon av hva en brukseierforening er, se proposisjonens s. 140. 
242

 NVE 3/2010 s. 6. 
243

 Se Ot.prp.nr.2 (1909) s. 3. 
244

 Se Rogstad (2002) s. 149. 
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av fallrettigheter krever offentlig tillatelse, mens det på tross herav har vært betalt erstatning 

for fallrettigheter.»
245

 

 

Konsesjonsmomentet kommer utvilsomt inn ved erstatningsvurderingen. Etter min mening er 

det derimot mer naturlig, i tråd med Høyesteretts uttalelse i Rt. 1975 s. 1041, å se på konse-

sjonsspørsmålet som en del av påregnelighetsvurderingen, og ikke som en forutsetning for 

anvendelse av salgsverdiprinsippet generelt. At konsesjonsspørsmålet blir ansett for å høre inn 

under påregnelighetsvurderingen er også i tråd med rettspraksis på vassdragsrettens område 

for øvrig, se for eksempel Rt. 2013 s. 612 (Otra II) og Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit). 

 

5.2.3 Unntaket for aktiv kapitalinnsats 

Førstvoterende i Tokke-Vinje II-avgjørelsen fant ikke grunn til å fravike hovedregelen om å 

bygge på verdien eiendommen har på ekspropriatens hånd. Ekspropriatene viste i denne for-

bindelse til fire høyesterettsdommer der ekspropriatene hadde blitt tilkjent erstatning utover 

skader og ulemper på gjenværende eiendom: Rt. 1956 s. 109 (Tuddal), Rt. 1956 s. 493 (An-

kerske Marmorforretning), Rt. 1959 s. 1239 (Florvåg) og Rt. 1963 s. 342 (Heddal). Høyeste-

rett hadde i disse avgjørelsene tilkjent ekspropriatene erstatning utover det lidte økonomiske 

tap, et unntak fra den klare hovedregelen på ekspropriasjonsrettens område. Det er tilstrekke-

lig å behandle de to førstnevnte avgjørelsene for å redegjøre for unntakets innhold. 

 

Tuddal-avgjørelsen gjaldt ekspropriasjon av bruksrett til vei. Høyesterett opphevet over-

skjønnets avgjørelse på grunn av manglende skjønnsgrunner, men mente ikke at det var urik-

tig rettsanvendelse at ekspropriaten ble tilkjent erstatning for mer enn skader og ulemper på 

veien. Det dreide seg her om en privat vei som «før ekspropriasjonen er anlagt og ved-

likeholdt» av ekspropriaten.
246

 Gjennom ekspropriasjonen ble ekspropriaten avskåret fra «sin 

adgang til på denne måte å utnytte økonomisk sin enerett til veien. Hvis selskapet som følge 

derav lider et økonomisk tap, mener jeg at det har krav på å få dette erstattet.»
247

 

 

Ankerske Marmorforretning-avgjørelsen gjaldt ekspropriasjon av grunn i forbindelse med 

jernbaneutbygging. Ekspropriaten mottok også her erstatning utover ulemper i forbindelse 

med ekspropriasjonen. Høyesterett uttalte at man i utgangspunktet ikke skulle ta hensyn til 

den særlige verdien ekspropriasjonsformålet gir eiendommen.
248

 På den annen side ville det 

verken være rimelig eller i samsvar med Grunnloven § 105 «om eksproprianten i et tilfelle 

som det foreliggende skulle oppnå å få eiendommen for en pris som ligger lavere enn det ville 
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 Rt. 1956 s. 493 på s. 499. 



54 

 

ha vært naturlig og forretningsmessig riktig å betale for den ved frivillig kjøp».
249

 Videre, 

under henvisning til Tuddal-avgjørelsen, fortsatte førstvoterende: 

 

«Er det på det grunnstykke som eksproprieres foretatt arbeider som eksproprianten 

med fordel kan nyttiggjøre seg i sitt anlegg, slik at han sparer ellers nødvendige ut-

gifter, ville han ved fritt kjøp fornuftigvis kunne gi mer for eiendommen enn om disse 

verdier ikke var nedlagt i den. [min kursivering]».
250

 

 

Ekspropriatene ble altså tilkjent et visst vederlag i tillegg til ulempeerstatningen. Tilleggser-

statningen tok utgangspunkt i forhandlingssituasjonen grunneieren ville ha vært i dersom eks-

propriasjonen ikke hadde funnet sted. Man var i disse tilfellene derfor nær situasjonen der 

man ser på ekspropriantens nytte av tingen – og ikke i ekspropriatens eget økonomiske tap. 

Som nevnt i kapittel 4.5.1, ble disse to avgjørelsene av stortingskomiteens flertall ved 1959-

revisjonen av vassdragsreguleringsloven tolket som en mulig åpning for at man ved erstat-

ningsfastsettelsen generelt kunne se hen til ekspropriantens nytte av gjenstanden.  

 

Høyesterett uttalte i Tokke-Vinje II-avgjørelsen at det i disse avgjørelsene var snakk om «sær-

lige tilfelle hvor det ved ekspropriatens innsats er skapt verdier som eksproprianten nyter godt 

av», og at det derfor dreide seg om «fordeler som ekspropriaten hadde kostet på og ekspropri-

anten hadde spart».
251

 Høyesterett mente dette gjaldt en art omsetningsverdi skapt ved eks-

propriatens egen innsats som nøt ekspropriasjonsrettslig vern, selv om verdien kun hadde økt 

for eksproprianten selv.
252

 Forholdene lå ikke slik an i Tokke-Vinje II-avgjørelsen. 

 

Husaas-utvalget behandlet de nevnte avgjørelsene under spørsmålet om erstatning for tap i 

forhandlingsposisjon.
253

 Husaas-utvalget uttalte at det ved erstatningsfastsettelsen generelt 

skal ses bort fra hvor høyt grunneier kunne ha presset vederlaget opp til ved minnelige for-

handlinger.
254

 Hadde derimot ekspropriaten «foretatt investeringer på eiendommen som 

kommer eksproprianten til gode», måtte man ved erstatningsfastsettelsen ta hensyn til disse 

investeringene.
255
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Rettstilstanden må anses oppsummert i Rt. 2008 s. 195 (Regionfelt Østlandet), der Høyesterett 

blant annet behandlet spørsmål om erstatning for bruk av vei. Høyesterett henviste her til 

dommen i Rt. 1976 s. 1362 (Eikeland), der det ble uttalt at det ved ekspropriasjon av «rett til å 

bruke anlegg og innretninger skal ved kapital- og arbeidsinnsats også skal betales erstatning 

for selve bruken. (…) det må dreie seg om foretatte investeringer som har verdi, og verdi 

utenom den som er skapt ved ekspropriasjonsformålet.»
256

 I Regionfelt Østlandet-avgjørelsen 

presiserte Høyesterett at betalingen av et særskilt vederlag forutsetter at «de har en påregnelig 

økonomisk verdi for grunneierne».
257

 

 

Dermed er det lite som står igjen av unntaket utviklet i Tuddal- og Ankerske Marmor-

forretning-avgjørelsene. For det første har lovgiver uttrykkelig forbudt domstolen til å se hen 

til den såkalte forhandlingsmaksimen. Videre har avgjørelsene i nyere tid kun blitt anvendt 

ved ekspropriasjon av veirett.
258

 I tillegg har avgjørelsene blitt tolket for kun å gjelde verdier 

skapt ved ekspropriatens tidligere kapitalinnsats. I juridisk teori har sondringen mellom kapi-

talinnsats og naturherligheter blitt kritisert for å virke noe vilkårlig.
259

 Til sist har Høyesterett 

forutsatt at erstatning kun vil bli aktuelt dersom ekspropriasjonsgjenstanden har en påregnelig 

økonomisk verdi. I så tilfelle kan man spørre seg om unntaket for ekspropriatens aktive kapi-

talinnsats i dag har noen realitet. Ekspropriaten nyter i utgangspunktet vern for ethvert påreg-

nelig økonomisk tap ekspropriasjonsinngrepet fører med seg.
260

 

 

5.3 Markedskravet 

5.3.1 Innledning 

Erstatning utmålt etter salgsverdiprinsippet skal gi uttrykk for en «tenkt markedsverdi som er 

knyttet til et hypotetisk salg av eiendommen», jf. HR-2017-333-A avsnitt 34. Salgsverdi-

prinsippet tar utgangspunkt i hva den eksproprierte eiendommen ville ha blitt solgt for i et 

åpent marked dersom man ser for seg at ekspropriaten ville ha solgt eiendommen frivillig.
261

  

 

Til tross for at salgsverdivurderingen hviler på flere hypotetiske forutsetninger, har Høyeste-

rett utviklet et krav om et reelt marked for at salgsverdiprinsippet skal komme til anvendel-
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se.
262

 Også lagmannretten i Kløvtveit-saken trekker frem markedsmomentet som skranke for å 

betale erstatning for magasingrunn.
263

  

 

I det følgende jeg skal redegjøre for hvilket rettslig grunnlag dette markedskravet hviler på, og 

hvilke karakteristika Høyesterett mener et slikt marked må ha. I forlengelsen av dette foretar 

jeg en tolkning av begrepet «vanlege kjøparar», og hvilken kjøperkrets dette begrepet sikter 

til. Videre tar jeg for meg forholdet til sammenligningskontrakter og anvendelsen av en hypo-

tetisk kjøperkrets ved salgsverdivurderingen. 

 

5.3.2 Markedskravets rettslige grunnlag 

Ordlyden i vederlagslova § 5 inneholder ingen krav om visse forutsetninger for anvendelse av 

prinsippet. Den eneste klare forutsetningen er at det er tale om ekspropriasjon av fast eiendom 

eller rettigheter i fast eiendom, jf. vederlagslova § 1 (1), jf. § 2 bokstav a, som er en forutset-

ning for at loven kommer til anvendelse. I rettspraksis er det likevel innfortolket et krav om at 

det må eksistere et marked for at salgsverdiprinsippet skal kunne anvendes.  

 

Høyesterettsavgjørelsen i Rt. 2006 s. 473 (Steinerskole) drøfter markedskravet ved anvendel-

se av salgsverdiprinsippet. Det sentrale spørsmålet i saken om reguleringsplanen skulle legges 

til grunn for erstatningsutmålingen. Lagmannsretten hadde utmålt erstatning etter salgsverdi-

prinsippet. Førstvoterende drøftet forutsetningene for at salgsverdiprinsippet skulle være an-

vendelig. Førstvoterende uttalte, under henvisning til ordlyden i vederlagslova § 5 (1) og (2), 

at det måtte «finnes et marked for salg av eiendommen til utnyttelse i samsvar med regule-

ringsformålet».
264

 Etter førstvoterendes mening hadde dette markedskravet to sider: For det 

første måtte reguleringsformålet «etter sin karakter (…) appellere til markedet»; For det andre 

måtte det finnes «et marked for salg av den konkrete eiendom til det aktuelle reguleringsfor-

mål».
265

 

 

I Kløvtveit-avgjørelsen tolkes § 5 for å forutsette at det «finnes et marked for den type eien-

dom det er tale om».
266

 Førstvoterende nevnte ikke Steinerskole-avgjørelsens andre forutset-

ning om markedsappell. Årsaken kan være at Kløvtveit-saken ikke tok for seg spørsmålet om 

man skulle se bort fra bindende reguleringsplan. Spørsmålet om markedsappell kom derfor 
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ikke på spissen. Også i Otra II-avgjørelsen anser førstvoterende det som et sentralt spørsmål 

om det foreligger et marked for den aktuelle ekspropriasjonsgjenstanden.
267

 

 

Høyesterett har altså innfortolket et krav i § 5 om at det må eksistere et reelt marked for den 

påregnelige bruken av eiendommen, for at bestemmelsen skal kunne anvendes.
268

 I det videre 

skal jeg først redegjøre for hvilke kjennetegn Høyesterett trekker frem som karakteristiska ved 

et reelt marked. Videre, i kapittel 5.3.4, drøfter jeg hvor godt markedskravet harmonerer med 

lovgivers forutsetninger ved vedtagelsen av vederlagslova. 

  

5.3.3 Hva kjennetegner et marked? 

Hovedspørsmålet i Rt. 2012 s. 808 (Basestasjon) var om erstatning for grunn til bruk av base-

stasjoner for GSM-R-nett kunne utmåles etter salgsverdiprinsippet. For Høyesterett var det 

avgjørende at det ikke eksisterte et marked for grunn til basestasjoner. Høyesterett uttalte at: 

  

«Jeg legger likevel større vekt på at de grunnleggende forutsetninger for et marked ik-

ke er oppfylt. At det ikke er noe knapphet på det som etterspørres, følger allerede av at 

det ikke er noen konkurranse mellom aktørene. Disse er ikke i en konkurransesitua-

sjon.»
269

 

 

Markedssituasjonen for basestasjon må ses på bakgrunn av lovreguleringen på området. Alle-

rede her er det en tydelig forskjell fra situasjonen ved ekspropriasjon av magasingrunn. 

Ekomloven
270

 § 4-4 gir spesielle regler om samlokalisering, som legger opp til at flere aktører 

kan bruke den samme basestasjonen. Den eksproprierte eiendommens lokalisering har dermed 

liten selvstendig betydning. Lokalisering er derimot en sentral, om ikke avgjørende, faktor for 

magasingrunnens verdi i kraftøyemed. Vassdragslovgivningen legger ikke opp til samarbeid 

mellom ulike vannkraftaktører i samme vassdrag.
271
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Høyesterett sammenlignet den manglende markedssituasjonen for basestasjoner med mar-

kedssituasjonen for fallrettigheter og grunn til vindmøllepark
272

 I de to sistnevnte tilfellene 

forelå det etter Høyesteretts mening en «klar konkurransesituasjon». Høyesterett fortsatte vi-

dere: 

 

«Det er for vannkraft dessuten tale om å ekspropriere en innsatsfaktor i produksjonen, 

det er selve grunnlaget for primærproduksjonen som overtas. Det er tale om en ressurs 

som prinsipielt sett kan utnyttes av hvem som helst, også av grunneieren, og det er tale 

om en kvantifiserbar ressurs, som lett kan verdsettes. Det er kanskje ikke alltid mange 

aktører, men det er i utpreget grad en konkurransesituasjon. Den enkelte aktør fors-

vinner ikke fra markedet når det første fallet er utbygget. [min kursivering]»
273

 

 

Stordrange og Bennin har trukket frem denne uttalelsen som et argument for at grunn til 

kraftproduksjon generelt innehar en markedsverdi «som bør reflekteres i erstatningen for 

grunn og rettigheter som medgår».
274

 Isolert sett retter Høyesteretts uttalelse seg kun mot 

markedssituasjonen for fallrettigheter. Høyesteretts intensjon var trolig kun å forklare hvorfor 

man for fallrettigheter kan konstatere en konkurransesituasjon. Uttalelsen er imidlertid inter-

essant ved at den klargjør hvilke momenter som kan spille inn ved vurderingen av om det 

foreligger et marked på andre områder.  

 

Det er grunn til å merke seg to andre momenter ved Basestasjon-avgjørelsen: 

 

I avsnitt 36 trakk førstvoterende frem at det i denne situasjonen var vanskelig å tenke seg et 

marked «i egentlig forstand», og konstaterte i avsnitt 41 at det ikke forelå et marked i «rettslig 

forstand». 

 

Det er uklart om Høyesterett tilla en meningsforskjell mellom et marked i «rettslig forstand» 

og et marked i «egentlig forstand». Høyesterett har i saken knyttet markedsvurderingen opp 

mot alminnelige, økonomiske markedsfaktorer, slik som at det må være en knapphet på godet 

som etterspørres, og at det må finnes flere aktører. Dette tyder på at det ikke er en menings-

forskjell mellom de to uttrykkene. I så tilfelle kan man spørre seg hvorfor Høyesterett anven-

der to forskjellige uttrykk på det samme vurderingstemaet. Dersom det på den andre siden er 

en forskjell mellom et marked i rettslig forstand, og et marked i egentlig forstand, blir det 

spørsmål om ekspropriaten må bevise at det eksisterer et marked i begge forstander, eller om 

det er tilstrekkelig å bevise at det foreligger et marked i én av dem.  
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For det andre var det ikke tilstrekkelig for å fastslå eksistensen av et marked at det gjennom-

gående hadde blitt betalt vederlag for grunn til basestasjoner.
275

 Etter Høyesteretts mening 

hadde ikke betalingen av vederlag noen tilknytning til eiendommens markedsmessige etter-

spørsel, men først og fremst i at et fravær av minnelige avtaler ville ha negative konsekvenser 

for kostnad og fremdrift.
276

 Høyesterett oppstiller dermed et motivasjonsmoment, ved at beta-

lingen må knyttes til eiendommens markedsmessige etterspørsel.  

 

Motivasjonsmomentet kan vanskeliggjøre verdivurderingen. Førstvoterende i Kløfta-

avgjøreøsen forsto grunnlovsbudet i § 105 slik at man ikke kan nekte ekspropriaten erstatning 

for den verdi vedkommende «faktisk kunne ha oppnådd, om ekspropriasjonen ikke hadde 

funnet sted».
277

 I motsatt fall ville ekspropriaten bli stilt dårligere enn «grunneiere i liknende 

stilling, hvis eiendom ikke bli ekspropriert».
278

 Førstvoterende utelukker likevel ikke at doms-

tolen må se bort fra «enkelte av de komponenter som inngår i omsetningsverdien (…) Avvi-

kelser som har en rimelig og naturlig sammenheng med den spesielle situasjon ekspropria-

sjonstiltaket skaper eller er ledd i, må det være anledning til å akseptere».
279

  

 

Interessenten vil, blant annet fordi han vil bli ansvarlig for sakskostnadene ved skjønns-

behandlingen, som regel være interessert i å tilby grunneier en høyere pris enn eiendommens 

faktiske markedspris. Ved verdifastsettelsen har domstolen adgang til å se bort fra denne 

«overskytende» delen. Langvarig kontraktspraksis, der grunneier mottar kompensasjon som 

overstiger det økonomiske tapet, kan imidlertid føre til etableringen av et visst erstatnings-

nivå.
280

 Dersom erstatningsnivået anses for å være etablert, beskyttes dette etter Grunnloven § 

105.  

 

Et ytterligere kompliserende element i denne forbindelse, er at det kan være vanskelig å skille 

de ulike komponentene i vederlaget fra hverandre. Domstolen kommer for eksempel til at én 

del av vederlaget kan spores tilbake til markedsmessige forhold, og at en annen del kun kan 

spores tilbake til forhold uten en markedsmessig tilknytning.  

 

Også annen høyesterettspraksis gir holdepunkter for hva som må til for å kunne konstatere 

eksistensen av et marked. I Steinerskole-avgjørelsen legger Høyesterett vekt på at den aktuelle 
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bruken salgsverdivurderingen skal basere seg på må være «egnet til å gi økonomisk av-

kastning eller tilfredsstille behov som etterspørrerne er villig til å betale for».
281

 I Rt. 2009 s. 

740 (Seimsmyrane), der det aktuelle arealet var regulert til friområde, uttaler Høyesterett at 

dersom det ikke er noen «etterspurnad i marknaden, har eigedommen ingen salsverdi» - det 

må altså være en reell økonomisk interesse for ekspropriasjonsgjenstanden.
282

 I Rt. 1993 s. 

166 (Randesund), der spørsmålet var om arealer regulert til friområde har en markedsverdi, er 

Høyesterett av den oppfatning at det må finnes flere alternative kjøpere som er villige til å 

betale (påstått) markedsverdi.
283

 

 

5.3.4 Tolkningen av «vanlege kjøparar» 

Etter § 5 (1) skal salgsverdivurderingen ta utgangspunkt i hva «vanlege kjøparar» ville gitt for 

eiendommen ved frivillig salg. Forarbeidene utdyper lovgivers intensjon bak denne for-

muleringen. 

 

For det første utelukkes interessenter hvis verdivurdering hviler på spekulativt grunnlag.
284

 En 

entreprenør som tilbyr en spesielt høy pris for en eiendom fordi han regner med å få tillatelse 

for bruksendringer, er et eksempel på en slik spekulasjonskjøper.
285

 Dette synspunktet kan 

likevel ikke trekkes for langt. Eiendommens salgsverdi vil ofte avhenge av hvilke alternative 

bruksmåter eiendommen gir grunnlag for. Et visst risikomoment ved kjøperens verdivurdering 

må man dermed regne med. Avgrensningen mot spekulasjonskjøpere bør derfor ses i sam-

menheng med hvilken bruk av eiendommen som er påregnelig. 

 

Videre avgrenser uttrykket mot kjøpere med et særlig behov for eiendommen.
286

 Av-

grensningen retter seg først og fremst mot verdien eiendommen har for eksproprianten selv.
287

 

Avgrensningen retter seg også mot andre kjøpere som tillegger eiendommen en særskilt verdi, 

for eksempel affeksjonsverdi.
288

 Det utslagsgivende i denne sammenheng må være at det sær-

lige behovet bare gir seg utslag for denne ene personen, eventuelt en svært begrenset person-

krets. Dersom eiendommens verdi av en større personkrets vurderes å være særlig høy på 

grunn av individuelle egenskaper ved eiendommen, kan man legge vekt på dette.
289
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«Vanlege kjøparar» avgrenser også mot ekspropriatens egen verdsettelse av eiendommen. 

Ekspropriasjonsadgangen eksisterer fordi ekspropriaten verdsetter eiendommen høyere enn 

eksproprianten er villig til å betale, se kapittel 6.3.3.1. En erstatningsfastsettelse som tar ut-

gangspunkt i ekspropriatens egen verdivurdering løser dermed ikke problemet ekspropriasjo-

nen søker å løse. Differansen mellom grunneiers egen verdsetting og salgsverdien er ikke 

ekspropriasjonsrettslig vernet. Dette tapet, grunneiers subjektive tap, beskyttes ikke av grunn-

lovsbudet om «full erstatning».
290

 

 

Ifølge forarbeidene er målet ved en slik avgrensning av potensielle erververe å finne frem til en «realistisk salgs-

pris».
291

 Denne avgrensningen kan fremstå som urettferdig sett fra ekspropriatens ståsted. Dersom en potensiell 

erverver kunne tenkt seg å betale mer enn andre kjøpere, ville grunneier tjent mer på å selge eiendommen til 

denne kjøperen enn til «vanlege kjøparar». Dette kan illustreres ved følgende eksempel: 

 

Grunneier A har et beiteområde. Erverver B verdsetter, ut fra sin særlige interesse, eiendommen til kr 20 000. 

Prisen «vanlege kjøparar» ville betalt for eiendommen vurderes derimot til å være kr 5 000. Når A nekter å selge, 

og erstatningen fastsettes ved skjønn, utmåles erstatningen til kr 5 000. 

 

I dette eksempelet ville det lønnet seg for grunneier å selge til B ved frivillig avtale. Dette forutsetter imidlertid 

at erverver B ville tilbudt A kr 20 000. B vil i dette tilfellet ikke ha noe insentiv til å avsløre sin sanne verdsetting 

av As eiendom.  

 

I Rt. 1987 s. 1386 drøfter Høyesterett det nærmere innholdet i markedsleie etter husleielo-

ven.
292

 Høyesterett sluttet seg til takstfirmaets uttalelse om at dette var «den leie som flere 

uavhengige interessenter anser som passende».
293

 Den nevnte uttalelsen har i juridisk teori 

blitt ansett for også å gi uttrykk for hva salgsverdien ved ekspropriasjon gir uttrykk for.
294

 

«Vanlege kjøparar» bør dermed i alle fall omfatte den sannsynlige kjøpergruppen for eien-

dommen.
 295

 I den anledning blir spørsmålet hvilke potensielle interessenter det er aktuelt å se 

til. Dersom eiendommen egner seg godt til utnyttelse til kraftformål, er det mest nærliggende 

å anse den sannsynlige kjøpergruppen for å være profesjonelle utbyggere. Å ta utgangspunkt i 

kraftprodusentenes verdsettelse, kan dermed være et godt utgangspunkt for fastsettelsen av 

eiendommens salgsverdi. 

 

Lagmannsrettens avgjørelse i Kløvtveit-saken, LG-2010-4850, illustrerer at dette ikke er en 

åpenbar løsning. Lagmannsretten avviser her anvendelse av salgsverdiprinsippet ettersom 

«vanlege kjøparar» ikke vil få tillatelse til å regulere vassdraget, og dermed utnytte grunnen til 

magasinering. Slik jeg leser avgjørelsen, tar lagmannsretten utgangspunkt i at verdien maga-
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 Grunneiers subjektive tap anerkjennes imidlertid som en rettsøkonomisk størrelse, se kapittel 6.3.3.1.  
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sineringsmulighetene representerer kun vil kunne utløses av fallrettsinnehaveren, og at det 

derfor ikke er snakk om en krets av potensielle kjøpere for magasingrunnen. Som påpekt av 

førstvoterende ved Høyesteretts behandling av saken, har magasineringsmulighetene imidler-

tid vært et grunnleggende premiss for lagmannsrettens flertall.
296

 Lagmannsrettens flertall 

hadde regnet med magasineringsfordelene ved vurderingen av prosjektets lønnsomhet. Etter-

som falleierne ble tilkjent erstatning etter salgsverdiprinsippet, må lagmannsretten altså ha 

regnet med at «vanlege kjøparar» ville tatt hensyn til mulighetene for utnyttelse av magasinet 

ved kraftproduksjonen.  

 

Det kan dermed anføres gode grunner for å anse kjøperkretsen ved ekspropriasjon av fall-

rettigheter for å sammenfalle med kjøperkretsen ved ekspropriasjon av magasingrunn. Selv 

om den nyere rettsutviklingen ikke har behandlet spørsmålet om magasingrunneiernes eks-

propriasjonsrettslige vern eksplisitt, er det ingenting som tyder på at magasinets verdi har blitt 

mindre etter denne utviklingen. 

 

5.3.4.1 Sammenligningseiendommer og -kontrakter 

Ved erstatningsfastsettelsen skal domstolen etter vederlagslova § 5 (2) 2. pkt. legge vekt på 

prisene som er oppnådd ved frivillig omsetning av andre eiendommer «som det er naturleg å 

samanlikne med». Forarbeidene forutsetter at salgsprisen fremkommer ved en sammenligning 

av priser oppnådd ved salg av tilsvarende eiendommer.
297

 Hvilke eiendommer det er naturlig 

å sammenligne med må ses i sammenheng med § 5 (2) 1. pkt.; eiendommens karakter, geo-

grafiske plassering og påregnelige utnytting. Også etter 1973-loven var skjønnsretten henvist 

til å foreta en slik sammenligning. I forarbeidene til 1984-loven uttales det at det ikke har vært 

tilsiktet noen endring i rettstilstanden på dette området.
298

 Rettspraksis fra før vedtagelsen av 

1984-loven vil dermed fremdeles være av relevans.  

 

I Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) uttalte Høyesterett seg generelt om sammenligningseiendommer: 

 

«Ved sammenlikningen kommer eiendommens beliggenhet, beskaffenhet, utbyggings-

muligheter og særlige utbyggingsegenskaper i betraktning. Det kan sammenliknes bå-

de med ubebygde og bebygde arealer, hva enten disse er utskilt kort før eller atskillig 

tid forut for ekspropriasjonen. Men det er en selvfølgelig at sammenliknes det med 

bebygde arealer, må det være grunnverdien uten bebyggelse man har for øye. [min 

kursivering]»
299
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Etter at man har funnet de relevante sammenligningseiendommene, må man så finne de rele-

vante sammenligningskontraktene for erverv av slik eiendom. Etter § 5 (2) 2. pkt. skal det 

«leggjast vekt på» disse prisene. Fordi magasingrunn tradisjonelt ikke har blitt ansett for å ha 

en salgsverdi, er det vanskelig å vise til noen konkrete sammenligningskontrakter på dette 

feltet. Sett i sammenheng med kravet om et reelt marked, skulle dette tilsi at salgsverdi-

prinsippet av denne grunn ikke kan anvendes ved erstatningsutmålingen. I Otra II-avgjørelsen 

behandlet Høyesterett spørsmålet om fallrettigheter hvis påregnelige utnyttelse var ledd i en 

kompleks utbygging, også kunne verdsettes etter den nye, markedsorienterte utmålingsmeto-

den. Høyesterett avviste dette, og viste blant annet til at ekspropriatene «ikke [hadde] kunnet 

vise til kontrakter eller priser som dokumenterer et slikt marked».
300

  

 

Høyesterett tok i Rt. 1963 s. 316 (Tokke-Vinje I) stilling til om grunn til damfester i Tokke-

Vinje-vassdraget hadde en særlig omsetningsverdi. Ekspropriatene hadde vist til at damfester 

i Hallingdalsvassdraget ble omsatt i fritt salg, og at det i dette distriktet ble gitt særskilt er-

statning for damfester.
301

 Overskjønnet viste til den teknisk-historiske og lovgivnings-

historiske utviklingen som hadde ført til at fallene hadde blitt den primære innsatsfaktoren ved 

ekspropriasjon til vannkraftformål, og at det ikke kunne påvises «en tilsvarende utvikling for 

tenkbare damfester og andre eiendomsherligheter som kan tas i bruk ved en regulering, - unn-

tagen muligens i Hallingdalsvassdraget».
302

 Overskjønnet bygget kun på sammenlignings-

eiendommer i Tokke-Vinje-vassdraget. Høyesterett kunne ikke overprøve denne bevis-

vurderingen.
303

 Overskjønnsretten forholdt seg her til et relativt strengt geografisk avgrenset 

område.  

 

Høyesterett opererte ikke med en tilsvarende streng geografisk avgrensning i Rt. 1976 s. 1 

(Kløfta). Avgjørelsen ble avsagt etter ekspropriasjonserstatningsloven av 1973, hvoretter eks-

propriasjonsgjenstanden skulle sammenlignes med andre eiendommer i «distriktet». Høyeste-

rett uttalte at «[h]va som skal anses som «distriktet», vil avhenge av forholdene. I den utstrek-

ning et naturlig sammenlikningsgrunnlag ikke finnes i nærheten, kan det være nødvendig å 

søke lenger ut».
304
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Dersom ekspropriaten viser til relevante sammenligningskontrakter ved kjøp av magasin-

grunn, må dette ses i sammenheng med motivasjonsmomentet nevnt i kapittel 5.3.3. En sam-

menligningskontrakt vil altså kun være relevant i den grad kjøpesummen reflekterer en mar-

kedsmessig etterspørsel. Spørsmålet vi nå skal ta for oss, er hvordan domstolen skal forholde 

seg til mangelen på sammenligningskontrakter. 

 

5.3.4.2 Fortsettelse: Bruken av hypotetiske kjøpere 

Lovgiver har vært oppmerksom på problematikken som oppstår der det ikke er mulig å finne 

frem til konkrete sammenligningskontrakter ved anvendelse av salgsverdiprinsippet.
305

 I for-

arbeidene til vederlagslova uttaler departementet følgende: 

 

«Det er også andre forhold som gjør det tvilsomt om man i lovteksten utelukkende bør 

knytte salgsverdien til priser ved omsetning av sammenligningseiendommer. Det gjel-

der særlig i de tilfelle hvor det ikke synes praktisk mulig å finne fram til et prisnivå på 

sammenlignbare eiendommer, f.eks. fordi det ikke har skjedd omsetning av betydning 

innenfor det tidsrom som er aktuelt å ta i betraktning (…) På denne bakgrunn vil de-

partementet foreslå at det i § 5 tas inn en uttrykkelig bestemmelse om at erstatning et-

ter salgsverdi som utgangspunkt skal fastsettes på grunnlag av hva vanlige kjøpere an-

tas å ville gi for eiendommen ved salg, se lovutkastet § 5 første ledd. Det presiseres i 

lovteksten at det her er tale om frivillig salg.»
306

 

 

Uttalelsene kan forstås slik at det åpnes for at domstolen, i mangel av konkrete sammenlig-

ningskontrakter, kan foreta en vurdering av hva en hypotetisk kjøper kunne tenkes å ville gi 

for eiendommen, basert på retningslinjene i § 5 (2). Forarbeidene til 1973-loven uttrykker at 

retten, der det har foregått liten eller ingen omsetning av relevante sammenlignings-

eiendommer, kan måtte operere med en «konstruert salgsverdi».
307

 Retten må «på fritt grunn-

lag 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 ekspropriasjo-

nen».
308

 

 

Rt. 2011 s. 449 (Hakloa Vestre) illustrerer en slik vurdering. Ekspropriasjonsgjenstanden var 

en større eiendom i Nordmarka, beskrevet som «en perle […] som normalt ikke er i markedet 
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for salg».
309

 I mangel av opplysninger om relevante sammenligningseiendommer og -

kontrakter var ting- og lagmannsretten henvist til en svært skjønnspreget vurdering. Høyeste-

rett kom likevel til at skjønnet var gyldig.
310

 I tillegg til å se hen til mulige kjøpere i nærområ-

det, hadde lagmannsretten også vurdert det slik at det kunne være «andre kjøpere», uten at det 

spesifiseres hvilken interessentkrets dette kunne være.
311

 Hakloa Vestre-avgjørelsen er vans-

kelig å forene med Otra II-avgjørelsen, der Høyesterett tilsynelatende gir uttrykk for et mye 

strengere syn på kravet til sammenligningskontrakter.
312

 

 

Bruken av hypotetiske kjøpere har støtte i juridisk teori. Basert på en fortolkning av ordlyden 

og forarbeidene til § 5, hevder Hauge at domstolen, der konkrete sammenligningskontrakter 

ikke finnes, må finne en hypotetisk salgsverdi for hva «vanlege kjøparar» ville ha gitt for ei-

endommen.
313

 Stordrange og Lyngholt går i samme retning, og mener retten i mangel av 

konkrete sammenligningskontrakter må basere verdiberegningen på § 5 (2) 1. pkt.
314

 Som 

påpekt av Hauge, vil bruken av en hypotetisk kjøper/kjøperkrets kunne være egnet til å frem-

me hensynet til helhet og konsistens i ekspropriasjonsretten, særlig sett i sammenheng med at 

erstatningen skal utmåles etter objektive kriterier.
315

  

 

Naturhestekraftmetoden kan ses på som et unntak fra kravet om et reelt marked. Som påpekt av førstvoterende i 

Uleberg-avgjørelsen, vokste metoden frem på grunn av mangelen på et fritt marked, og ble ansett for å gi et 

«dekkende» bilde av den potensielle verdien fallet representerte.
316

 Når metoden anvendes, til tross for at det 

ikke kan konstateres et reelt marked for ekspropriasjonsgjenstanden, må kjøperen også være hypotetisk. Til illus-

trasjon var mindretallet ved lagmannsrettsbehandlingen av Kløvtveit-saken, på grunn av markedskravet, av den 

oppfatning at naturhestekraftmetoden ikke var anvendelig på fallrettigheter der separat utbygging ikke var på-

regnelig.
317

 

 

5.3.4.3 Særlig om situasjonen ved opprustning og utbygging, der utbygger er 

eneste mulige interessent 

Utbygging av nye reguleringskraftverk kan også finne sted i dag. Minst like aktuelt er opp-

rustning og utvidelse (O/U) av eksisterende magasinkraftverk. Pålegg om utvidelse kan nød-

vendiggjøre tilleggserverv av grunn og rettigheter.
318

 Kravet om et reelt marked kan utløse en 
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ytterligere problemstilling. I disse tilfellene vil kun den eksisterende regulanten være interes-

sert i å erverve ytterligere magasingrunn. Spørsmålet blir om kravet til et reelt marked fører til 

at salgsverdiprinsippet i disse tilfellene blir uanvendbart som følge av regulantens faktiske 

monopolstilling. 

 

I Ankerske Marmorforretning-avgjørelsen, se kapittel 5.2.3, la Høyesterett vekt på ekspropri-

antens monopolstilling ved vurderingen av eiendommens omsetningsverdi. Etter Høyesteretts 

mening utelukket «ekspropriantens faktiske monopolstilling […] at andre kan nytte eien-

dommen til samme formål, - et forhold som i seg selv gjør det betenkelig uten videre å la det 

være avgjørende om eiendommen har verdi også for andre enn eksproprianten».
319

 Ekspropri-

anten i denne saken var NSB. Avgjørelsen har blitt sterkt kritisert fra flere hold, og var (del-

vis) bakgrunnen for at lovgiver valgte å ta med et eksplisitt forbud mot forhandlingsmaksi-

men.
320

  

 

Monopolhensynet spiller en sentral rolle ved ekspropriasjonsrettens begrunnelse.
321

 Det finnes 

flere mekanismer som forhindrer ekspropriaten fra å ta ut en monopolgevinst ved tiltaket.
322

 

Finnes det tilsvarende mekanismer som forhindrer eksproprianten fra å gjøre det samme? 

 

Høyesterett var i Kløvtveit-avgjørelsen inne på problemstillingen rundt monopoler, og uttalte 

at verken den ene eller andre av rettighetshaverne «kan tillates å ta ut en «monopolgevinst» 

basert på ekspropriasjonstiltaket».
323

 Uttalelsens rekkevidde må vurderes på bakgrunn av an-

førselen. Utbygger anførte her at det ville være uaktuelt å medvirke frivillig i det ellers påreg-

nelige samarbeidsprosjektet. Påregnelighetsvurderingen måtte, slik hovedregelen ellers er i 

ekspropriasjonsretten, ta utgangspunkt i hvilken utnyttelse av eiendommene som ville ha vært 

påregnelig dersom man så bort fra ekspropriantens prosjekt. Høyesterett presiserte at dette 

«kan tenkes å være akkurat det samme prosjektet, inkludert den eiendom eller de rettigheter 

den aktuelle eksproprianten selv måtte sitte på».
324
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Ekspropriatene ved høyesterettsbehandlingen av Kløvtveit-saken var fallrettseiere, og dermed 

innehavere av det nødvendige rettslige instrument for kraftutbygging, se kapittel 5.2.2. Dette 

svekker overføringsverdien til magasingrunneiernes ekspropriasjonsrettslige situasjon. 

Spørsmålet blir dermed om man kan finne andre holdepunkter for å se bort fra regulantens 

faktiske monopolstilling.  

 

En lignende problemstilling finner man i Nygårdsfjellskjønnet.
325

 Saken dreide seg om erstat-

ning for grunn til vindkraftformål. Utbyggeren hadde allerede etablert vindkraftvirksomhet på 

stedet, og i den anledning ervervet størstedelen av området. Lagmannsretten måtte ta stilling 

til om grunnens salgsverdi med dette hadde blitt mindre. Det aktuelle området var for lite til å 

kunne bygges ut separat, og eksproprianten var derfor i praksis den eneste aktuelle interessen-

ten. Lagmannsretten mente likevel at salgsverdiprinsippet var anvendelig, og uttalte følgende: 

 

«At det på tiltredelsestidspunktet neppe var andre enn Nordkraft Vind AS som var in-

teressert i å erverve den aktuelle parsell for vindkraftformål, skyldes ikke endring i et-

terspørselen etter utmarkseiendommer egnet til bygging av vindkraftverk. Årsaken er 

at Nordkraft Vind AS i forbindelse med trinn I av utbyggingen har ervervet største-

delen av det området som samlet egner seg til formålet, og ved sine egne investeringer 

selv tatt det i bruk av vindkraftformål. Slik lagmannsretten ser det, fremstår ekspro-

priasjonen som et integrert ledd i den sammenheng som også den allerede foretatte 

virksomhet og etablerte virksomhet er en del av. I den utstrekning verdien av den par-

sell som nå erverves, er endret skyldes det Nordkraft Vind AS` «gjennomførde in-

vesteringar eller verksemd som har direkte samanheng med oreigningstiltaket», jf. ve-

derlagsloven § 5 tredje ledd. Det skal følgelig ses bort fra verdiendringer som følge av 

at Nordkraft Vind AS allerede har ervervet størstedelen av området og etablert vind-

kraftvirksomhet på stedet, jf. også vederlagsloven § 5 fjerde ledd. [min kursivering]» 

 

Etter lagmannsrettens oppfatning var spørsmålet om ekspropriantens faktiske monopolstilling 

altså et spørsmål regulert av justeringsregelen i § 5 (4). Hvilken overføringsverdi har Ny-

gårdsfjellskjønnet på magasingrunneiernes situasjon? 

 

Ettersom det kun er snakk om en lagmannsrettsavgjørelse, blir det ikke tale om noen prejudi-

katsvirkning. Det vil i så fall kun bli aktuelt å anvende samme argumentasjon ved ekspropria-

sjon av magasingrunn. I tillegg stiller konsesjonsspørsmålet seg annerledes ved vindkraftsa-

ker. Adgangen til å søke om utbyggingstillatelse er ikke knyttet til eierskap over en særskilt 

del av eiendommen. Prinsipielt kan enhver grunneier søke om konsesjon til etablering av 
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vindkraftverk, og enhver kan søke om ekspropriasjonstillatelse i forbindelse med dette.
326

 Slik 

sett ligger saken nærmere ekspropriasjon av fallrettigheter enn magasingrunn. 

 

Synet på ekspropriasjon som et «integrert ledd» i den allerede etablerte virksomheten ligger 

imidlertid nært opp til situasjonen ved tilleggserverv av magasingrunn. I begge tilfeller befin-

ner eksproprianten seg i en monopolstilling på grunn av tidligere grunnerverv vedkommende 

tidligere har fått tillatelse for. Som lagmannsretten fremhever i Nygårdsfjellskjønnet, er ikke 

endringen i etterspørselssituasjonen begrunnet i en generell endring, men av de faktiske for-

hold på stedet. Etter lagmannsrettens mening, hadde eksproprianten her en mindre beskyttel-

sesverdig interesse.  

 

5.3.5 Oppsummering og vurdering 

Kravet om et reelt marked er en skranke for å anvende salgsverdiprinsippet ved ekspropria-

sjon av magasingrunn. Frem til det skjer en endring, enten gjennom legislative direktiver eller 

gjennom en endring av høyesterettspraksis, er kravet om et reelt marked gjeldende rett. De 

lege ferenda er det særlig tre momenter som gjør innføringen og praktiseringen av markeds-

kravet betenkelig.  

 

Som påpekt ovenfor, åpner lovens forarbeider for at retten kan anvende en hypotetisk kjøper-

krets ved salgsverdivurderingen, dersom det ikke er mulig å finne konkrete sammenlignings-

kontrakter. Høyesteretts innfortolkning av kravet om et reelt marked vanskeliggjør bruken av 

hypotetiske kjøpere. 

 

Videre bør man se hen til de faktiske forhold som fører til markedsfraværet. De aktuelle eien-

dommene i Seimsmyrane- og Randesund-avgjørelsene, se kapittel 5.3.3, var regulert til fri-

områder. Friområder er områder som legger til rette for allmennhetens rekreasjonsmuligheter, 

typisk parker og lekeplasser.
327

 Ettersom en slik regulering sjelden vil legge til rette for øko-

nomisk lønnsom bruk, er det heller ikke naturlig å slå fast noen etterspørsel. I Basestasjon-

avgjørelsen var det også vanskelig å slå fast noen etterspørsel for grunn til basestasjoner, både 

på grunn av ekomloven § 4-4 om samlokalisering, og fordi den konkrete lokaliseringen av 

hver enkelt mast i stor grad ville være noe tilfeldig. I disse avgjørelsene har det ikke vært mu-

lig å fastslå en markedssituasjon fordi området i seg selv ikke er et attraktivt kjøpsobjekt.  
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 Se forskrift 2. juni 1960 nr. 2 og Ot.prp. nr.4 (1999-2000) s. 2. 
327

 Se Pedersen m.fl. (2010) s. 227.  
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For fallrettigheter og magasingrunn stiller dette seg annerledes. Den tradisjonelle naturheste-

kraftmetoden vokste frem fordi lovgivningen ikke åpnet for fri omsetning.
328

 Bakgrunnen for 

at det har vært vanskelig å fastslå et marked for disse rettighetene er derfor ikke begrunnet i at 

det ikke har vært noen etterspørsel etter fallrettigheter, men fordi lovgivningen selv ikke har 

tillatt fremveksten av et uregulert marked. Tilsvarende gjelder for magasingrunn, der maga-

singrunneiere gjennom lovgivningen er avskåret fra å utnytte vassdraget til kraftproduksjon 

der de ikke samtidig er innehavere av fallrettigheter. Praktiseringen av vassdragslovgivningen 

stenger altså for at det kan utvikle seg et marked for omsetning av magasingrunn og magasi-

neringsrettigheter.  

 

Til sist bør alternativet til salgsverdierstatning nevnes. I de fleste saker der ekspropriaten an-

fører at utmålingen må ta utgangspunkt i salgsverdiprinsippet, og skjønnsretten finner at det 

ikke foreligger et marked for den aktuelle eiendommen, vil man falle tilbake på utmåling etter 

bruksverdiprinsippet i vederlagslova § 6.
329

 For magasingrunneier vil alternativet derimot 

være å motta erstatning for skader og ulemper på gjenværende eiendom. I motsetning til de 

ordinære ekspropriasjonstilfellene, der hovedspørsmålet i de fleste tilfeller vil være hvor høy 

erstatningen for ekspropriasjonsgjenstanden skal være, er hovedspørsmålet ved ekspropriasjon 

av magasingrunn om det skal betales erstatning for ekspropriasjonsgjenstanden. 

 

5.4 Påregnelighetsvurderingen 

5.4.1 Innledning 

Dersom salgsverdiprinsippet kan anvendes, må domstolen legge vekt på «den påreknelege 

utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden», jf. vederlagslova § 5 (2) 1. 

pkt. Retten må vurdere hvordan eiendommen ville ha blitt brukt, eventuelt hvordan den poten-

sielle kjøperkretsen ville ha brukt eiendommen, dersom man tenker det konkrete ekspropria-

sjonstiltaket bort. Det hypotetiske hendelsesforløpet tar utgangspunkt i de faktiske og rettslige 

begrensninger eiendommen og lovgivningen setter.  

 

At eiendommen generelt er egnet til å kunne anvendes til et visst formål, for eksempel maga-

sinformål, er ikke nok for å fastslå at dette formålet er den påregnelige bruken av eiendom-

men, jf. Rt. 1998 s. 29, der Høyesterett avviste ekspropriatens påstand om at et generelt behov 

for én type bruk tilfredsstilte påregnelighetskravet.
330

 

                                                 
328

 Se bl.a. Rt. 2008 s. 82 avsnitt 83. 
329

 Ved ekspropriasjon av fallrettigheter vil alternativet til å anvende småkraftmetoden være naturhestekraftme-

toden, en spesiell form for salgsverdierstatning. 
330

 Rt. 1998 s. 29 på s. 33. Ekspropriaten i denne saken hevdet et generelt behov for riggplasser var tilstrekkelig 

for å bevise at den påregnelige bruken av eiendommen var til riggplassformål. Se også Hauge (2016b) s. 

118. 
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Påregnelighetsvurderingen skal skje etter en totalvurdering, og vil i stor utstrekning bli 

skjønnsmessig.
331

 En fullstendig oversikt over alle mulige veier påregnelighetsvurderingen 

kan gå er ikke mulig å gi. Av praktiske hensyn finner jeg det derfor mest hensiktsmessig å 

trekke fram særskilte momenter ved påregnelighetsvurderingen som vil gjøre seg gjeldende 

ved ekspropriasjon av magasingrunn. I kapittel 5.4.2 behandler jeg spørsmålet om hvilket 

perspektiv for påregnelighetsvurderingen domstolene kan legge til grunn. I kapittel 5.4.3 re-

degjør jeg for hvilken rolle konsesjonsmomentet får ved påregnelighetsvurderingen, se også 

kapittel 5.2.2. Til slutt, i kapittel 5.4.4, ser jeg på vurderingen av alternativt påregnelige utnyt-

tingsmåter.  

 

5.4.2 Perspektivet for vurderingen 

Påregnelighetsvurderingen tar utgangspunkt i at noen ønsker å erverve eiendommen for å 

bruke den. Salgsverdien skal tilsvare en tenkt markedsverdi knyttet til et hypotetisk salg av 

eiendommen, jf. HR-2017-333-A avsnitt 34. En naturlig forståelse av dette å vurdere hvilken 

bruk som er påregnelig for de samme kjøperne som det tas utgangspunkt i etter § 5 (1).
332

  

 

Erstatning etter salgsverdiprinsippet skal fastsettes etter hvilken påregnelig utnyttelse det 

«røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden», jf. § 5 (2) 1. pkt. Der den påregnelige ut-

nyttelsen av eiendommen vurderes å være den aktuelle bruken av eiendommen, vil salgs- og 

bruksverdien i utgangspunktet sammenfalle. Erstatning basert på salgsverdien vil derfor ofte 

være basert på en alternativt påregnelig bruk. Det er i utgangspunktet irrelevant om kjøper 

selv har hatt planer om endret utnyttelse av eiendommen.
333

  

 

Vassdragslovutvalget la, ved diskusjonen om det skulle betales erstatning for selve vannet, til grunn at det måtte 

stilles «forholdsvis strenge krav til påregnelighet» for en fremtidig utnytting av vannet, og at dette i praksis ville 

bety at «ekspropriaten må ha konkrete, aktuelle og realistiske planer» for utnyttelse av vannet.
334

 Departementet 

sluttet seg til Vassdragslovutvalgets forståelse av påregnelighetskravet.
335

 Denne forståelsen av påregnelighets-

kravet er kritisert i juridisk teori, og står i sterk kontrast til Høyesteretts forståelse av påregnelighetskravet i Rt. 

1996 s. 521 (Lena), der Høyesterett eksplisitt uttaler at det ikke kreves at ekspropriaten selv har aktuelle planer 

om endret utnytting.
336

 

 

Ved vurderingen av hvilke fremtidige utnyttelsesmåter som er påregnelige, uttaler Prisregule-

ringsutvalget at det i «den utstrekning kjøpere generelt kan antas å ville ta slike forventninger 
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 Ot.prp. nr.50 (1982-1983) s. 53. 
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 Se også Føllesdal (2015) s. 141. 
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 Ot.prp. nr.50 (1982-1983) s. 49. 
334

 NOU 1994: 12 s. 242. 
335

 Ot.prp. nr.39 (1998-1999) s. 229. 
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 Larsen/Lund/Stinessen (2006) s. 180, se Rt. 1996 s. 521 på s. 540. 
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i betraktning, hører de etter vårt syn med ved fastsettingen av en reell salgsverdi.»
337

 I denne 

forbindelse uttaler departementet om påregnelighetsvurderingen: 

 

« … 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 in-

teressert i å erverve eiendommen (frivillig).»
338

 

 

Som påpekt av Hauge, har lovgiver forutsatt at man ved påregnelighetsvurderingen kan ta 

utgangspunkt i hvilken bruk av eiendommen den hypotetiske kjøperkretsen ville ta hensyn 

til.
339

 Anvendelsen av et slikt perspektiv harmonerer godt med synspunktet om at man skal 

tenke eieren bort, og vurdere salgsverdien ut fra hva «flere uavhengige interessenter anser 

som passende», jf. Rt. 1987 s. 1386. 

 

Rt. 2011 s. 1683 (Kløvtveit) sår tvil om dette utgangspunktet. Høyesterett påpeker i avsnitt 24 

at det må foretas en «konkret vurdering i den enkelte sak der det legges vekt på hvilken ut-

nyttelse av eiendommen som er realistisk og påregnelig for andre som kan tenkes å erverve 

eiendommen ved frivillig kjøp. [min kursivering]» Det påpekes videre at det ikke kreves at 

ekspropriaten selv har planer for denne utnyttelsen.  

 

Deretter vender Høyesterett seg til påregnelighetskravet, utviklet i to høyesteretts-

avgjørelser.
340

 Begge dommene omhandler påregnelighetsvurderingen ved utmåling etter 

bruksverdiprinsippet, «men de prinsipielle betraktningene må være de samme ved erstatning 

etter salgsverdi», se Kløvtveit-avgjørelsen avsnitt 25. Førstvoterende legger så til grunn at 

«det er «den alminnelige, forstandige» grunneieren som er målestokken» for påregnelighets-

vurderingen.  

 

Førstvoterende presiserer at «alle parter forutsettes å opptre økonomisk rasjonelt» ved vur-

deringen etter salgsverdiprinsippet.
341

 Videre fortsetter førstvoterende:  

  

«Jeg minner om at det er tale om en vurdering av eiendommen, og at denne skal skje 

basert på situasjonen til en alminnelig, forstandig grunneier eller rettighetshaver.»
342
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 NOU 1981: 5 s. 249, se også Hauge (2016a) s. 200. 
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 Ot.prp. nr.50 (1982-1983) s. 49. 
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 Hauge (2016a) s. 201. 
340

 Høyesterett sikter her til Rt. 1986 s. 1354 (Svenkerud) og Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen). 
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 Rt. 2011 s. 1683 avsnitt 32. 
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 Rt. 2011 s. 1683 avsnitt 32. 
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Konsekvensen er anleggelsen av et eierperspektiv ved påregnelighetsvurderingen, der man 

vurderer hva en «alminnelig, forstandig grunneier» ville gjøre med eiendommen.
343

 Etter 

Kløvtveit-avgjørelsens forståelse av påregnelighetsvurderingen blir det dermed mindre plass 

for en vurdering over hva en alminnelig kjøper ville verdsatt eiendommen til. Høyesterett anla 

samme perspektiv i Otra II-avgjørelsen.
344

 Se kapittel 5.4.4 nedenfor for nærmere om bevis-

kravet. 

 

HR-2017-333-A nyanserer Høyesteretts forståelse av påregnelighetskravet ved salgsverdivur-

deringen. I avgjørelsen tar Høyesterett i avsnitt 34 følgende utgangspunkt ved fastsettelsen av 

erstatning etter salgsverdiprinsippet: 

 

«Målet er å finne en mest mulig realistisk salgspris, og ikke en pris som hviler på et 

spekulativt grunnlag, jf. Ot.prp.nr.50 (1982-82) side 48. Det ligger i dette at uttrykket 

«vanlege kjøparar» henspeiler på den alminnelige, rasjonelle kjøper, jf. Rt. 2011-1683, 

avsnittene 24-26. [min kursivering]» 

 

Høyesteretts forståelse av «vanlege kjøparar» kan her tyde på at man ved utvelgelsen av den 

relevante kjøperkretsen vil se på hvilken utnyttelse som, i et større marked, er påregnelig, og 

på grunnlag av dette velge ut hvilken kjøperkrets som er den relevante. Høyesterett forutsetter 

videre at en «rasjonell kjøper vil se hen til fremtidig, realistisk utnyttelsesmulighet for eien-

dommen, og dette vil inngå som del av grunnlaget for vurderingen av den prisen kjøperen i 

dag er villig til å betale for eiendommen.»
345

 Avgjørelsen kan dermed forstås slik at Høyeste-

rett har endret kurs, og nå vil legge til grunn et kjøperperspektiv ved påregnelighetsvurde-

ringen. En slik løsning vil harmonere bedre med lovgivers forutsetninger uttrykt i forarbeide-

ne. 

 

5.4.3 Påregnelighetsvurderingens rettslige side 

Påregnelighetsvurderingen inndeles i en faktisk og rettslig vurdering. For at en viss bruk skal 

være påregnelig må det altså både være faktisk mulig å gjennomføre tiltaket, og rettslig sett 

være adgang til dette. Disse to vurderingene kan flyte over i hverandre.
346

 Dersom en viss 

bruk er ulovlig, og dermed må anses for å være rettslig upåregnelig, kan den heller ikke anses 

for å være faktisk påregnelig.  

 

                                                 
343

 Se videre Hauge (2016a) s. 201 flg. 
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 Rt. 2013 s. 612 avsnitt 41. 
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 HR-2017-333-A avsnitt 36. 
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 Føllesdal (2015) s. 141. 
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For at en bruk skal anses for å være faktisk påregnelig, må den være fysisk, praktisk, teknisk 

og økonomisk mulig.
347

 Dersom man legger til grunn et kjøperperspektiv for påregnelighets-

vurderingen, og tar utgangspunkt i at interessentkretsen vil være profesjonelle utbyggere, er 

bruken av magasingrunn til magasinformål isolert sett faktisk påregnelig. Mer problematisk er 

imidlertid påregnelighetsvurderingens rettslige side, der konsesjonsmomentet kommer inn. 

Det er dette vi skal konsentrere oss om i det følgende.  

 

5.4.3.1 Lovlig bruk – konsesjonsmomentet 

Konsesjonsmomentet ved ekspropriasjon av fallrettigheter blir et spørsmål om grunneierne 

ville fått konsesjon til separat utbygging.
348

 Skjønnsretten må her vurdere om konsesjons-

myndighetene hypotetisk sett ville ha gitt konsesjon til utbygging, enten etter vassdragsregu-

leringsloven § 8 eller vannressursloven § 8, jf. § 25. Konsesjonsmomentet ved ekspropriasjon 

av magasingrunn ligger på et annet plan – her blir spørsmålet om erstatningen for magasing-

runn kan verdsettes til kraftformål, selv om magasingrunneierne rettslig sett ikke har adgang 

til å søke om reguleringskonsesjon. 

 

Tradisjonelt har oppfatningen på dette spørsmålet vært avkreftende. Slik lovgivningen har lagt 

opp konsesjonssystemet, fratas ikke magasingrunneier ved ekspropriasjonen noen mulighet til 

å utnytte vassdraget til kraftformål – man er her avhengig av også å være innehaver av en fall-

rettighet. Grunnloven § 105 beskytter kun ekspropriatens rett til å få erstattet det tapet han 

selv lider som følge av ekspropriasjonen. Ekspropriasjonen griper ikke inn i retten til å regule-

re vassdraget til kraftformål; denne retten har lovgivningen forbeholdt innehaverne av fallret-

tigheter. 

 

I LA-2015-25797 (Skjerka) forsøkte magasingrunneierne å legge konsesjonen til grunn som 

bindende arealplan for den rettslige påregnelighetsvurderingen. Konsekvensen av dette ville 

ha vært at kraftformål ble den rettslig påregnelige utnyttingsmåte. Lagmannsretten ga ikke 

grunneierne medhold i en slik rettsforståelse, og la kommuneplanens arealdel til grunn for den 

rettslige påregnelighetsvurderingen. Saken ble anket til Høyesterett, men ble nektet frem-

met.
349

 

 

Ulempen med å anlegge et slikt strengt syn på den rettslige påregneligheten, er at det blir 

mindre plass for å vurdere den enkelte eiendommens faktiske egnethet for bruk til kraft-

formål. At eiendommen er egnet for et visst formål vil naturlig nok spille inn ved interessen-

tenes verdivurdering av eiendommen ved frivillig salg. Uten en konsesjon til kraftutbygging 
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er vassdraget av liten verdi for enhver interessent. At man ved erstatningsutmålingen må se 

bort fra verdien eiendommen har for utbygger med konsesjon, kommer frem av vederlagslova 

§ 5 (3). At konsesjonen har en avgjørende betydning for eiendommens verdi har imidlertid 

ikke stått i veien for anvendelse av salgsverdiprinsippet ved ekspropriasjon av fallrettigheter, 

gjennom den tradisjonelle naturhestekraftmetoden, eller for grunn til vindkraftverk.  

 

5.4.4 Alternativt påregnelige utnyttingsmåter 

Bruk av magasingrunn til magasinformål er én av flere alternativt påregnelige utnyttings-

måter. Domstolen må legge til grunn den utnyttingsmåten som er mest sannsynlig.
350

 Skjønns-

praksis behandler påregnelighetsvurderingen ved ekspropriasjon av magasingrunn ulikt.  

 

I RG 1990 s. 567 (Lyngen) drøftet retten to alternative utnyttingsmåter: bruk til oppdretts-

formål og vannkraftutbygging.
351

 Retten kom etter en konkret vurdering til at førstnevnte ut-

nyttingsmåte var den mest påregnelige, og utmålte erstatning for vannets verdi til oppdretts-

formål. I RG 1991 s. 1265 (Lyngdal), der berørte vassdragseiere blant annet krevde erstatning 

for vannuttak, avviste retten erstatningskravet ut fra det syn at det ikke var «godtgjort alterna-

tive påregnelige måter å utnytte vannuttaket på som ville ha gitt eierne inntekt».
352

 Lagmanns-

retten i Kløvtveit-saken avviser magasingrunneiernes krav på erstatning ut fra at det ikke fore-

ligger et marked for verdiene som ble ekspropriert, og går dermed ikke inn på påregnelighets-

vurderingen.
353

  

 

En observasjon i denne sammenheng, er at de tre sakene forholder seg ulikt til forholdet mel-

lom ekspropriasjonsgjenstanden og påregnelighetsvurderingen. I Lyngen-avgjørelsen kom 

retten til at vannuttaket nøt ekspropriasjonsrettslig vern.
354

 I samme sak uttaler retten at det 

ikke har noen betydning for erstatningens størrelse om man benytter salgs- eller bruks-

verdiprinsippet, og skiller ved påregnelighetsvurderingen ikke mellom hva som hva som var 

påregnelig for ekspropriaten eller vanlige kjøpere.
355

 I Lyngdal-avgjørelsen tar retten ikke 

standpunkt til om vannuttaket nyter ekspropriasjonsrettslig vern, ettersom vannuttaket ikke 

hadde en alternativ påregnelig utnyttingsmåte verken «ved utnyttelse i egen regi eller ved salg 

til andre».
356

 Lagmannsretten i Kløvtveit-avgjørelsen uttaler seg verken om vannuttaket nyter 

ekspropriasjonsrettslig vern, eller om vassdraget hadde en alternativ påregnelig utnyttings-
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måte. Lagmannsretten synes her å avvise erstatningskravet ut fra at det ikke ville være på-

regnelig at en annen enn eksproprianten ville ha utnyttet magasingrunnen til magasinerings-

formål.  

 

Sakene illustrerer to ulike problemer. For det første forutsetter anvendelsen av vederlagslova 

at godet nyter ekspropriasjonsrettslig vern. Det kan derfor være ønskelig at domstolen først tar 

stilling til dette spørsmålet, før den eventuelt går over til en påregnelighetsvurdering. For det 

andre vil ikke påregnelighetsvurderingen etter § 5 nødvendigvis være identisk med påregne-

lighetsvurderingen etter § 6.
357

 I vederlagslovas forarbeider uttales det i den anledning at på-

regnelighetsvurderingen etter § 6 kan være «mer omfattende og detaljert» enn ved an-

vendelsen av § 5.
358

 Det kunne derfor vært ønskelig om domstolene hadde hatt et mer bevisst 

forhold til skillet mellom de to påregnelighetsvurderingene. 

 

Domstolen må legge den mest sannsynlige bruksmåten til grunn for påregnelighets-

vurderingen, jf. Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen).
359

 Ulvåkjølen-avgjørelsen gjaldt påregnelighets-

vurderingen ved utmåling etter bruksverdiprinsippet. Som påpekt av Føllesdal, vil kjøpere 

derimot kunne være villige til å betale for «en bruksendring selv om det er mindre enn 50 % 

sannsynlighet for denne».
360

 En anleggelse av et eierperspektiv ved vurderingen av en eien-

doms salgsverdi gir mindre rom for å ta denne risikovilligheten i betraktning.  

 

Det er ikke mulig for domstolen å komme frem til hvilken utnyttingsmåte som er den mest 

påregnelige med matematisk nøyaktighet. I den konkrete sak kan dermed rimelighetshensyn 

være utslagsgivende.
361

 Innholdet i påregnelighetsvurderingen er i utgangspunktet det samme 

ved ekspropriasjon i vassdrag som ved ordinær ekspropriasjon av grunn. Skjønnspraksis ved 

ekspropriasjon av magasingrunn gir likevel et annet inntrykk. Som illustrert av Lyngdal- og 

Kløvtveit-avgjørelsene, reduseres påregnelighetsvurderingen ofte til en vurdering av om andre 

enn eksproprianten kunne ha utnyttet ekspropriasjonsgjenstanden til magasineringsformål.  
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6 Rettsøkonomisk vurdering 

6.1 Innledning 

Som nevnt ovenfor i kapittel 3.1, har Høyesterett flere ganger knyttet grunnlovsbudet om «full 

erstatning» til ekspropriatens økonomiske stilling. En interessant innfallsvinkel kan dermed 

være å se på hvordan rettsøkonomiske betraktninger spiller inn ved erstatningsnormen som 

anvendes ved ekspropriasjon. 

 

Rettsøkonomiske fremstillinger tar utgangspunkt i fullkomne konkurransesituasjoner.
362

 I 

ekspropriasjonstilfeller stiller dette seg annerledes. Ekspropriasjon er et verktøy som kan an-

vendes der erverv ikke kommer i stand frivillig – det foreligger altså en markedssvikt. For å 

oppnå et resultat begge parter kan finne akseptabelt, må domstolene gjenskape en hypotetisk 

konkurransesituasjon i et hypotetisk hendelsesforløp. I den rettsøkonomiske vurderingen blir 

det overordnede spørsmålet om reglene fremmer økonomisk effektivitet, altså om rettsreglene 

«fremmer effektiv bruk av samfunnets ressurser, eller verdiskapning».
363

 Dette reiser dette to 

hovedproblemstillinger. Den første problemstillingen er hvordan ekspropriasjonsadgangen 

kan føre til effektive resultat. Den andre problemstillingen er om størrelsen på erstatningen 

påvirker resultatets effektivitet.  

 

En grunnleggende forutsetning i rettsøkonomiske fremstillinger er at aktørene er rasjonelle.
364

 

At aktørene handler rasjonelt innebærer at aktørene vil treffe det valg som er i best samsvar 

med egne normer og behov – altså det resultat som maksimerer ens egen nytte.
365

 Her ser man 

sammenhengen mellom kompensasjonsnivået ved frivillig erverv og kompensasjonsnivået 

ved ekspropriasjon. Dersom ekspropriasjonserstatningsnivået gjennomgående er høyere enn 

det eieren ville oppnådd ved frivillig erverv, blir dette et insentiv for eieren til å vente på at 

eiendommen blir ekspropriert. Er kompensasjonsnivået på den annen side gjennomgående 

lavere enn det eieren ville kunne oppnå ved frivillig erverv, blir dette et insentiv for utbygger 

til å ekspropriere fremfor å forsøke å få i stand minnelige avtaler. Ekspropriasjonsrettens 

overordnede målsetting er å skape et system der ekspropriasjon i utgangspunktet verken er 

mer eller mindre fordelaktig for noen av partene. Domstolene må altså forsøke å gjenskape en 

hypotetisk konkurransesituasjon som er mest mulig realistisk. 

 

                                                 
362

 For en oversikt over de grunnleggende forutsetningene i fullkomne konkurransesituasjoner, se Eide/Stavang 

(2008) s. 76 flg. 
363

 Se Wilhelmsen/Hagland (2017) s. 52. Se også Hauge (2016a) s. 104, som i lys av enkelte effektivitetshensyn 

diskuterer hvilken erstatningsnorm som «i størst grad er med på å auka den totale velferda i samfunnet». 
364

 Dette er også forutsetningen ved den ekspropriasjonsrettslige påregnelighetsvurderingen, jf. Rt. 2011 s. 1683 

(Kløvtveit) avsnitt 32. 
365

 Se Wilhelmsen/Hagland (2017) s. 53; Eide/Stavang (2008) s. 27 flg. 
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6.1.1 Nærmere om effektivitet 

Før jeg tar fatt på den videre drøftelsen, er det hensiktsmessig å gjøre rede for to momenter 

knyttet til effektivitet: Hva er effektivitet, og om det er ønskelig å komme frem til effektive 

resultat.  

 

Et resultat beskrives som samfunnsøkonomisk effektivt dersom det maksimerer samfunns-

nytten.
366

 Dersom den totale nytten av tiltaket overstiger de totale ulempene tiltaket fører med 

seg, har tiltaket ført til en samfunnsmessig verdiskapning.
367

 Effektivitet kan måles på flere 

måter. To modeller for måling presenteres i kapittel 6.2.4 

 

Det neste spørsmålet er om effektivitet er en relevant målsetting i ekspropriasjonsretten. Etter 

min mening er dette tilfellet. I kapittel 6.2 redegjør jeg for hvorfor ekspropriasjon er et ønske-

lig verktøy i et rettsøkonomisk perspektiv, og tar opp hvorfor lovgivningen uttrykker et ønske 

om effektivitet. Effektivitetshensyn spiller også en viktig rolle ved valget av erstatningsnorm, 

se kapittel 6.3 

 

6.1.2 Kapitlets formål 

Kapitlet tar sikte på å sette reglene for erstatningsutmålingen i en rettsøkonomisk sammen-

heng, sett i lys av effektivitetshensyn, se over. Jeg redegjør først for hvorfor ekspropriasjons-

adgangen anses for å være ønskelig, og videre hvordan man har havnet på de erstatnings-

normene man finner i vederlagslova. Jeg går så over på å vurdere erstatningsnormen dom-

stolene har lagt seg på ved ekspropriasjon av magasingrunn. Med dette settes den konkrete 

erstatningsnormen ved ekspropriasjon av magasingrunn inn i et større perspektiv, og vil kunne 

bidra til å kaste lys over enkelte sider av erstatningsnormens effektivitet.  

 

6.2 Hvorfor er ekspropriasjonsadgangen ønskelig? 

Hovedregelen er at en eier selv kan velge hva han vil gjøre med gjenstanden. Eieren har i ut-

gangspunktet rett til å utnytte godet så ineffektivt han selv ønsker, og kan selv velge om eien-

domsgodet skal selges eller ei. Sistnevnte er et utslag av den alminnelige avtalerettslige frivil-

lighetsforutsetningen, der begge parter i utgangspunktet må ønske å inngå en avtale for at av-

talen skal være gyldig.
368

 Hvorfor har man ved ekspropriasjonsadgangen gjort unntak fra den-

ne hovedregelen? 

 

                                                 
366

 Se Hauge (2016a) s. 104; Eide/Stavang (2008) s. 34 og 58-59. 
367

 Se Wilhelmsen/Hagland (2017) s. 53. 
368

 Se Wilhelmsen (1995) s. 90, som i forlengelsen av frivillighetsforutsetningen uttaler at partene «alltid [bør] ha 

rett til å true med at han vil trekke seg fra forhandlingene». 
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6.2.1 Rådighetsbeskyttelsen 

Rådighetsbeskyttelsen kan være regulert av forskjellige regler, avhengig av den konkrete si-

tuasjonen. 

 

Grunneiers rådighet over det aktuelle godet er i utgangspunktet beskyttet mot inngrep fra 

andre – både fra offentlige myndigheter og andre private rettssubjekt. Grunneier har derimot 

ingen ubetinget og ubegrenset rett på at rådigheten aldri innskrenkes, endres eller gjøres inng-

rep i. Hvilken rådighetsbeskyttelse grunneier kan gjøre gjeldende avhenger derfor av hvilke 

regler grunneier kan gjøre gjeldende overfor inngripende part. 

 

Calabresi og Melamed ser spørsmålet om rådighetsbeskyttelsen som et spørsmål om hvilket 

regelsett man anvender ved de forskjellige typene inngrep.
369

 Calabresi og Melamed skiller 

her mellom tre forskjellige typer beskyttelse: eierbeskyttelse, erstatningsansvar og uavhende-

lighet.
370

  

 

Er rådigheten beskyttet gjennom reglene om eierbeskyttelse, står eieren fritt til selv å bestem-

me om rettighetene skal overføres til en annen part - og i forlengelsen av dette, hvilken pris 

kjøperen må betale for at frivillig erverv skal gjennomføres.
371

 Eierbeskyttelse fører til at eie-

ren i utgangspunktet kan motsette seg alle inngrep på egen eiendom.  

 

Dersom eieren ikke kan motsette seg inngrep i rådigheten over egen eiendom, men må tåle 

dette gjennom å motta kompensasjon for inngrepet, er rådigheten beskyttet gjennom reglene 

om erstatningsansvar.
372

 En part kan dermed gripe inn i en annens rådighetsrett mot å betale 

kompensasjon fastsatt av en tredjepart (som regel domstolen). 

 

Den tredje typen rådighetsbeskyttelse, uavhendelighet, skiller seg fra eierbeskyttelsen og erstatningsansvaret. En 

rådighetsrett er uavhendelig dersom det aktuelle godet ikke er gjenstand for fritt salg, og kompensasjonen er 

fastsatt av en tredjepart.
373

 Jeg går ikke nærmere inn på denne typen rådighetsbeskyttelse. 

 

I forholdet mellom grunneier (A) og utbygger (B), beskyttes A i utgangspunktet av reglene 

om eierbeskyttelse. A og B er i dette tilfellet likeverdige parter, i den betydning at A kan nek-

te å selge eiendommen til B, og B kan nekte å kjøpe eiendommen av A. I utgangspunktet leg-

                                                 
369

 Calabresi/Melamed (1972). 
370

 Calabresi/Melamed (1972), se særlig s. 1092 flg. De tre uttrykkene brukt i originalartikkelen er henholdsvis 

“property rules”, “liability rules” og “inalienability”. Se også Eide/Stavang (2008) s. 227 flg., og Hauge 

(2016a) s. 85 flg.  
371

 Calabresi/Melamed (1972) s. 1092 og Eide/Stavang (2008) s.  227-228. 
372

 Calabresi/Melamed (1972) s. 1092 og Eide/Stavang (2008) s. 228. 
373

 Calabresi/Melamed (1972) s. 1092-1093. 
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ger denne rådighetsbeskyttelsen til rette for en effektiv ressursallokering, da rådigheten over 

eiendommen vil ende opp hos den av partene som verdsetter eiendommen høyest.
374

 I dette 

eksemplet, som gjelder et rent privatrettslig forhold, er rådighetsbeskyttelsen regulert gjen-

nom reglene om eierbeskyttelse. 

 

Får B derimot en ekspropriasjonstillatelse fra offentlige myndigheter (C), blir situasjonen en 

annen. C griper her inn i As eierrådighet, og A nyter ikke lenger eierbeskyttelse over eien-

domsrådigheten. As rådighetsbeskyttelse reguleres nå av erstatningsansvar. I denne sammen-

heng er det i utgangspunktet irrelevant om C griper inn i As eierrådighet for sin egen del eller 

for Bs del, se likevel kapittel 6.4.2 nedenfor.  

 

Eksistensen av en ekspropriasjonstillatelse medfører dermed ikke at A mister vernet for eien-

domsrådigheten. Ekspropriasjonen fører bare til at rådighetsbeskyttelsen vernes gjennom 

andre regler. At rådighetsbeskyttelsen går fra å vernes gjennom reglene om eierbeskyttelse til 

erstatningsansvar er imidlertid et unntak fra hovedregelen, og det er unntakets begrunnelse 

som må rettferdiggjøres.
 375

  

 

Det avgjørende for om vernet i ekspropriasjonstilfeller kan sies å være tilfredsstillende fra et 

rettsøkonomisk synspunkt vil avhenge av hvilken erstatningsutmålingsnorm man velger. Før 

jeg gjør rede for valget av utmålingsnorm, vil jeg først si noe om hvorfor adgangen til å eks-

propriere i det hele tatt eksisterer. En forklaring på hvorfor ekspropriasjon tillates er viktig 

både for å forstå institusjonen i seg selv, og i tillegg for forståelsen av hvorfor det betales 

kompensasjon for inngrepet. 

 

Nyere rettsøkonomisk litteratur fokuserer hovedsakelig på to alternative begrunnelser for eks-

propriasjonsadgangen: fordelingsrettferdighet og effektivitet.  

 

6.2.2 Fordelingsrettferdighet 

Ekspropriasjonsretten har flere forbindelser til konseptet om fordelingsrettferdighet. Konsep-

tet dreier seg om fordelingen av goder og byrder mellom personer. Fordelingsrettferdighet kan 

komme inn ved vurderingen av hvorvidt kompensasjonen for ekspropriasjonsinngrep skal 

inneholde en gevinstdeling.
376

 I så fall vurderes fordelingsrettferdigheten i relasjonen mellom 

ekspropriat og ekspropriant. I dette delkapitlet skal vi se nærmere på fordelingsrettferdighet 

                                                 
374

 Dette eksempelet forutsetter at disse to partene også er de som verdsetter eiendommen høyest – man kan jo 

tenke seg at det eksisterer en annen kjøper som egentlig verdsetter eiendommen høyere enn både A og B, 

men som av ulike grunner ikke er involvert i «budrunden». 
375

 Se Fennell (2013), s. 109-122 på s. 120. 
376

 Nærmere om fordelingsrettferdighet, se Hauge (2016a) s. 112-113. 
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som begrunnelse for adgangen til å ekspropriere. Relasjonen man her befinner seg i er mel-

lom ekspropriat og offentlige myndigheter.  

 

Fordelingsrettferdighet som begrunnelse for ekspropriasjonsadgangen tar utgangspunkt i at 

rådighetsbeskyttelsen for et eiendomsgode avhenger av den beskyttelsen samfunnet til enhver 

tid er villige til å gi.
377

 Samfunnet har, i tråd med konseptet om fordelingsrettferdighet, en 

interesse i at eiendomsgodet eies av den som verdsetter godet høyest. Dette maksimerer den 

totale velferden i samfunnet.   

 

I de fleste tilfeller vil godet plasseres der den verdsettes høyest gjennom frivillige erverv. Un-

dertiden har imidlertid samfunnet en sterk interesse i at en eiendom brukes til et visst formål. 

Ekspropriasjon blir her et verktøy for å fremtvinge en omfordeling samfunnet finner ønskelig. 

Et spor av denne tankegangen kan leses ut fra Grunnloven § 105 om at «statens tarv» må ford-

re bruken av ekspropriasjon. Dette medfører derimot ikke at eiendommen må overføres til 

offentlige myndigheter. Konseptet om fordelingsrettferdighet kan tilsi at eiendommen overfø-

res til en annen privat part.  

 

Den nærmere fastsettelsen av hva som er en rettferdig fordeling av goder og byrder, vil i stor 

grad avhenge av den enkeltes verdivalg. Fordelingsrettferdighet som grunnlag for ekspropria-

sjonadgangen er dermed ikke absolutt.
378

 Følgende eksempel, inspirert av Abraham Bell, il-

lustrerer fordelingsrettferdighet som målestokk for ekspropriasjonens rettmessighet:
379

 

 

As eiendom er blant annet et viktig område for det lokale fuglelivet. Som grunneier har A både rettigheter og 

plikter overfor samfunnet. Det offentlige har derfor lovgivning som beskytter og kontrollerer eierrådigheten. As 

eierrådighet beskyttes for eksempel gjennom regler som forbyr andre å bruke eiendommen uten samtykke. Sam-

tidig kontrolleres eierrådigheten gjennom regler som forbyr A å igangsette tiltak som kan true fuglelivet på egen 

eiendom. På et tidspunkt eksproprieres eiendommen.  

 

Dersom eiendommen eksproprieres til formål om å opprette et fuglereservat, er hensynet til fordelingsrettferdig-

het oppfylt. Samfunnets behov for vern av faunaen rettferdiggjør inngrepet. Eksproprieres eiendommen derimot 

til formål om kun å berike naboen, grunneier B, stiller dette seg annerledes. Ekspropriasjonen skjer her ikke til 

formål som beriker samfunnet.
380

  

 

Fordelingsrettferdigheten kan dermed også forklare hvorfor et ekspropriasjonsinngrep utløser 

et krav om kompensasjon for inngrepet. Ekspropriasjon er en byrde som pålegges grunneie-

                                                 
377

 Bell (2009) s. 528. 
378

 Bell (2009) s. 528. 
379

 Bell (2009) s. 529. 
380

 Se i samme retning Epstein (1985) s. 112: «[T]he police power cannot be invokes to counter the perceived 

economic inequality between the parties […] as there is no private wrong to control». Epstein behandler 

ekspropriasjon som en offentligrettslig regulering av privatrettslig atferd. 
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ren, uten at det foreligger klanderverdig atferd fra grunneierens side. Å betale kompensasjon 

til ekspropriaten kan dermed ses på som en overføring av et gode for å avbalansere byrden. 

Påslagsregelen på vassdragslovgivningens område kan også ses på som et utslag av konseptet 

om fordelingsrettferdighet.
381

 

 

6.2.3 Effektivitet 

6.2.3.1 Innledning 

Som nevnt ovenfor, er ekspropriasjon et unntak fra hovedregelen om at erverv skjer frivillig. 

Grunneiers rådighetsrett er i utgangspunktet vernet gjennom eierbeskyttelse, og han kan der-

for avslå tilbud som ikke overstiger hans egen verdsettelse av godet. Oreigningslova § 12 (2) 

foreskriver at partene bør forsøke å komme frem til en frivillig avtale før ekspropriasjonspro-

sessen starter.
382

 Derimot kan strategiske barrierer og forhandlingskostnader stå i veien for at 

en ellers samfunnsøkonomisk ønskelig omfordeling kommer i stand.
383

  

 

6.2.3.2 Faktorer som påvirker ekspropriasjonens effektivitet 

Ekspropriasjon kan eliminere forhandlingskostnadene knyttet til ervervet.
384

 Eide og Stavang 

trekker frem tre faktorer som kan gjøre ekspropriasjon til en effektiv eller ineffektiv løsning 

på allokeringsspørsmålet. For det første kan grunneieren overvurdere kjøperens betalingsvil-

lighet for godet. Kjøperens betalingsvillighet behøver ikke nødvendigvis sammenfalle med 

kjøperens egen verdivurdering av godet – det sentrale er at eiers overvurdering av kjøpers 

betalingsvillighet fører til at frivillig avtale ikke kommer i stand.
385

 Dersom frivillig avtale 

ikke kommer i stand, representerer dette et effektivitetstap. For det andre kan eieren forsøke å 

utnytte kjøperens særlige behov for gjenstanden, og forsøke å presse prisen opp. Adgangen til 

å ekspropriere kan føre til en mer effektiv løsning så langt dette forhindrer eieren i å utnytte 

forhandlingsposisjonen i urimelig grad. 

 

For det tredje kan eieren tillegge eiendommen en særlig verdi på grunn av subjektive forhold, 

for eksempel affeksjonsverdi. Dersom eierens verdsettelse av eiendommen er høyere enn eks-

                                                 
381

 Se Hauge (2016a) s. 112 flg. 
382

 Se også forskrift 2. juni 1960 nr. 4 § 1. At eksproprianten har forsøkt å komme frem til en minnelig avtale har 

derimot ikke betydning for gyldigheten av ekspropriasjonsvedtaket, jf. Rt. 1999 s. 513. Forsøk på å komme 

fram til minnelig avtale er derfor ikke et absolutt krav. I NVE 3/2010 uttales det likevel at det er «ein føre-

setnad av tiltakshavar først har søkt å komme til ei minneleg ordning», dersom vedkommende søker om eks-

propriasjonstillatelse. 
383

 Se nærmere kapittel 6.3.2.1. 
384

 Se Eide/Stavang (2008) s. 201. Som jeg kommer til senere, utløser imidlertid bruken av ekspropriasjon høye-

re administrative kostnader gjennom reglene om betaling av sakskostnader. 
385

 Et eksempel på dette kan være at A eier en steinhaug B verdsetter høyt, fordi han har et sterkt behov for stein. 

Det finnes imidlertid flere andre steinhauger i området som B kunne brukt. Betalingsvilligheten til B er der-

for mindre enn verdsettelsen.  
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propriantens verdsettelse vil en ekspropriasjon, som påpekt av Eide og Stavang, føre til en 

ineffektiv løsning – eiendommen blir her flyttet over fra en part som verdsetter eiendommen 

høyere enn eksproprianten er villig til å betale.
386

 Ekspropriasjon vil her bli en ineffektiv løs-

ning på grunn av eierens egen verdsettelse, ikke fordi eieren overvurderer kjøperen betalings-

villighet. Dette illustrerer det samfunnsøkonomiske problemet ved at man ved erstatnings-

utmålingen ikke anerkjenner subjektiv merverdi som en ekspropriasjonsrettslig vernet verdi. 

Som vist nedenfor, kan en slik subjektiv merverdi være svært vanskelig å verdsette i en eksakt 

pengesum, se kapittel 6.3.3.1 nedenfor. 

 

6.2.3.3 Særlig om bilaterale monopol og uthalerposisjonen 

Som nevnt ovenfor, kan strategiske barrierer stå i veien for et frivillig erverv. I det følgende 

skal jeg gjøre nærmere rede for det potensielle effektivitetstapet som oppstår der eieren nyter 

vern for rådigheten gjennom eierbeskyttelse, og forklare hvorfor overgangen til vern gjennom 

erstatningsansvar gir mulighet for en effektiv løsning av allokeringsproblemet. Dersom man 

tar som utgangspunkt at eieren opptrer økonomisk rasjonelt, vil eieren søke å maksimere ut-

byttet han kan få ved å selge eiendommen ved frivillig erverv. Når eierrådigheten vernes ved 

regler om eierbeskyttelse, setter dette eieren i en forhandlingsposisjon som kan føre til mar-

kedssvikt, og dermed en ineffektiv ressursallokering. Ekspropriasjonsadgangen er ment å eli-

minere markedssviktproblemet som oppstår der grunneieren befinner seg i en monopolstil-

ling.
387

 I det følgende behandles to situasjoner med markedssvikt – bilaterale monopol og 

uthalerproblemet.  

 

Bilaterale monopol oppstår der markedet kun består av én selger og en kjøper. Man kan tenke 

seg at magasingrunnen eies av en enkelt eier, og det kun finnes en interessert kjøper. På grunn 

av markedssituasjonen er begge parter klar over at de må komme til enighet med hverandre 

for at ervervet skal finne sted – det eneste andre alternativet er at frivillig avtale ikke kommer 

i stand overhodet. Fordi begge parter er klar over at magasinetableringen medfører en stor 

økonomisk gevinst, vil begge parter forsøke å maksimere sitt eget utbytte. Verdiskapningen 

kan kun finne sted dersom ressursen går over til utbygger. Utbyggeren vil forsøke å erverve 

magasingrunnen til lavest mulig pris, for å kunne sitte igjen med et størst mulig overskudd. 

Grunneieren vil på sin side forsøke å få en høyest mulig kjøpesum, for å kunne få en høyest 

mulig del av verdiskapningen tiltaket fører med seg. Hvis den ene eller begge parter feil-

vurderer den andre partens betalingsvillighet, og transaksjonskostnadene blir høye, kommer 

ingen avtale i stand.
388

 Resultatet blir en ineffektiv ressursallokering. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 210. 
387

 Eksemplene følger her fremstillingen i Bell (2009) s. 530 flg., som bruker etableringen av magasin som ek-

sempler på situasjoner med markedssvikt. 
388

 Se Bell (2009) s. 530. 
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Uthalerproblemet oppstår der det er flere selgere og én kjøper. Også her vil utbyggeren være 

avhengig av å inngå en frivillig ervervsavtale med alle magasingrunneierne for å kunne etab-

lere magasinet. Hver magasingrunneier vil i dette tilfellet kunnen befinne seg i en monopol-

situasjon.
389

 Uthalerproblemet kan illustreres ved følgende eksempel: 

 

Den samlede magasingrunnen eies av fem forskjellige grunneiere, som opptrer uavhengig fra hverandre. Ingen 

av grunneierne kjenner til utbyggerens egen verdsettelse av arealet, men de er alle klare over avtale om erverv av 

deres egen eiendom er nødvendig for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Her oppstår samme problem som 

ved bilaterale monopol – hver grunneier vil ønske å maksimere egen profitt ved salget. I slike situasjoner oppstår 

også en annen hindring for frivillige erverv. Ettersom hver grunneier er klar over at de selv befinner seg i en 

monopolsituasjon, er hver grunneier også klar over at utbyggers verdsettelse av deres egen eiendom vil øke jo 

færre eiendommer som gjenstår. Dersom man tenker seg utbygger verdsetter de samlede eiendommene til kr 

100 000, og fire av grunneierne selger for kr 5 000 hver, vil utbyggers verdsettelse av den siste eiendommen 

være kr 80 000. Dersom tre av grunneierne selger for kr 10 000 hver, vil utbygger verdsette de to gjenstående 

eiendommene for kr 35 000 hver. Fordi det vil lønne seg å selge eiendommen etter de andre grunneierne allerede 

har solgt, vil hver grunneier ha et insentiv til ikke å selge. Man ender dermed opp med et ineffektivt resultat.  

 

Adgangen til å ekspropriere fjerner denne faren, og kan føre til at ellers effektiv ressurs-

allokering finner sted. I den forbindelse kan det være tilstrekkelig at partene er klar over mu-

ligheten for at ekspropriasjon kan finne sted. Ekspropriasjonsadgangen blir et ris bak speilet. 

At adgangen til å ekspropriere dermed fjerner problematikken ved eiers utnyttelse av forhand-

lingsposisjon, er derimot ikke synonymt med at en ekspropriasjon fører til en samfunns-

økonomisk effektiv ressursallokering. Ekspropriasjonsadgangen fører også med seg en fare 

for at for mye eiendom eksproprieres.
390

 

 

6.2.4 Modeller for å måle effektivitet: Pareto- og Kaldor-Hicks-kriteriene 

Hvorvidt ekspropriasjonsinngrepet skal anses for å være effektivt, avhenger av hvilken modell 

man legger til grunn for å måle effektiviteten. I det følgende skal jeg presentere to ulike mo-

deller. Den første modellen tar utgangspunkt i Pareto-kriteriet, den andre i Kaldor-Hicks-

kriteriet. 

 

Etter Pareto-kriteriet bør et tiltak realiseres dersom det er til fordel for minst ett individ, og 

ikke til ulempe for noen andre.
391

 Tiltaket er i så fall effektivt. Et tiltak i tråd med Pareto-

kriteriet kalles en Pareto-forbedring. En Pareto-forbedring vil sjelden være kontroversielt, 

ettersom ingen stilles dårligere etter inngrepet enn før.
392

  Når eiendomsgodet ender opp hos 

                                                 
389

 Se Bell (2009) s. 531. 
390

 Se Hauge (2016a) s. 105. 
391

 Se Eide/Stavang (2008) s. 109.  
392

 Se Eide/Stavang (2008) s. 110. 
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den eieren som verdsetter godet høyest, er resultatet Pareto-effektivt.
393

 Man har her maksi-

mert det samfunnsøkonomiske overskuddet.  

 

Dette forutsetter imidlertid at man befinner seg i en perfekt konkurransesituasjon. Det må 

blant annet være et fravær av transaksjonskostnader og monopolsituasjoner. Ekspropriasjon er 

et verktøy som brukes ved markedssvikt. Umiddelbart kan man dermed tenke seg at Pareto-

effektivitet er irrelevant i ekspropriasjonstilfeller. Man kan imidlertid tenke seg at domstolen, 

ved erstatningsutmålingen, kan bruke erstatningen som en mekanisme for å fremkalle et Pare-

to-effektivt resultat.  

 

Dersom tiltaket er til ulempe for en av partene, kan man anvende Kaldor-Hicks-kriteriet. Kal-

dor-Hicks-kriteriet tar utgangspunkt i at man gjennomfører et tiltak dersom det skapes store 

nok verdier på ekspropriantens hånd til at ekspropriaten kan kompenseres, og at minst en av 

disse sitter igjen med en større verdi.
394

 Dette kriteriet kan også anvendes dersom ekspropria-

ten ikke mottar noen kompensasjon. Ressursallokering etter Kaldor-Hicks-kriteriet er effektivt 

om fordelene tiltaket fører med seg er store nok til at man kunne ha fått en Pareto-

forbedring.
395

  

 

Proporsjonalitetskriteriet i oreigningslova § 2 (2) om at ekspropriasjonstillatelse ikke kan gis 

med mindre ekspropriasjonsinngrepet «tvillaust er til meir gagn enn skade» kan ses på som et 

uttrykk for bruk av Kaldor-Hicks-kriteriet.
396

 Dersom tiltaket faller inn under virkeområdet i 

vassdragsreguleringsloven, er den skjønnsmessige avveiningen hjemlet i denne lovs § 8. Pa-

ragraf 8 (1) gir anvisning til en avveining mellom prosjektets fordeler og skader/ulemper for 

allmenne og private interesser, i tillegg til andre skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig 

betydning. Også dette kan ses på som et uttrykk for bruk av Kaldor-Hicks-kriteriet.
397

 

 

Den samfunnsøkonomiske analysen som foretas ved konsesjonsvurderingen er som regel en 

nytte-kostnads-analyse (NKA). En NKA er en form for konsekvensanalyse, som identifiserer 

og analyser tiltakets potensielle fordeler og ulemper.
398

 Differansen mellom de samlede forde-

ler og ulemper gir tiltakets nettonåverdi.
399

 Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt der 

                                                 
393

 Se Eide/Stavang (2008) s. 107. 
394

 Se Eide/Stavang (2008) s. 110-111. 
395

 Se Eide/Stavang (2008) s. 111. 
396

 Se Eide/Stavang (2008) s. 211.  
397

 Se også Prop. 117 L (2016-2017) s. 74, der Olje- og energidepartementet er av den oppfatning at det ikke er 

noen «forskjell av betydning» mellom de to interesseavveiningene. 
398

 Eide/Stavang (2008) s. 112 og NVE 2003:1 s. 4. 
399

 NVE 2003:1 s. 4. 
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nettonåverdien er positiv.
400

 Tiltakets bidrag til reguleringsevne i kraftmarkedet telles eksem-

pelvis med på nyttesiden,
401

 og grunnerstatning på kostnadssiden.
402

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opptrer som saksforberedende instans for olje- og energi-

departementet (OED) ved konsesjonsvurderinger etter vassdragsreguleringsloven. Basert på avgjørelses-

grunnlaget, anbefaler NVE enten at konsesjonssøknaden innvilges eller avslås. Forutsetningen for at en konse-

sjon kan anbefales er at «fordelane ved tiltaket [må] vere større enn ulempene, sett i ein samfunnsmessig saman-

heng».
403

 Konsesjonssøknaden skal inneholde opplysninger om eiendomsforholdene i vassdraget, og følgelig 

hvilke grunneiere som vil bli berørt av tiltaket.
404

 NVE er ved utredningen bundet av minimumskravene fastsatt i 

utredningsforskriften,
405

 se forskriften 2-1, jf. 1-2. Utredningen skal blant annet svare på om tiltaket reiser prin-

sipielle spørsmål, og hvilke virkninger tiltaket har for berørte. 

 

Man kan altså anvende Kaldor-Hicks-kriteriet ved vurderingen av om ekspropriasjonstiltaket 

vil føre til en samfunnsøkonomisk effektiv allokering av ressursene. Kaldor-Hicks-kriteriet 

klargjør derimot ikke om det bør gis kompensasjon for ekspropriasjonsinngrepet. Begrunnel-

sen for dette må finnes annetsteds.  

 

6.3 Valget av erstatningsutmålingsnorm 

6.3.1 Sammenligning med andre rettsområder 

Før vi ser på hvilke hensyn som ligger bak erstatningsutmålingsnormen, er det nyttig å sette 

ekspropriasjonsretten inn i en større rettslig kontekst. Der eierrådigheten beskyttes gjennom 

regler om erstatningsansvar, er det naturlig å se hen til hvordan erstatningsspørsmålet er løst 

på andre rettsområder. I den forbindelse er det særlig to rettsområder hvor en sammenligning 

kan være interessant: den alminnelige erstatningsretten, og ved andre offentlige tvangs-

inngrep. 

 

Det er store likhetstrekk mellom den alminnelige erstatningsretten og ekspropriasjonsretten. 

Begge disipliner omhandler reglene om når skade kan påføres en annen part, og hvilken kom-

pensasjon skaden utløser for skadelidtes del. De grunnleggende forutsetningene om ansvars-

grunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng danner grunnlaget for erstatningskravet i den 

alminnelige erstatningsretten.
406

 Den alminnelige erstatningsretten er private sanksjonsregler, 

tradisjonelt begrunnet i hensynet til reparasjon, prevensjon og pulverisering.
407

 Ekspropria-

                                                 
400

 Eide/Stavang (2008) s. 114 og NVE 2003:1 s. 4. 
401

 NVE 2003:1 s. 43. 
402

 NVE 2003:1 s. 45-46.  
403

 NVE 3/2010 s. 24. 
404

 NVE 3/2010 s. 30. 
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 Instruks 19. februar 2016 nr. 184 om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). 
406

 Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 17. 
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 Se NOU 1994: 12 s. 257-258 og Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 19-21. 
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sjonsretten kan ses på som en særskilt erstatningsrettslig disiplin. Hensynene som begrunner 

rett til erstatning kan imidlertid bli vektlagt annerledes, se kapittel 6.3.2. 

 

Ser man derimot hen til skadelidtes erstatningsrettslige vern ved andre offentlige inngrep, er 

utgangspunktet derimot et annet – utgangspunktet er her at det ikke blir aktuelt å kompensere 

skadelidte. Som eksempel kan man trekke fram adgangen til å pålegge offentligrettslige rå-

dighetsinnskrenkninger og beskatning. Nærmere om hvor grensen mellom offentligrettslige 

rådighetsinnskrenkninger og ekspropriasjon har blitt inngående diskutert i juridisk teori, og 

har flere ganger vært et tema for domstolene. Det er uomstridt at det offentlige har adgang til 

å båndlegge eierrådigheten uten at dette automatisk skal utløse noen erstatningsplikt for det 

offentliges side.
408

 Heller ikke beskatning utløser (normalt) erstatningsplikt fra det offentliges 

side.
409

 Det er alminnelig akseptert at offentlige myndigheter i stor utstrekning kan foreta seg 

slike inngrep, og at terskelen for at erstatningsplikt skal inntre generelt ligger høyt. Særlig 

hensynet til effektiv offentlig styring taler for at offentlige myndigheter må nyte en vid ad-

gang til dette. Både den lovgivende og utøvende makt utfører flere handlinger som, enten di-

rekte eller indirekte, påfører enkelte personer eller grupper et økonomisk tap, uten at det kan 

bli tale om et erstatningsansvar. I den forbindelse kan man spørre seg om hvorfor ekspropria-

sjonstilfeller skal stå i en særstilling. 

 

Et stykke på vei kan ekspropriasjonsinngrepets særstilling forklares ut fra inngrepets in-

tensitet. I motsetning til beskatning, som både rammer en stor krets, og er et forutsigbart inng-

rep, rammer ekspropriasjonsinngrepet en mindre gruppe svært hardt, og er relativt uforutsig-

bart.
410

 Hva gjelder forholdet til offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger, har mangelen på 

erstatningsplikt tradisjonelt blitt begrunnet i at det må skje en avståelse av eiendom for at det-

te skal bli aktuelt.  

 

Ved ekspropriasjon av magasingrunn til vannkraftformål, der staten normalt ikke er eks-

propriant, får de nevnte hensynene som begrunner fravær av offentligrettslig erstatningsansvar 

mindre vekt. Et sentralt punkt ved fraværet av offentligrettslig erstatningsansvar vil være at 

inngrepet skjer til fordel for samfunnet, og ikke til fordel for et annet ”privat” rettssubjekt. Se 

kapittel 6.4.2 nedenfor om relevansen av ekspropriantens karakter. 

                                                 
408

 Også offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger kan utløse erstatningsplikt, men det er lagt til grunn at denne 

terskelen er svært høy, se f.eks. NOU 2004: 28 s. 718 flg., særlig s. 721 flg. 
409

 At beskatning i seg selv ikke kan utløse noen erstatningsplikt fra det offentlige er jo også åpenbart. Erstat-

ningsplikt på grunn av beskatning kan riktignok inntre, for eksempel ved at den ilagte skatten savner hjem-

mel, men i så fall knytter erstatningsplikten seg til brudd på legalitetsprinsippet, og ikke til skatten som 

sådan. 
410

 Se særlig Fleischer (1978) s. 35, som legger vekt på at «den dypere grunn» til at det betales kompensasjon til 

ekspropriaten er at «inngrepet rammer hardt». 
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6.3.2 Hensyn ved erstatningsutmålingen 

Ekspropriatens erstatning ved ekspropriasjon har tradisjonelt funnet en særlig begrunnelse i 

hensynet til reparasjon og likhet.
411

 Ekspropriasjonserstatningen skal ha en reparerende virk-

ning, i den betydning at ekspropriaten skal stilles økonomisk likt etter inngrepet som om inng-

repet aldri hadde funnet sted. Hensynet til reparasjon hviler på forutsetningen om at den eks-

proprierte eiendommen har en økonomisk observerbar verdi. Likhetshensynet tilsier at eks-

propriaten ikke skal stilles økonomisk dårligere enn en grunneier som ikke blir utsatt for et 

ekspropriasjonsinngrep på sin eiendom.
412

 

 

Det kan diskuteres om det er naturlig å si at pulveriseringshensynet spiller noen særlig rolle 

ved ekspropriasjonserstatningsutmålingen. I den alminnelige erstatningsretten kommer pulve-

riseringshensynet inn som et hensyn ved vurderingen av hvem som er nærmest å bære risi-

koen for skaden.
413

 Ved ekspropriasjonsinngrep blir ikke dette forholdet problematisert, etter-

som det allerede er bestemt at eksproprianten er den som står nærmest å bære det økonomiske 

tapet som oppstår som følge av inngrepet. Hensynet til pulverisering må også ses i sammen-

heng med at det i den alminnelige erstatningsretten som regel vil være snakk om uhell som 

ikke var tilsiktet fra skadevoldende parts side. Ekspropriasjon er en strategisk beslutning, og 

ikke en tilfeldig hendelse (i alle fall sett fra ekspropriantens side).  

 

6.3.2.1 Hvilken rolle spiller prevensjonshensynet på ekspropriasjonsrettens 

område? 

Dersom erstatningsreglene har til formål å begrense eller forebygge skade- og inngreps-

tilfellene, taler man om hensynet til prevensjon. Om dette hensynet spiller noen rolle ved eks-

propriasjonserstatningsutmålingen er et mer omdiskutert spørsmål i juridisk teori. Føllesdal 

anfører at prevensjonshensynet kan sier å være et viktig hensyn bak salgsverdiprinsippet, 

blant annet fordi ekspropriasjonsreglene er utformet med et mål om en effektiv utnyttelse av 

ressurser.
414

 Etter Robberstads mening er prevensjonshensynet ett av to hovedformål bak 

grunnlovsbudet om full erstatning, og forhindrer at antallet ekspropriasjoner blir for høyt.
415

 

 

Fleischer mener prevensjonshensynet ikke spiller en rolle ved påbudet om full erstatning.
416

 

Etter Fleischers mening har hensikten bak Grunnloven § 105 ikke vært å begrense antallet 

                                                 
411

 Se NOU 2007: 13 A s. 355 og Føllesdal (2015) s. 228. 
412

 Se Føllesdal (2015) s. 228. Se også Rt. 1976 s. 1 på s. 7, der førstvoterende la vekt på likhetshensynet ved 

grunnlovsvurderingen av erstatningsutmålingen. 
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 Se NOU 1994: 12 s. 257-258. 
414

 Føllesdal (2015) s. 229.  
415

 Robberstad (1956) s. 3. 
416

 Fleischer (1978) s. 36 flg. 
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ekspropriasjoner, da en slik prevensjon allerede blir betryggende tilfredsstilt ved vurderingen 

av om ekspropriasjon kan finne sted etter oreigningslova § 2 (2).
417

 Det utelukkes imidlertid 

ikke at prevensjonshensynet kan komme inn på andre måter, blant annet ved at ekspropria-

sjonsinngrepet begrenses til det som er nødvendig for eksproprianten å tilegne seg, og til at 

eksproprianten vil ønske å ekspropriere områder der skadevirkningene blir så lave som mu-

lig.
418

 

 

Bell og Parchomovsky åpner for at prevensjonshensynet spiller en viktig rolle i ekspropria-

sjonsretten, og mener grunnlovsbudet om ”just compensation” er den eneste rettslige skranken 

for å hindre at for mange ekspropriasjoner finner sted.
419

  

 

Fremstillingen av prevensjon som et reelt hensyn ved erstatningsutmålingen har så langt foku-

sert på prevensjon mot at for mange ekspropriasjonstiltak gjennomføres. Prevensjonshensynet 

kommer imidlertid også inn i erstatningsutmålingen for ekspropriatens del. Nivået på eks-

propriasjonserstatningen bør heller ikke forhindre at samfunnsøkonomisk ønskelige prosjekter 

gjennomføres. Ved innføringen av en uttrykkelig ekspropriasjonshjemmel i oreigningslova for 

grunn til vindkraftformål, ble det i høringsrunden foreslått at en påslagsregel, lignende den 

man har for ekspropriasjon til vannkraftformål, også burde innføres for vindkraftformål. De-

partementet gikk ikke inn for dette forslaget, blant annet på grunn av at «[r]eglane om skade-

bot ved oreigning [ikkje skal] medverke til ein samfunnsøkonomisk skadeleg særleg prisopp-

gang på faste eigedomar».
420

 

 

Hensynet til prevensjon kan derfor ses på som et utslag av ønsket om effektivitet i ekspropria-

sjonsretten. Domstolene må finne et erstatningsnivå som verken er så lavt at det vil føre for 

mange ekspropriasjonstilfeller med seg, men heller ikke så høyt at prosjektet på grunn av er-

statningsnivået ikke lenger kan utføre prosjektet. Hensynet til prevensjon må imidlertid holde 

seg innenfor grunnlovsbudet om «full erstatning».  

 

Spørsmålet blir så hvordan man skal utmåle ekspropriasjonserstatningen, og om man kan an-

vende en utmålingsmodell som både holder seg innenfor grunnlovsbudet om ”full erstatning” 

og tar hensyn til erstatningens effektivitet. 
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 Fleischer (1978) s. 36.  
418

 Fleischer (1978) s. 36. At ekspropriasjonsinngrepet bare skal gå så langt som det er nødvendig for ekspropri-

antens del er for så vidt også en forutsetning i oreigningslova § 2 (1) («… så langt det trengst»).  
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 Se Bell/Parchomovsky (2006) s. 1448 flg. 
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6.3.3 Tre hovedmodeller 

Som nevnt i kapittel 3.1, er grunnlovsbudet om ”full erstatning” en rettslig, ikke en øko-

nomisk, størrelse. Helt løsrevet fra økonomien er grunnlovsbudet imidlertid ikke. Høyesterett 

har uttalt at ekspropriaten skal stilles økonomisk som om inngrepet ikke hadde funnet sted.
421

 

Om ekspropriaten stilles økonomisk likt etter inngrepet som før avhenger derfor av hvilket 

rettslig innhold man velger å tillegge grunnlovsbudet. For å finne fram til hva «full erstat-

ning» er, må man derfor først finne utgangspunktet for hva ekspropriatens økonomiske tap er. 

Prinsipielt sett kan man tenke seg et stort antall ulike modeller. Når jeg i det følgende skal 

redegjøre for hvilke modeller som best kan gi uttrykk for økonomisk effektivitet, velger jeg å 

konsentrere meg om tre modeller. Den første tar utgangspunkt i ekspropriatens subjektive 

verdivurdering av eiendommen. Den andre tar utgangspunkt i at ekspropriaten som følge av 

ekspropriasjonen ikke er berettiget til kompensasjon overhodet. Den tredje er en slags mel-

lomløsning mellom de to nevnte modellene. 

 

6.3.3.1 Modell 1: Ekspropriatens subjektive verdivurdering 

Den første modellen tar utgangspunkt i ekspropriatens subjektive vurdering av eiendommens 

verdi. Konsekvensen av å bruke denne fremgangsmåten ved erstatningsfastsettelsen er at eks-

propriaten selv bestemmer erstatningens størrelse. Den klare fordelen ved å anvende denne 

modellen ved ekspropriasjonstilfellene vil være at eiendomsgodet ender opp hos den av de to 

partene som verdsetter godet høyest. Dersom kjøperens betalingsvillighet overstiger grunn-

eierens egen verdsettelse, vil erverv finne sted; dersom grunneierens verdsettelse er høyere 

enn kjøperens betalingsvillighet, forblir eiendomsgodet på grunneiers hånd. 

 

To forhold taler særlig imot anvendelse av denne modellen ved ekspropriasjonserstatningsut-

målingen. 

 

For det første forutsetter utmålingsmodellen at alle verdier er økonomisk målbare. I mange 

tilfeller kan ekspropriaten tillegge ekspropriasjonsobjektet en særlig verdi, for eksempel af-

feksjonsverdi. Disse verdiene kan være vanskelig å observere. Dette betyr imidlertid ikke at 

subjektive verdier ikke er økonomisk observerbare – også tap i form av tapt affeksjonsverdi 

anerkjennes som en økonomisk størrelse. Problemet er at disse størrelsene er vanskelig å fast-

slå som en eksakt og målbar pengestørrelse.  

 

                                                 
421

 Se for eksempel Rt. 1992 s. 217 (Ulvåkjølen) på s. 225, der Høyesterett også uttaler at det «ikke [skal] skje 

noen forringelse av hans økonomiske situasjon», og HR-2017-333-A avsnitt 28, der Høyesterett oppfatter 

kravet etter Grunnloven § 105 som at «ekspropriatens økonomiske stilling ikke skal svekkes som følge av 

inngrepet». 
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For det andre gis ekspropriaten et insentiv til å overvurdere eiendommens verdi. Dermed løses 

ikke de strategiske problemene som delvis begrunner ekspropriasjonsadgangens eksistens, se 

kapittel 6.2.3.3. Dersom ekspropriatens overvurdering av verdien fører til at eksproprianten 

ikke anser det for å være lønnsomt å overta eiendommen, kan dette igjen føre til at samfunns-

økonomisk ønskelige prosjekter ikke gjennomføres. Ekspropriasjonsadgangen som et verktøy 

ville i så tilfelle bli ineffektivt. I denne forbindelse er det uheldig at det er vanskelig for dom-

stolene å skille mellom de tilfellene der grunneier faktisk verdsetter eiendommen til en høy 

pris på grunn av subjektive verdimomenter, og tilfellene der grunneier forsøker å utnytte mo-

nopolsituasjonen han nå er i. Man kan argumentere for at de førstnevnte interessene er mer 

beskyttelsesverdige enn sistnevnte.
422

  

 

Selv om bruken av en slik modell for så vidt ville kunne legge til rette for et Pareto-effektivt 

resultat, se kapittel 6.2.4, er det altså både praktiske og strategiske vanskeligheter som setter 

grenser for en slik bruk.  

 

6.3.3.2 Modell 2: Ingen erstatning. BRS-teorien. 

Et annet alternativ er at ekspropriaten ikke mottar noen erstatning. I det følgende kalles denne 

løsningen «0-kompensasjon». En slik løsning kan umiddelbart fremstå som både fremmed og 

urettferdig. Resultatet er imidlertid ikke utenkelig. Selv der eierrådigheten er beskyttet gjen-

nom regler om erstatningsansvar, vil ikke ethvert økonomisk tap uten videre føre til et erstat-

ningskrav fra skadelidtes side. Både etter grannelova § 2, forurensningslova
423

 § 56 og vann-

ressursloven § 47, jf. § 49, er ansvar avhengig av at skaden overstiger en tålegrense. 

 

Den mest kjente økonomiske teorien om 0-kompensasjon ved ekspropriasjon ble fremsatt i 

1984 av Blume, Rubinthal og Shapiro (i det følgende omtalt som BRS).
424

 BRS-teoriens tese 

er at utbetaling av kompensasjon til ekspropriater fører med seg et atferdsrisikoproblem, og 

blir et insentiv for grunneiere til å overinvestere i egen eiendom.
425

 For å motvirke dette pro-

blemet, kommer BRS frem til at 0-kompensasjon kunne være den samfunnsøkonomisk effek-

tive løsningen på problemet.
426

 

 

                                                 
422

 At eksproprianten måtte ha betalt en høyere erstatning dersom ekspropriaten tilla eiendommen høy affek-

sjonsverdi ville muligens også kunne være i bedre samsvar med grunnsetningen i den alminnelige erstat-

ningsretten om at skadevolder må ta skadelidte «som han er», se Hagstrøm/Stenvik (2015) s. 412, med vide-

re henvisning til Rt. 1997 s. 1.  
423

 Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 
424

 Blume/Rosenthal/Shapiro (1984). 
425

 Se Miceli (2011) s. 85. 
426

 Dette er selvfølgelig kun en grov oppsummering av BRS’ forskningsresultat. BRS mener kompensasjon kan 

være nødvendig dersom beslutningen om å ekspropriere hviler på en såkalt «fiskal illusjon». 
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Adferdsrisiko, eller «moral hazard», er et kjent problem ved forsikringer.
427

 En aktør må for-

holde seg til flere usikkerhetsmomenter ved investeringer. Hvordan aktøren opptrer ved valg 

under usikkerhet, avhenger av hvordan aktøren forholder seg til risiko. Her kommer forsik-

ringsmuligheten inn: dersom en aktør er risikoavers
428

 kan han komme unna usikkerheten ved 

å forsikre seg mot denne, mot en viss betaling – dersom prisen for å forsikre seg er lavere enn 

risikopremien.
429

 Dersom forsikringen dekker hele det potensielle tapet, kan dette imidlertid 

føre til at aktøren handler mindre aktsomt: dersom aktøren vet at han ikke risikerer et tap 

(utenom forsikringspremien) ved å ta et usikkert valg, kan han være fristet til å utføre en svært 

risikabel handling. Det oppstår dermed en adferdsrisiko.  

 

Ifølge BRS oppstår det samme adferdsrisikoproblemet ved ekspropriasjonserstatnings-

utmåling: dersom ekspropriaten forventer å få full erstatning for den eksproprierte eien-

dommen, vil han ignorere muligheten for at eiendommen kan bli ekspropriert, og dermed 

overinvestere i eiendommen.
430

 Dette adferdsproblemet kan, under henvisning til Fischel, 

illustreres ved følgende eksempel:
431

 

 

En familie eier et stykke land i en dal, og ønsker å utnytte eiendommen til turistformål. Familien kan enten velge 

å oppføre et hotell eller en campingplass på eiendommen. Dersom familien velger campingplassen, medfører 

dette lave investeringskostnader, og lave inntekter. Velger familien derimot hotellet, medfører dette høyere in-

vesteringskostnader, men også høye inntekter. Familien konkluderer med at hotellet vil være det mest profitable 

alternativet, så lenge dalen ikke oversvømmes. Dersom det en 20 % sannsynlighet for at dalen oversvømmes, vil 

campingplassen være det mest profitable alternativet, fordi dette medfører lavere kostnader ved flytting. Hva 

familien velger å gjøre vil avhenge av hvilket erstatningsvern familien nyter:  

(1) Dersom det er en viss sannsynlighet for at dalen oversvømmes som følge av en naturkatastrofe, og fa-

milien ikke kan kompensere for denne usikkerheten gjennom forsikring, vil familien velge å etablere 

campingplass på eiendommen.  

(2) Dersom myndighetene innfører en lov som gir grunneiere full kompensasjon ved naturkatastrofer, vil 

familien derimot velge å oppføre et hotell på eiendommen. I dette tilfellet vil ikke familien risikere å ta-

pe kapital dersom dalen skulle oversvømmes. 

Det sistnevnte scenarioet er et eksempel på adferdsrisiko, fordi kompensasjonen blir et insentiv for familien til å 

velge et mer risikabelt investeringsalternativ. Risikoen overføres her fra grunneier til det offentlige, og fører til 

en ineffektiv ressursbruk.  

 

Som påpekt av Fischel, oppstår disse adferdsproblemene ved alle økonomiske fordeler der 

konsekvensene av aktørenes handlinger ikke er avhengig av hvilke valg de foretar seg.
432

 I 

                                                 
427

 Se Eide/Stavang (2008) s. 121 flg. 
428

 Altså at aktøren er mindre villig til å utføre handlinger der utfallet er usikkert. 
429

 Eide/Stavang (2008) s. 121. 
430

 Miceli/Segerson (2007), s. 301. 
431

 Se Fischel (1995) s. 158 flg. Eksempelet er, med noen endringer, en oversettelse av Fischels illustrasjon av 

BRS-teorien. 
432

 Fischel (1995) s. 159: «Moral hazard arises from any entitlement that divorces the consequences of people’s 

actions from their decisions». 
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denne forbindelse bør man se hen til sannsynligheten for at inngrepet kan skje. I nevnte ek-

sempel var det 20 % sannsynlighet for at dalen kunne oversvømmes; sannsynligheten var altså 

relativt høy. Sannsynligheten for at eiendom blir ekspropriert er generelt lavere – det er altså 

mindre grunn til å tro at grunneiere regner med ekspropriasjonsinngrep som en reell fare når 

de investerer i egen eiendom.
433

 

 

Som nevnt ovenfor, mener BRS at betaling av kompensasjon kan være effektivt dersom myn-

dighetene lider av en såkalt «fiskal illusjon».
434

 Uttrykket anvendes der det offentlige ved 

ekspropriasjonstilfelle undervurderer eiendommens verdi. Når myndighetene foretar en av-

veining om hvorvidt den skal ekspropriere, vil den i utgangspunktet bare gjøre dette dersom 

utgiftene er lavere enn verdien av godet ekspropriasjonen vil gi. Når myndighetenes av-

gjørelse av inngrepets nytte kun tar hensyn til den konkrete utgiften inngrepet medfører, men 

ikke til de andre indirekte kostnadene inngrepet fører med seg, undervurderer myndighetene 

inngrepets kostnad, og blir et insentiv til å ekspropriere for mye.
435

 

 

Man kan argumentere for at faren for at myndighetene lider av «fiskal illusjon» forsterkes der 

det offentlige ikke opptrer som ekspropriant, og ekspropriasjonsmyndighetene ikke tar hensyn 

til den fulle kostnaden av å ekspropriere.
436

 

 

6.3.3.3 Modell 3: Mellomløsning 

Alternativet, dersom man ikke velger å legge til grunn modell 1 eller 2, blir å finne en mel-

lomløsning. Utmålingsreglene i vederlagslova er et eksempel på en slik mellomløsning. Etter 

loven oppfylles grunnlovsbudet om «full erstatning» dersom ekspropriaten mottar ekspropria-

sjonsgjenstandens salgs- eller bruksverdi.
437

 Hva erstattes egentlig gjennom disse utmålings-

reglene? 

 

Både salgs- og bruksverdien tar utgangspunkt i verdien som går tapt ved at ekspropriaten ikke 

lenger kan bruke eiendommen, og hviler på den forutsetning at all eiendom som kan eksprop-

rieres også kan konverteres til en viss pengeverdi. Fra et ekspropriasjonsrettslig synspunkt er 

eiendom derfor en konverterbar vare. Erstatningsvurderingen blir en hypotetisk vurdering, der 

ekspropriasjonen tenkes bort, og spørsmålet blir hvilken alternativ utnyttelse av eiendommen 

som ville ha vært sannsynlig. Slik sett utmåles ikke erstatningen på grunnlag av hvilken eien-

dom som blir fratatt eieren ved ekspropriasjonsinngrepet (en slik verdi er ikke direkte obser-

                                                 
433

 Se Knetsch/Borcherding (1979), s. 244. 
434

 Blume/Rosenthal/Shapiro (1984) s. 88 flg. 
435

 Se Fischel (1995) s. 206; Bell/Parchomovsky (2010) s. 1682; Bell (2009) s. 537; Hauge (2016a) s. 104-105. 
436

 Se Hauge (2016a) s. 105. 
437

 Eventuelt korrigert etter vederlagslova §§ 8 og 9. 
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verbar), men for hvilken utnyttelsesmulighet ekspropriaten går glipp av som følge av inngre-

pet.  

 

Dersom man legger til grunn et slikt perspektiv for erstatningsutmålingen, blir det enklere å 

forklare hvorfor affeksjonsverdi ikke kan anerkjennes som en ekspropriasjonsrettslig vernet 

størrelse. At eier verdsetter sin egen eiendom høyt på grunn av den spesielle affeksjons-

verdien eiendommen har for ham, anerkjennes som en økonomisk størrelse, men den kan 

vanskelig realiseres, nettopp fordi denne verdien kun eksisterer for eieren selv. Når denne 

affeksjonsverdien ikke gjenspeiles ved erstatningsutmålingen, er det fordi grunneier uansett 

ikke ville hatt muligheten til å realisere denne verdien. 

 

Helt treffende er denne synsvinkelen ikke. Lovgiver har avgrenset den hypotetiske kjøper-

kretsen ved anvendelse av salgsverdiprinsippet til «vanlege kjøparar», og med dette ment å 

avgrense mot kjøpere med et spesielt behov for eiendommen.
438

 Ved erstatningsutmålingen 

skal skjønnsretten dermed blant annet se bort fra andre kjøpere som tillegger eiendommen en 

subjektiv merverdi, for eksempel på grunn av affeksjonsverdien eiendommen har. I et slikt 

tilfelle ville ekspropriaten faktisk ha hatt muligheten til å realisere denne verdien ved frivillig 

salg. For at verdien skal nyte et ekspropriasjonsrettslig vern, og kunne gjenspeiles i erstat-

ningsutmålingen, må den ha gitt seg utslag i etterspørselen.
439

 Hvor grensen skal trekkes mel-

lom verdiøkning som skyldes etterspørselssituasjonen og verdiøkning som skyldes spesielle 

behov kan derfor vise seg å være særdeles skjønnsmessig.  

 

6.4 Erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon av magasingrunn 

6.4.1 Hvilken modell benyttes? 

Som nevnt ovenfor i kapittel 6.3.3.3, har man i norsk rett valgt en mellomvariant av modeller 

ved erstatningsutmålingen. Fravær av kompensasjon kan likevel skje i tråd med disse reglene. 

Ekspropriasjonsinngrepet kan for eksempel føre med seg særfordeler for ekspropriatens gjen-

værende eiendom, og føre til at ekspropriaten med dette ikke har lidt et økonomisk tap, jf. 

vederlagslova § 9. Videre kan skjønnsretten komme til at ekspropriasjonsgjenstanden ikke har 

en økonomisk verdi for ekspropriaten, slik tilfellet tradisjonelt sett har vært for magasingrunn-

eierne, og dermed begrense seg til å utmåle erstatning for skader og ulemper på gjenværende 

eiendom etter vederlagslova § 8. Dersom skjønnsretten ved anvendelse av differanse-

prinsippet finner at eiendommen, til tross for at ekspropriasjonstiltaket gjennomføres, ikke har 

vært gjenstand for en verdiforringelse, kan erstatningen også bli satt til null. Fraværet av 

kompensasjon vil i disse tilfellene være et resultat av anvendelse av utmålingsreglene i veder-

                                                 
438

 Se nærmere kapittel 5.3.4. 
439

 Se nærmere kapittel 5.3.3. 
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lagslova, og ikke på grunn av den nevnte BRS-teorien om at 0-kompensasjon gir en effektiv 

løsning på ressursallokeringsspørsmålet. 

 

For ekspropriatens del vil begrunnelsen for fraværet av kompensasjon være av mindre be-

tydning. Resultatet er uansett at det ikke betales kompensasjon, til tross for at eiendommen 

har blitt utsatt for et ekspropriasjonsinngrep. Spørsmålet i denne forbindelse er om fravær av 

kompensasjon også er en økonomisk effektiv løsning. I denne sammenheng kan de samme 

argumentene nevnt ved diskusjonen om BRS-teorien i kapittel 6.3.3.2 bli aktuelle. 

 

6.4.2 Betydningen av at eksproprianten er et privat rettssubjekt 

Som nevnt ovenfor er ekspropriasjon til vannkraftformål avhengig av at det offentlige sam-

tykker til ekspropriasjonsinngrepet. Dette betyr imidlertid ikke at det offentlige også er eks-

propriant. Den praktiske hovedregelen i dag er at utbygger, altså eksproprianten, ikke er et 

offentlig rettssubjekt. Gjennom vannfallskonsesjonsloven stilles det krav om at en erverver av 

vannfall, som er det nødvendige rettslige instrument for å kunne utnytte vassdraget til kraft-

produksjon, enten må være et statsforetak, kommune, fylkeskommune, eller annen sammen-

slutning der det «åpenbart foreligger reelt offentlig eierskap», jf. lovens § 2 (1). Etter liberali-

seringen av kraftmarkedet ble det også åpnet for at de private grunneierne kunne søke om 

konsesjon til å utnytte vassdraget, se kapittel 2.1. Den praktiske hovedregelen er at utbygger 

organiseres som et selskap. Også Statkraft SF, som er organisert som et statsforetak, vil i den-

ne sammenheng måtte anses for å være en privat part, selv om selskapet er heleid av det of-

fentlige. Aktørene driver virksomheten på kommersielle vilkår, og ønsker å maksimere det 

økonomiske utbyttet av produksjonen – virksomheten eksisterer med andre ord ikke ute-

lukkende for å tilfredsstille allmennhetens behov for kraft.
440

  

 

Når magasingrunn eksproprieres, opptrer det offentlige i to forskjellige former. I den ene for-

men som en ekspropriasjonstillatende part, et utslag av statens utøvende makt. I den andre 

formen, ved skjønnsfastsettingen, opptrer det offentlige som en upartisk tredjepart. Dom-

stolene må, innenfor lovgivningens rammer, fastsette erstatningen ekspropriaten er berettiget 

til.
441

  

 

Problemene vist i kapittel 6.2.3.3 oppstår uavhengig av om ekspropriasjonen foretas av offent-

lige myndigheter eller en privat part. Slik sett er hensynene som begrunner ekspropriasjons-

adgangen like fullt tilstede i begge tilfeller. Der målsettingen er et ønske om en mest mulig 

effektiv ressursfordeling, blir ekspropriasjonsadgangen viktig både for offentlige og private 

                                                 
440

 Se Hauge (2016a) s. 80-81. 
441

 Bell karakteriserer dette som «government-mediated private takings», se Bell (2009) s. 548. 
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eksproprianter. Et spørsmål i denne sammenhengen er hvorfor lovgiver har valgt å gi private 

rett til å ekspropriere. Der eksproprianten er en privat part, og der formålet med ekspropria-

sjonen er å utnytte gjenstanden til kommersiell utnyttelse, trer enkelte forskjeller fram. For det 

første vil ikke kompensasjonen betales gjennom en offentlig bevilgning. For det andre forde-

les overskuddet som følge av produksjonen ekspropriasjonsinngrepet åpner for mellom en 

snevrere krets personer. Vi skal se nærmere på hvorvidt dette har betydning for kompensasjo-

nens effektivitet.  

 

6.4.2.1 Hvorfor ekspropriasjonsadgang til kommersielle aktører ved etablering av 

magasin? 

Samfunnet er tjent med at vannressursene forvaltes på best mulig måte. I utgangspunktet kun-

ne man med dette tenke seg at samfunnet, representert gjennom offentlige myndigheter, også 

burde vært utbygger av alle større vannkraftprosjekt. I så tilfelle hadde myndighetene selv hatt 

full kontroll over utnyttelsen av vannressursene, og kunne beholdt hele overskuddet for seg 

selv. Når man likevel ikke har valgt å organisere kraftindustrien slik, må dette blant annet ses 

på bakgrunn av vannkraftindustriens særtrekk.  

 

Kraftindustrien er kapitalkrevende og kapitalinsentiv. Næringen krever store investeringer, og 

medfører omfattende miljøkonsekvenser. Staten søker å maksimere sin egen profitt, og mini-

mere risikoen for et negativt resultat.
442

 Staten står imidlertid i en særstilling i kraft av å være 

lovgivende makt. For staten er det gunstig å overføre investeringskostnadene og risikoen for 

prosjektet over på andre parter gjennom tildelingen av konsesjoner. Inntektene sikres på flere 

måter, blant annet gjennom offentlig eierskap i de ulike kraftselskapene og ileggelse av skat-

ter.
443

 

 

At det offentlige har valgt dette systemet for kraftproduksjon, betyr imidlertid ikke at ut-

føringen av vannkraftprosjektene er kostnadsfrie. Miljøkonsekvensene vil til syvende og sist 

måtte bæres av lokalsamfunnet, uavhengig av prosjektets kommersielle lønnsomheten. Ved 

siden av estetiske forandringer, fører etableringen av reguleringsmagasin blant annet med seg 

erosjon, utvasking og issprekker.
444

 

                                                 
442

 Slik vil for så vidt alle andre rasjonelle markedsaktører opptre. 
443

 En tilsvarende løsning finner man i petroleumssektoren. Det er flere likhetstrekk mellom vannkraft- og petro-

leumssektoren, blant annet at begge ressursene anses for å være fellesressurser, inntektspotensialet er høyt, 

og miljøkonsekvensene ved utvinning er store. Kostnadene og risiko ved utvinning av petroleum er likevel 

mye høyere. Dette er også begrunnelsen for at utvinningstillatelse gis til flere selskaper, jf. lov 29. november 

1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-3, blant annet for å spre ansvaret. Statens inn-

tekter i petroleumssektoren stammer hovedsakelig fra beskatning og offentlig eierskap i forskjellige petrole-

umsselskaper. Derimot oppstår ikke ekspropriasjonsproblemstillinger i petroleumssektoren, ettersom den 

underliggende grunnen der oljen befinner seg ikke er underlagt privat eiendomsrett. 
444

 NVE 1/2015 s. 2. 
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6.4.2.2 Betydningen av at kompensasjonen ikke betales av det offentlige 

Der offentlige myndigheter er ekspropriant, må ekspropriasjonserstatningen også betales av 

det offentlige. Dersom erstatningsbeløpene er høye, vil dette kunne føre til et høyere beskat-

ningsnivå.
445

 Det samme vil ikke nødvendigvis være tilfellet der eksproprianten er en privat 

part – høye erstatningsbeløp vil ikke ha en direkte konsekvens for det generelle beskatnings-

nivået. Et av argumentene mot grunnlovsbudet om «full erstatning», at det bidrar til opprett-

holdelse av bestående ulikheter, får dermed mindre gjennomslagskraft i disse tilfellene.
446

 

 

At eksproprianten er en kommersiell aktør kan ha innvirkning på anvendelsen av Michelman-

kriteriet, se kapittel 6.4.3 nedenfor. 

 

6.4.2.3 Betydningen av at overskuddet fordeles på en snevrere krets 

Et annet forhold som kan gjøre ekspropriasjon til fordel for private aktører mer betenkelig, er 

at prosjektoverskuddet fordeles på en snevrere personkrets enn tradisjonelt allmennyttige 

formål. Ekspropriasjonsformål som skole, fengsel og museum er eksempler på slike typisk 

allmennyttige formål – virkningene av at ekspropriasjonsobjektet benyttes til det aktuelle 

formålet vil ha en positiv effekt for en stor personkrets. Ekspropriasjon av magasingrunn har, 

i alle fall ved første øyekast, ikke en like allmennyttig virkning. Vassdraget, herunder magasi-

net, benyttes her til et kommersielt formål.  

 

Epstein anfører i denne forbindelse at fordelingen av goder mellom skadevolder og skadelidte 

er like sentralt for kompensasjonskravet som den totale nytten man oppnår ved ekspropria-

sjonsinngrepet.
447

 Der ekspropriasjonen foretas for et allmennyttig formål, vil fordelene av 

tiltaket som regel bli spredt over en stor personkrets, og fordelingen kan lettere sies å være 

rettferdig – der eksproprianten er en privat part, blir overskuddet ikke jevnt fordelt, og kan 

vanskeligere sies å være rettferdig.
448

 Etter Epsteins mening vil kravet til en rettferdig forde-

ling i slike tilfeller kun bli tilfredsstilt dersom man kan gjenskape en lignende fordelings-

situasjon som ved allmennyttige formål.
449

 

 

                                                 
445

 Se Eide/Stavang (2008) s. 107. Der inngrep i markedet fører til en ineffektiv bruk av ressurser, kan man ende 

opp med et såkalt dødvektstap. 
446

 NOU 2007: 13 A s. 355. 
447

 Se Epstein (1985) s. 115. 
448

 Se Epstein (1985) s. 173-174. 
449

 Se Epstein (1985) s. 174: « … when efforts are made to replicate in the transfer situation the same distribution 

of costs and benefits that is found with normal public goods”.  
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Tiltakets allmennyttighet kommer til syne ved de indirekte virkningene av vannkraftverk-

etableringen. Gjennom reglene om et reelt offentlig eierskap av kraftselskapene, vil en del av 

utbyttet tilfalle det offentlige. Videre er de berørte kraftkommunene berettiget til konsesjons-

avgifter og konsesjonskraft. De berørte kommunene har i tillegg adgang til å beskatte kraft-

verkseierne gjennom regler om eiendomsskatt. Disse tiltakene er både et utslag av ønsket om 

nasjonalt og lokalt eierskap over vannressursene, og et utslag av en gevinstdelingstanke. Ulike 

offentlige aktører får et insentiv til å godta utbygging av vassdragene. 

 

Lagmannsretten i Kløvtveit-saken trakk fram fordelingen av konsesjonsavgifter for å illustrere at magasinet 

anses for å ha en sentral rolle for verdiskapningen.
450

 Konsesjonsmyndigheten skal i medhold av vassdragsregu-

leringsloven § 11 nr. 1 (1) 1. pkt. fastsette vilkår om at konsesjonæren betaler en årlig avgift til staten og de be-

rørte kommunene. Formålet med disse konsesjonsavgiftene er både å gi kommunene en erstatning for vassdrags-

tiltaket, og å gi kommunene en rett til verdiskapningen tiltaket fører med seg.
451

 Konsesjonsavgiftene beregnes ut 

fra økningen av vannkraften innvunnet ved reguleringen, § 11 nr. 1 (1) 1. pkt. Reguleringsavgifter fordeles mel-

lom kommunene som berøres av vassdragsreguleringen.
452

 Dette omfatter kommunene der selve reguleringsma-

gasinet befinner seg, kommuner langs elvestrekningen nedenfor kraftverket, og kommunene som blir fraført 

vann ved overføringer.
453

 Fordelingsnøkkelen er komplisert, og foretas av NVE.
454

 Magasinkommunene mottar 

80 % av kraftgrunnlaget,
455

 minus en eventuell overføringsandel
456

 til overføringskommunene. Ønsket om ge-

vinstdeling på konsesjonsavgiftenes område tilgodeser dermed magasinkommunene med brorparten av avgifte-

ne. 

 

Lovgivningen har altså lagt til rette for at tiltaket også vil medføre nytte for storsamfunnet. 

Særlig lokalsamfunnet, representert ved de berørte kommunene, nyter fordeler av tiltaket. 

Dette er en form for gevinstdeling mellom offentligrettslige aktører. Ekspropriaten vil, på den 

andre siden, nyte like godt av fordelene tiltaket fører med seg som de øvrige andre i den 

samme kommunen vil, selv om ekspropriaten har blitt hardest rammet. Ekspropriaten tilgode-

ses med en erstatning for ekspropriasjonen. Det neste spørsmålet blir dermed om erstat-

ningens størrelse har innvirkning på ekspropriasjonsinngrepets effektivitet. 

 

6.4.3 Michelman-kriteriet 

Som nevnt i kapittel 6.2.4, gir Kaldor-Hicks-kriteriet ingen nærmere veiledning for om, og i 

så fall hvor mye, ekspropriaten skal motta i kompensasjon for inngrepet. Derimot kan man 

ved hjelp av Michelman-kriteriet vurdere ekspropriasjonsinngrepets effektivitet. I tillegg til 
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 Se kapittel 5.1.2. 
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 NVE 1/2004 s. 1. 
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 NVE 1/2004 s. 2. 
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 NVE 1/2004 s. 2. 
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 Delegeringsvedtak 14. september 2007 nr. 1053. 
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 NVE 1/2004 s. 3: «Kraftgrunnlaget regnes i naturhestekrefter (nat.hk.) og blir beregnet fra regulert vannføring 

og fallhøyde ved kraftverket». 
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 NVE 1/2004 s. 3. Overføringsandelen «tilsvarer 50 % av kraftgrunnlaget som det overførte vannet bidrar 

med». 
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nytte-kostnads-vurderingen som foretas ved konsesjonsbehandlingen, er det to andre typer 

kostnader som faller utenfor: kompensasjonskostnader og demoraliseringskostnader. I det 

følgende skal jeg først redegjøre for hvilke kostnader dette er, hvordan disse kostnadene kan 

ha innvirkning på ekspropriasjonsinngrepets effektivitet, og om dette kan ha noen betydning 

for ekspropriasjonsinngrepets effektivitet ved ekspropriasjon av magasingrunn, der det ikke 

betales erstatning for ekspropriasjonsgjenstanden. 

 

Michelman-kriteriet kan, som vist nedenfor, gi en mer elastisk standard for å avgjøre om eks-

propriasjonsinngrepet nødvendiggjør kompensasjon. Ulempen ved anvendelse av både Pareto- 

og Kaldor-Hicks-kriteriet, er at de begge er rigide. Pareto-kriteriet tar utgangspunkt i at eier-

rådigheten er beskyttet gjennom eiendomsvern, og vil kun bli oppfylt dersom kom-

pensasjonen overstiger eierens reservasjonspris.
457

 Kaldor-Hicks-kriteriet tar på sin side ikke 

hensyn til kompensasjonens rolle ved ressursallokeringen.
458

 Ved avgjørelsen av om et eks-

propriasjonsinngrep er ønskelig eller ikke, bygger Michelman på tre faktorer: effektivitets-

gevinsten, demoraliseringskostnader og kompensasjonskostnader.
459

 Effektivitetsgevinsten 

ved et tiltak kan avgjøres ut fra anvendelse av Kaldor-Hicks-kriteriet, altså gjennom en nytte-

kostnads-analyse, se kapittel 6.2.4. 

 

Demoraliseringskostnader er kostnadene som oppstår ved at det ikke betales erstatning for 

inngrepet.
460

 Michelman definerte demoraliseringskostnader som summen av (1) det nød-

vendige beløpet for å oppveie for den ulempe taperne opplever å bli påført som følge av at det 

ikke gis erstatning for inngrepet, og (2) nåverdien av tapt fremtidig produksjon hos de ukom-

penserte taperne og andre som på grunn av reguleringen regner med at de kan bli utsatt for det 

samme i fremtiden.
461

 Disse demoraliseringskostnadene blir aktuelle ved alle myndighets-

inngrep som innskrenker en eiers råderett over eiendommen. Man kan derfor tenke seg at kri-

teriet er mer anvendbart ved vurderingen av effektiviteten av offentligrettslige rådighetsinn-

skrenkninger – her er jo hovedregelen at det ikke betales erstatning til berørte grunneiere. Ved 

ekspropriasjon skal det i utgangspunktet betales erstatning, og demoraliseringskostnadene kan 

bli svært små.
462

 Tilfellet ved ekspropriasjon av magasingrunn er en annen, da det tradisjonelt 

ikke betales erstatning. Erstatning for skader og ulemper på gjenværende eiendom gir ikke 

ekspropriaten erstatning for gjenstanden som er ekspropriert, men erstatning for skader og 
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 Fischel (1995) s. 148. 
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 Fischel (1995) s. 148. 
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 Michelman (1967) s. 1165-1258 på s. 1214; Fischel (1995) s. 144. 
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 Fischel (1995) s. 145; Eide/Stavang (2008) s. 214. 
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 Michelman (1967) s. 1214; Eide/Stavang (2008) s. 214. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 211. 
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ulemper på den delen av eiendommen som ikke eksproprieres. Demoraliseringskostnadene får 

dermed en større aktualitet på disse ekspropriasjonstilfellene. 

 

Kompensasjonskostnader er verdien av tiden og ressursene som går med for å bestemme om 

det skal beregnes og gis kompensasjon for å eliminere demoraliseringskostnader.
463

 Herunder 

omfattes transaksjonskostnadene forbundet med inngrepet. Kompensasjonskostnader favner 

imidlertid videre enn dette; også dødvektstapet ved skattefinansiert kompensasjon, admini-

strasjonskostnader forbundet med erstatningen og atferdsproblem omfattes.
464

  

 

Anvendelse av Michelman-kriteriet innebærer to krav. For det første må nytten av inngrepet 

(N) være større enn kostnadene ved inngrepet (K); inngrepet må altså føre med seg en netto-

gevinst.
465

 Dette kan avgjøres ved anvendelse av Kaldor-Hicks-kriteriet, slik oreigningslova § 

2 (2) og vassdragsreguleringsloven § 8 gir en anvisning på. Når konsesjonsmyndigheten vur-

derer tiltaket, og kommer til at konsesjon bør gis, har man vurdert det slik at inngrepet vil 

medføre en nettogevinst. Det andre kravet er at nettogevinsten enten må være høyere enn de-

moraliseringskostnadene (DK) eller kompensasjonskostnadene (KK).
466

 Dersom netto-

gevinsten er høyere enn demoraliseringskostnadene, bør tiltaket gjennomføres også uten 

kompensasjon til ekspropriatene.
467

 Dersom nettogevinsten overstiger kompensasjons-

kostnadene, bør tiltaket gjennomføres dersom ekspropriatene kompenseres.
468

  

 

Om kompensasjon skal gis avhenger derfor av forholdet mellom demoraliserings- og kom-

pensasjonskostnadene. Dersom demoraliseringskostnadene er høyere enn kompensasjons-

kostnadene, må ekspropriatene kompenseres; dersom demoraliseringskostnadene er lavere 

enn kompensasjonskostnadene, må ekspropriatene ikke kompenseres.
469

  

 

Michelman-kriteriet er ikke et effektivitetskriterium i tradisjonell forstand, og havner i en 

mellomstilling mellom Pareto- og Kaldor-Hicks-kriteriet. Et ekspropriasjonstiltak vil være 

effektivt etter Kaldor-Hicks-kriteriet dersom N > K, og Michelman-kriteriet går ett steg lengre 

enn dette. Michelman-kriteriet stiller altså strengere krav enn Kaldor-Hicks-kriteriet. På den 

annen side stiller ikke Michelman-kriteriet et krav om at løsningen må være Pareto-effektiv 
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 Eide/Stavang (2008) s. 215. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 215; Fischel (1995) s. 146. 
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 N > K. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 215. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 215-216. (N > K) – DK. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 216. (N > K) – KK. Se også Michelman (1967) s. 1218: « … as the collective alloca-

tional measure approaches the limit of doubtful efficiency, the claim for compensation will become more 

compelling.” 
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 Eide/Stavang (2008) s. 216. 
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for å kunne gjennomføres. Michelman-kriteriet godtar ekspropriasjonsinngrep dersom nytten 

ved tiltaket er større enn kostnadene og kompensasjonskostnadene, og demoraliserings-

kostnadene er lavere enn kompensasjonskostnadene.
470

 

 

Når nødvendiggjør Michelman-kriteriet at kompensasjon må gis? Michelman konkluderer 

med at kompensasjon kun kan gis når demoraliseringskostnadene overstiger kompensasjons-

kostnadene, og ikke ellers.
471

 Dette forutsetter imidlertid at det foreligger en nettogevinst; 

dersom det ikke foreligger en nettogevinst ved tiltaket, vil demoraliseringskostnadene bli 

høye, og nødvendiggjøre kompensasjon til ekspropriaten. Siden det ikke foreligger en netto-

gevinst, er tiltaket imidlertid ikke effektivt, og bør ikke gjennomføres i utgangspunktet.
472

 

Dersom eksproprianten likevel skulle gjennomføre ekspropriasjonstiltaket, må også dette 

inngrepet nødvendiggjøre kompensasjon.  

 

Hva påvirker demoraliseringskostnadene ved ekspropriasjon av magasingrunn? En eksakt 

angivelse av hvor høye demoraliseringskostnadene er må ta utgangspunkt i empiriske under-

søkelser for hvert enkelt inngrep. I denne avhandlingen er det ikke mulig å foreta en slik vur-

dering. Derimot ønsker jeg å trekke frem noen faktorer som generelt kan tenkes å få stor be-

tydning for vurderingen av demoraliseringskostnader. Eide/Stavang trekker blant annet frem 

den omstendighet at kretsen av berørte som følge av inngrepet er liten, og at belastningene 

inngrepet fører med seg fordeles på en tilsvarende liten krets, kan påvirke demoraliserings-

kostnadene.
473

 Hvor stor kretsen av de berørte magasingrunneiere er, vil naturligvis variere 

med den enkelte sak. I denne forbindelse er det verdt å merke seg at reguleringens størrelse 

ikke nødvendigvis medfører at antallet ekspropriater forhøyes forholdsmessig. Eide/Stavang 

trekker frem at demoraliseringskostnadene kan bli lavere dersom det er flere tapere som hver 

for seg blir forholdsvis lite berørt av inngrepet.
474

 Kretsen av berørte bør imidlertid ses i 

sammenheng med inngrepets størrelse og virkninger. Demoraliseringskostnadene ved ekspro-

priasjon av magasingrunn kan tenkes å øke på grunn av den kombinerte virkningen ved at 

eksproprianten er en privat part – eller i alle fall benytter eiendommen til et kommersielt for-

mål – og at det offentlige
475

 har flere muligheter til å komme økonomisk godt ut av etablering 

og drift av kraftverk. Nyttevirkningene kraftverket har for det offentliges inntekter er positive, 

og overskuddet som kan fordeles jevnere mellom borgerne – både gjennom statlige bevilg-
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 Fischel (1995) s. 147. Dette kan uttrykkes som N > (K + KK), og DK < KK. 
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 Michelman (1967) s. 1215. 
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 Se også Fischel (1995) s. 146. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 215. 
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 Eide/Stavang (2008) s. 216. 
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 I denne forbindelse sikter «det offentlige» både til statlige myndigheter som mottar skatteinntekter fra kraft-

verket, til kommuner som mottar konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, og til kommuner som har valgt å 

innføre eiendomsskatt på kraftverk. 
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ninger og for det berørte distrikts innbyggere – kan dermed føre til at demoraliseringskostna-

dene øker ved ekspropriasjon av magasingrunn. 

 

Hvordan kan kompensasjon til ekspropriater bidra til å senke demoraliseringskostnadene? En 

grunneier vil alltid stå i fare for å miste sin egen eiendom, enten gjennom ekspropriasjon eller 

naturlige hendelser. Dersom eiendommens verdi går tapt som følge av en naturkatastrofe, vil 

ikke grunneieren kunne kreve erstatning for dette.
476

 Hvorfor skal grunneier stå i en annen 

stilling der eiendommen fratas ham på grunn av et juridisk inngrep? Michelman mener verdi-

forringelse på grunn av juridiske inngrep fører til demoraliseringskostnader fordi dette er en 

strategisk risiko grunneier må beregne, og ikke en tilfeldig risiko – grunneier vil oppleve tapet 

som større der tapet beror på en beslutning, fremfor en ukontrollerbar hendelse.
477

 Man snak-

ker her om såkalt «majoritetsutbytting».
478

 Kompensering i forbindelse med ekspropriasjons-

inngrep får i denne forbindelse to funksjoner. For det første har det en preventiv funksjon, idet 

betalingen av kompensasjon kan føre til at antallet ekspropriasjoner begrenses; for det andre 

blir det en form for forsikring mot tap som følge av strategiske beslutninger.
479

 

 

6.4.4 Er påslagsregelen effektiv ved ekspropriasjon av magasingrunn? 

Som nevnt ovenfor, er ekspropriasjonserstatningen gjenstand for et påslag på 25 %. Proble-

matikken rundt omvendt proporsjonalitet er behandlet ovenfor, se kapittel 4.5.2. I dette un-

derkapitlet skal jeg behandle spørsmålet om påslagsregelen, slik den er utformet og praktisert 

i dag, er effektiv.  

 

Et fast bestemt prosenttillegg vil etter sin natur være tilfeldig, og kan ikke i seg selv løse ef-

fektivitetsproblemet. Tar man utgangspunkt i at erstatning for eiendommens salgsverdi fører 

til en systematisk undervurdering av eiendommens verdi, kan et påslag imidlertid være et steg 

i riktig retning.
480

 Påslaget kan i denne sammenheng, gjennom å gi en andel av verdi-

skapingen, også indirekte kompensere ekspropriaten for mangelen av å være i en gunstig for-

handlingsposisjon, se kapittel 6.2.3.3 ovenfor. 

 

Skal påslagsregelen fungere effektivt, forutsetter dette imidlertid at erstatningen må ta ut-

gangspunkt i ekspropriasjonsgjenstandens verdi, og ikke det gjenværende området som om-

fattes av ekspropriasjonen.  

                                                 
476

 Dette forutsetter at naturkatastrofen er en naturlig hendelse, og ikke en følge av en persons handling.  
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 Michelman (1967) s. 1217; Fischel (1995) s. 148-149; Miceli (2011) s. 78. 
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 Se Eide/Stavang (2008) s. 216; se også Michelman (1967) s. 1216 (som benytter seg av det engelske uttrykket 

«majoritarian exploitation»). 
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 Se Miceli (2011) s. 78.  
480

 Se Miceli (2011) s. 62. 
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En parallell til påslagsregelen i amerikansk ekspropriasjonsrett finnes i lovgivningen som 

knyttet seg til etableringen av vannmøller. Grunneiere som ønsket å etablere vannmøller fikk 

rett til å oversvømme ovenforliggende grunn mot erstatning. Denne erstatningen skulle ta ut-

gangspunkt i «fair market value», pluss et påslag på 50 %.
481

 Bakgrunnen for denne påslags-

regelen kan ha vært at man i realiteten ga private en direkte ekspropriasjonsrett, i den betyd-

ning at utbygger ikke behøvde å søke om tillatelse fra offentlige myndigheter på forhånd. Et 

påslag ville dermed føre til at skadelidte, som gjennom lovgivningen hadde blitt avskåret fra å 

kunne forhandle seg til en høyere kompensasjon, ble tilkjent en andel av gevinsten.
482

 Den 

nevnte loven gjaldt riktignok kun delstaten New Hampshire. Flere delstater har imidlertid tatt 

inn regler om påslag ved ekspropriasjon de siste årene, på bakgrunn av Høyesteretts avgjørel-

se i Kelo-saken.
483

 

 

I Kelo-saken eksproprierte offentlige myndigheter flere boligeiendommer for byutvikling.
484

 Myndighetenes 

motivasjon for ekspropriasjon var særlig at et større selskap hadde ytret et ønske om å bruke eiendommen. En av 

ekspropriatene hevdet at begrunnelsen bak ekspropriasjonen, «economic development», ikke var å anse som 

«public use».
485

 Høyesteretts flertall (fem dommere) kom til at ekspropriasjonen ikke var grunnlovsstridig, og at 

ekspropriasjonsformålet ble omfattet av «public use». Mindretallet på fire dommere mente derimot at eks-

propriasjonen var grunnlovsstridig. Avgjørelsen ble kritisert, men ga ikke uttrykk for mer enn en minimums-

standard – det var derfor ingenting i veien for at den enkelte delstat kunne vedta strengere kriterier for eks-

propriasjon. 

 

Flere delstater har innført påslagsregler for ekspropriasjonserstatningen for å oppveie for noe 

av den opplevde urettferdigheten.
486

 Bruk av påslagsregler er derfor ingen ensom svale på 

ekspropriasjonsrettens område. Spørsmålet i denne forbindelse er om påslagsregelen, der den-

ne er formulert som en forhøyelse av erstatningen gjennom et fast bestemt prosenttillegg, er 

en effektiv mekanisme for å kompensere ekspropriatene. 

 

En slik utforming av påslagsregelen har blitt kritisert av Lee.
487

 Lees skepsis til påslagsregler 

må imidlertid ses i sammenheng med hans syn på hvordan ekspropriasjonserstatning under-

kompenserer ekspropriaten. Etter Lees mening tilkjennes ekspropriaten en rimelig andel av 

både subjektiv merverdi og verdiskaping gjennom erstatning basert på eiendommens mar-

                                                 
481

 Se Miceli (2011) s. 38 og 62. 
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 Se Miceli (2011) s. 62. 
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 Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005). 
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 Nærmere om saksforholdet i Kelo-saken, se Stenseth (2014) s. 113-114. Se også Stenseth (2010) s. 774-808. 
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 Kravet om «public use» kan sammenlignes med Grunnlovens formulering «[f]ordrer statens tarv». 
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 Se nærmere Lee (2013) s. 634 flg. I enkelte delstater har man også valgt forskjellige prosentsatser for påslaget 

ut fra forskjellige faktorer, f.eks. om det er snakk om ekspropriasjon av bolig eller landbrukseiendom, eller 

hvor lenge familien har bodd på eiendommen, se Stenseth (2014) s. 116. 
487

 Lee (2013) s. 636 flg. 
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kedsverdi, og det er således bare et tap i ekspropriatens autonomi erstatningen ikke kompen-

serer.
488

 Sett fra et synspunktet om tapt autonomi, blir påslagsregelens utforming uheldig fordi 

den tilgodeser ekspropriater hvis eiendom har en høy markedsverdi foran ekspropriater hvis 

eiendom har en lav markedsverdi, uten at det er noen grunn til å tro at de forskjellige eks-

propriatene verdsetter sin egen autonomi annerledes.
489

 Dersom man bygger på et slikt syns-

punkt om fordelingsrettferdighet, konkluderer Lee med at påslaget må settes likt for alle eks-

propriater.
490

 

 

Selv om man kan være uenig med Lee i at markedsverdierstatning kun underkompenserer 

ekspropriatens tap av autonomi, illustrerer dette likevel et interessant poeng. Dersom påslaget 

skal gi ekspropriaten en andel av verdiskapningen ekspropriasjonstiltaket fører med seg, må 

grunnlaget for påslagets størrelse – altså erstatningen – være et kurant grunnlag for å måle 

verdiskapningen.
491

 Dersom erstatningsutmålingsreglene står i veien for dette, må man finne 

en annen måte å styre påslagsregelen på. I denne forbindelse var tanken bak bestemmelsen i 

vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4, se kapittel 4.5.1, i utgangspunktet godt egnet til å gi 

magasingrunneier en andel av gevinsten, sett i sammenheng med den verdiskapningen maga-

sinet fører med seg.  

 

I den alminnelige tingsretten åpnes det for at erstatningen kan gjenspeile en viss gevinstde-

ling.
492

 I Rt. 2011 s. 228 (Naturbetong II) tok Høyesterett stilling til hvor høyt erstatningen for 

ikke-økonomisk skade ved brudd på en strøksservitutt skulle settes.
493

 I den konkrete saken 

var det på forhånd avgjort at saksøkte rettstridig hadde krenket en servitutt.
494

 Saken handlet 

derfor kun om hvordan erstatningen skulle utmåles. Høyesterett fastsatte erstatningen til 1,5 

millioner kroner.
495

 Høyesterett trekker frem reparasjon og prevensjon som de bærende hen-

synene bak erstatningsutmålingen.
496

 Reparasjonshensynet ble trukket frem som begrunnelse 
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 Lee (2013), se særlig s. 601-605, s. 628-629 og s. 635 flg. 
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 Lee (2013) s. 636-637. 
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 Lee (2013) s. 639. 
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 Se også Rt. 1965 s. 104 på s. 113-114 (annenvoterendes votum). 
492

 Se Hauge (2016a) s. 382 flg. om relevansen av tingsrettslige erstatningsnormer for ekspropriasjonsretten. 
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 Rt. 2008 s. 362 (Naturbetong I). 
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 Rt. 2011 s. 228 avsnitt 60. I litteraturen har det også blitt stilt spørsmål ved om den samlede erstatnings-

summen var høy nok til å oppnå sitt ønskede formål i lys av de bærende hensyn bak bestemmelsen, se Hauge 

(2016a) s. 315 og Bull (2011).  
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 Rt. 2011 s. 228 avsnitt 57. Se også kapittel 6.3.2. 
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for at skadelidte skulle få erstattet sitt økonomiske tap krenkelsen hadde ført til.
497

 Gevinstde-

lingen synes imidlertid utelukkende begrunnet i prevensjonshensynet.
498

  

 

Saken har ingen direkte overføringsverdi til ekspropriasjonsrettens område. Ekspropriasjon er 

verken rettsstridig, og erstatningen er ikke utmålt etter vederlagslovas regler. Avgjørelsen 

illustrerer imidlertid Høyesteretts tilnærming til gevinstdelingens rolle ved erstatningsutmå-

lingen, og sammenhengen mellom gevinstdeling og prevensjonshensynet.  

 

Man kan også se påslagsregelen som et utslag av prevensjonshensynet i ekspropriasjonsretten. 

Påslagsregelen karakteriseres flere steder for å ha en konkurransevridende effekt for ekspro-

priasjonstiltakets bruksformål, i den betydning at påslagets eksistens kan føre til at vann-

kraftverket ikke bygges ut.
499

 Sett i sammenheng med faren for at offentlige myndigheter kan 

lide av «fiskal illusjon», og at etableringen av magasin har vidstrakte miljøkonsekvenser for 

lokalområdet, kan man argumentere for at påslagsregelen gir uttrykk for en fornuftig regel, 

også sett fra et rettsøkonomisk perspektiv. 

 

6.5 Konklusjon 

Hensynene som begrunner ekspropriasjon tilsier at ekspropriaten, i alle fall i utgangspunktet, 

er berettiget til en viss kompensasjon. Som påvist ovenfor, er en uheldig virkning av det fore-

liggende lovverket at ekspropriasjonserstatningen ikke alltid samsvarer med verdien magasin-

grunnen har til magasinformål. Teoretisk sett kunne man, til tross for Høyesteretts innføring 

av et krav om reelt marked, operert med en «rettslig illusjon» om at et slikt marked eksisterte. 

Bakgrunnen for bruken av naturhestekraftmetoden ved ekspropriasjon av fallrettigheter byg-

ger på en slik illusjon – selv om markedet var preget av monopoler, og at det derfor ikke var 

snakk om et reelt marked i denne forstand, opererte man likevel med en rettslig illusjon om at 

dette markedet eksisterte. 

 

Tradisjonell erstatningspraksis, der kompensasjonen avgrenses til skader og ulemper på gjen-

værende eiendom, og ikke knytter seg til den faktiske ekspropriasjonsgjenstanden, kan eks-

propriasjonserstatningene bli lave, i alle fall sammenlignet med ekspropriasjonserstatningen 

gitt til falleiere. Sett i sammenheng med at eksproprianten er ansvarlig for sakskostnadene ved 

skjønnsbehandlingen, se kapittel 3.2.1, kan det være problematisk at sakskostnadene oversti-

ger de samlede erstatningene. Særlig i vassdragsskjønn, der antallet parter kan være høyt, står 

                                                 
497

 Rt. 2011 s. 228 avsnitt 57. 
498

 Rt. 2011 s. 228 avsnitt 58. 
499

 Se flertallets vurdering av påslagsregelen i NOU 1994: 12 s. 244 og departementets vurdering av en foreslått 

innføring av påslag for ekspropriasjon til vindkraftformål i Ot.prp. nr. 4 (1999-2000) s. 10. 
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man i fare for å ende opp i en slik situasjon. Som et generelt utgangspunkt er det ikke ønskelig 

at de administrative kostnadene overstiger den faktiske kompensasjonen.  

 

Som vist over, kan det samlede effekten av at eksproprianten utnytter magasingrunnen til et 

kommersielt formål, bidra til å øke demoraliseringskostnadene i forbindelse med tiltaket. 

Hensynet til prevensjon tilsier både at domstolene må unngå å sette erstatningsnivået for lavt, 

for å motvirke overforbruk av ekspropriasjonsadgangen, og at ekspropriasjonserstatningen tar 

hensyn til en viss gevinstdeling.  
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7 Avsluttende bemerkninger 

Målet for oppgaven har vært å gjøre rede for ekspropriasjonserstatningsutmålingen ved eks-

propriasjon av magasingrunn. I forlengelsen av dette har jeg drøftet om det er mulig å utmåle 

erstatning som gjenspeiler verdien ekspropriasjonsgjenstanden har for kraftutvinningen, og 

om anvendelsen av en slik kompensasjonsnorm er ønskelig.  

 

Gjennomgangen av rettskildene etterlater en med to hovedinntrykk. For det første synes det å 

være bred enighet om at magasingrunneiers nyter et svakt ekspropriasjonsrettslig vern. Det 

rettslige grunnlaget for dette er likevel ikke entydig, som vist ovenfor. For det andre synes det 

å være bred enighet om at denne utmålingspraksisen kan oppleves som urimelig og urettferdig 

overfor magasingrunneier. Det er ulike oppfatninger om dette er et problem, og hvordan pro-

blemet i så fall skal løses. 

 

Et av ekspropriasjonsrettens særpreg er at lovgiver tradisjonelt har spilt en relativt tilbake-

holden rolle, og at det i all hovedsak er domstolene som har stått for den rettslige utviklingen 

på området. Jo mer lovregulering det finnes på feltet, jo mindre skjønnsom står domstols-

behandlingen i fare for å bli. Dette er likevel ikke i veien for at det gjøres politiske priorite-

ringer. Lovgivers innføring av påslagsregelen ved ekspropriasjon til vannkraftformål er et 

eksempel på dette. «Sikkerhetsventilen» for påslagsregelen i vassdragsreguleringsloven § 16 

nr. 4, se kapittel 4.5.1, viser at lovgiver har vært oppmerksom på at anvendelsen av erstat-

ningsreglene ved ekspropriasjon av magasingrunn kan lede til urimelige resultater for eks-

propriaten. 

 

Etter min mening er det grunn til å kritisere betydningen Herland-avgjørelsen har fått i etter-

følgende rettspraksis og juridisk teori, se kapittel 4.3.2 og 4.4.4. Det prinsipielle utgangs-

punktet om vannets eierløshet hviler på et svakt rettskildemessig grunnlag, og er gjenstand for 

flere modifikasjoner. Dersom man likevel aksepterer førstvoterendes argumenter i Herland-

avgjørelsen som gyldige, og som en begrensning på magasingrunneiers ekspropriasjons-

rettslige vern, bør argumentenes rekkevidde etter min mening begrenses til situasjoner der 

tiltaket medfører en reduksjon i vannføringen eller tørrlegging. En forutsetning for at spørs-

målet om erstatning for vann aktualiseres, er at det faktisk tas vann fra den berørte grunneie-

ren.  

 

Høyesteretts tolkning av vederlagslova § 5 (1) og (2) har ført til en innskrenkning i dom-

stolenes frihet ved anvendelse av salgsverdiprinsippet. Verken innføringen av markedskravet 

eller tilbakeholdenheten ved anvendelse av hypotetiske kjøpere, se kapittel 5.3, harmonerer 

godt med lovgivers intensjon. Anleggelsen av et eierperspektiv ved påregnelighets-

vurderingen, se kapittel 5.4.2, medfører en innsnevring i domstolenes vurdering. 
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Også rettsøkonomisk teori gir argumenter for at kompensasjonsnormen bør inneholde et ge-

vinstdelingsmoment. Lovgiver har valgt å løse gevinstdelingsproblemet ved et generelt påslag 

på erstatningen. En grunnleggende forutsetning for at en påslagsregel skal fungere etter sitt 

formål, er at påslaget evner å gjenspeile verdiskapningen ved tiltaket. Som vist i kapittel 4.5.2, 

har man ved magasingrunn et problem med omvendt proporsjonalitet, der erstatningsbeløpet 

for ekspropriert magasingrunn i bratt terreng ofte kan være lavere enn magasingrunn i flatere 

terreng, til tross for at magasingrunn i bratt terreng ofte vil legge til rette for høyere verdi-

skapning. 

 

Tre mulige løsninger på dette problemet, i den grad man ser på dette som et problem, presen-

teres i det følgende.  

 

Det første alternativet er å innføre en bestemmelse etter mønster av vassdragsloven av 1887 § 

14, se kapittel 3.4.2, der domstolen tar hensyn til magasinets nytteverdi ved erstatningsfastset-

telsen. Etter dette alternativet ville gevinstdelingsmomentet gjenspeiles direkte i erstatningen. 

En av ulempene med dette alternativet vil være at domstolen, i mangel av klare direktiver og 

retningslinjer, vil måtte foreta en særdeles skjønnsmessig erstatningsfastsettelse. Dette ville 

igjen føre til betydelig uforutsigbarhet, og være konfliktskapende. 

 

Et annet alternativ er å «gjenopplive» bestemmelsen i vassdragsreguleringsloven § 16 nr. 4. 

Bestemmelsen var, som nevnt i kapittel 3.4.3, ment å fungere som en sikkerhetsventil for ma-

gasingrunneiere hvor erstatningen ble fastsatt særdeles lavt. Bestemmelsen ville gitt utrykk 

for en rent politisk vurdering av hvor høyt beskyttelsesnivå lovgiver selv mener magasin-

grunneierne bør ha. Så lenge en slik bestemmelse benytter seg av en kronesats, må bestem-

melsen imidlertid endres relativt ofte, for å respondere mot inflasjon og/eller deflasjon. Skulle 

en slik bestemmelse innføres, taler også hensynene bak bestemmelsen at ekspropriasjon etter 

vassdragsreguleringsloven og oreigningsloven behandles likt.  

 

Det tredje alternativet er å anvende salgsverdiprinsippet ved erstatningsutmålingen. Salgsver-

diprinsippet legger til rette for at erstatningen kan gjenspeile magasingrunnens verdi til vann-

kraftutbygging. Dette legger også bedre til rette for at påslagsregelen ved ekspropriasjon vir-

ker etter sitt formål. Som vist i kapittel 5, er det imidlertid flere hindre som står i veien for å 

kunne anvende salgsverdiprinsippet i disse situasjonene.  

 

De to førstnevnte alternativene krever positiv lovhjemmel, og er dermed avhengig av aktivitet 

fra lovgivers side. Det sistnevnte alternativet kan derimot gjennomføres ved bruk av eksiste-

rende lovgivning. Etter min oppfatning representerer sistnevnte alternativ den mest hensikts-

messige løsningen. 
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Kildeliste 

Lovgivning (Sitert fra Lovdata) 

Gjeldende lover 

1814 Lov 17. mai 1814, Kongeriket Norges Grunnlov 

(Grunnloven). 

1917 Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropria-

sjonssaker (skjønnsprosessloven). 

1917 Lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av 

vannfall mv. (vannfallskonsesjonsloven). 

1917 Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdrags-

reguleringer (vassdragsreguleringsloven). 

1959 Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast 

eigedom (oreigningslova). 

1961 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom 

grannar (grannelova). 

1968 Lov 29. november 1968 um særlege råderettar 

over framand eigedom (servituttlova). 

1981 Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens-

ninger og om avfall (forurensningsloven). 

1984 Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreig-

ning av fast eigedom (oreigningsvederlagslova). 

1990 Lov 29. mai 1990 nr. 50 om produksjon, om-

forming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi m.m. (energiloven). 

1996 Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleums-

virksomhet (petroleumsloven). 

1999 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av mennes-

kerettighetenes stilling i norsk rett (mennesker-

ettsloven) 

2000 Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og 

grunnvann (vannressursloven). 

2003 Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommu-

nikasjon (ekomloven). 

2005 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og retter-

gang i sivile tvister (tvisteloven). 

2010 Lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energipro-

duksjon til havs (havenergilova). 

 

 



109 

 

Opphevede lover 

1887      Lov 1. juli 1887 nr. 4 (Vassdragsloven av 1887). 

1911 Lov 4. august 1911 (Vassdragsreguleringsloven). 

1939 Lov 16. juni 1939 nr. 6 om husleie (husleielo-

ven). 

1940 Lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene (Vass-

dragsloven av 1940). 

1973      Lov 26. januar 1973 nr. 4 om erstatning ved  

     ekspropriasjon av fast eiendom. 

 

Forskrifter 

1960 Forskrift 2. juni 1960 nr. 1 i medhold av oreig-

ningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om el-

ler gi samtykke til eiendomsinngrep. 

1960 Forskrift 2. juni 1960 nr. 2 i medhold av oreig-

ningslovens § 3 om rett til å foreta eiendoms-

inngrep. 

1960 Forskrift 2. juni 1960 nr. 4 i medhold av oreig-

ningslovens § 29. 

2009 Forskrift 18. desember 2009 nr. 1600 om sikker-

het ved vassdragsanlegg (damsikkerhets-

forskriften). 

 

Instrukser 

2016 Instruks av 19. februar 2016 nr. 184 om ut-

redning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). 

 

Delegeringsvedtak 

2007 Delegeringsvedtak av 14. september 2007 nr. 

1053 av myndighet til Norges vassdrags- og 

energidirektorat etter industrikonsesjonsloven og 

vassdragsreguleringsloven. 

 

Traktater 

EMK Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms, 4. november 1950 

(Den europeiske menneskerettighetskonvensjon). 
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EMK P1-1 Protocol to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, 4. 

november 1950 (Første tilleggsprotokoll til Den 

europeiske menneskerettighetskonvensjon). 

 

Forarbeider 

Offentlige utredninger 

NUT 1954: 1 Utkast til lov om ekspropriasjon av fast eiendom 

m.v. Innstilling fra Utvalget til å utrede spørsmå-

let om forenkling og rasjonalisering av eks-

propriasjonslovgivningen. 

NUT 1969: 2 Innstilling om Skjønnsordningen og om erstat-

ningsutmåling ved ekspropriasjon. 

NOU 1981: 5 Prisregulering og ekspropriasjonserstatning. Fast 

eiendom. 

NOU 1993: 35   Lov om skjønnsprosess. 

NOU 1994: 12   Lov om vassdrag og grunnvann 

NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk 

mangfold (Naturmangfoldloven). 

NOU 2007: 13 A   Den nye sameretten; Utredning fra   

  Samerettsutvalget. Del I, II og III (kap. 1-15). 

NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskapning, forsynings-

sikkerhet og miljø. 

 

Proposisjoner 

Ot.prp. nr.2 (1909) Angaaende utfærdigelse av lov om vasdrags-

reguleringer, hvorved industrielle formaal frem-

mes. 

Ot.prp. nr.44 (1910) Om utfærdigelse av en lov om vasdrags-

reguleringer i industrielt øiemed. 

Ot.prp. nr.56 (1970-1971) Om lov om erstatning ved ekspropriasjon av fast 

eiendom. 

Ot.prp. nr.50 (1982-1983) Om lov om erstatning ved ekspropriasjon av fast 

eiendom. 

Ot.prp. nr.39 (1998-1999) Lov om vassdrag og grunnvann (vannressurs-

loven). 

Ot.prp. nr.4 (1999-2000) Om lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 

om oreigning av fast eigedom. 
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