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Hva betyr 
«grunnerverv»? 

• Erverv – tilegnelse – av (rettigheter til) fast 
eiendom, frivillig eller ved ekspropriasjon. 

 

• Kjennetegnet av at samfunnet har en 
interesse i transaksjonen. 

 

• Tvangsmidler og press i bakhånd  - 
ekspropriasjon og reguleringskompetanse. 

 

• Grunnervervet har derfor en spesiell rettslig 
stilling. 

 

 

 

 



Betydningen av 
grunnerverv for eieren 

Det man eier er man gjerne knyttet til, både emosjonelt, 
økonomisk og sosialt: 

That's what makes it ours – being born on it, working on 
it, dying on it. That makes ownership, not a paper with 
numbers on it. 
John Steinbeck, The grapes of wrath 

 

Vi kommer også i kontakt med eiendomsretten som 
menneskerett: 

Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin 
eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom 
unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser 
som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige 
prinsipper. 
Artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1 til den Europeiske Menneskerettskonvensjon. 

 

 

 



Hvorfor trenger vi grunnerverv? 



Hardt mot hardt 

• The holdout problem. 
 

 



Samfunnets behov? 

• Åpenbare eksempler – i utgangspunktet. 

• Veier, skoler, sykehus, kraftlinjer. 

• Men hva med OPS, såkalte 
«velferdsprofitører», og utenlandskabler? 

 

• Mindre åpenbare eksempler: 

• Industriområde, kjøpesenter, hotell, 
oppdrettsanlegg, produksjonsanlegg for 
kraft. 

• Grunnerverv for økonomisk vekst? 



Grunnerverv som eiendomsprofesjon 

Balansegangen settes ofte 
på spissen i 

grunnervervssammenheng. 

Grunnerverv skal ivareta grunneier sine interesser. 

Grunnerverv skal ivareta samfunnets interesser. 

Grunnerverv skal bidra til å løse en mulig konflikt – enten minnelig eller gjennom rettslig prosess. 

Karakteristisk tredeling av 
ansvar i 

eiendomsprofesjonene. 

Ansvar for å yte en tjeneste av god kvalitet til grunneiere. 

Ansvar for å ivareta forvaltningsoppgaver på en effektiv og faglig god måte. 

Ansvar for å bidra til rasjonell og rettferdig konfliktløsning. 



RG-2012-1320 – Nesøya 

• Vedtagelse av reguleringsplan i 2003. 

• Klagebehandling i 2004. 

• Vedtak om oppstart grunnerverv i 2006. 

• Oppstart forhandlinger i 2007. 

• Ekspropriasjonsvedtak i 2010. 

• Tingrettens skjønn i juni 2011. 

• Tillatelse til forhåndstiltredelse i november 
2011. 

• Overskjønn i 2012. 

• Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet i 2012. 

• Rivning i 2013. 

 

 



LG-2014-184100 –  
Fjord Motorpark AS 

• Reguleringsplan vedtatt av Karmøy kommune i 2008, privat 
motorsportanlegg. 

• Ekspropriasjonsvedtak i 2013 – rådmannen gikk imot, 
overlot til kommunestyret å vurdere (og langt på vei 
utrede) vilkårene. 

• Tingrettens skjønn i 2014 – saksbehandlingsfeil, manglende 
begrunnelse – likevel ikke ugyldighet, jf. fvl. § 41. 

• Overskjønn i 2016 – ugyldig ekspropriasjonsvedtak – 
manglende begrunnelse sammenholdt med dårlig 
utredning. 

• NOK 1.5 millioner i tilskudd til Fjord Motorpark i 2017. 

• Ny rådmann instiller på nytt ekspropriasjonsvedtak, ny 
behandling i kommunestyret 23 10 2017. 
 



Etikk og profesjonsansvar ved grunnerverv 

Hvordan 
balansere og 

ivareta tre 
motstridende 

hensyn? 

Enkel løsning: forenkle 
rollen – ta vekk ett 

eller flere av 
ansvarsområdene. 

Komplisert løsning: 
utvikle rollen videre – 
bygg opp kompetanse 
og regelverk som gjør 

grunnerverver til 
brobygger. 



Tre etiske prinsipper - enkelt og greit 

1. Grunnerverv skal skje på et faglig grunnlag. 

2. Det skal vises respekt for enkeltmennesket. 

3. Vi skal legge vekt på å være hjelpsomme og positive overfor 
berørte grunneiere. Vi skal være spesielt oppmerksomme på å 
veilede de svakeste parter, slik at de kan ivareta sine interesser. Vi 
må være imøtekommende overfor den enkelte. Vi må sette av tid 
og ressurser til å gjøre inngrepet forståelig for den enkelte. 

Kilde: Statens Vegvesen, «Etiske retningslinjer for grunnerverv”, Håndbok R730, 2014, side 13. 

 
 

 
 

 



Praktisk yrkesetikk – dilemmaer 

Dilemmaer: Det er forhandlet fram avtaler med de aller fleste grunneiere i en 
sak, og bare noen få gjenstår. Disse går ikke med på samme vilkår som de 
øvrige som har inngått avtale.  

- Er det da riktig å gi denne/disse erstatning ut over det de andre har fått?  

- I de tilfeller vi gir etter for slikt press, bør vi da reforhandle allerede inngåtte 
 avtaler slik at de øvrige får erstatning på samme grunnlag? 

 Kilde: Statens Vegvesen, «Etiske retningslinjer for grunnerverv», Håndbok R730, 2014, side 15. 

 

• Dilemmaer av denne typen blir ikke løst uten at noen tar ansvar… 

 



Teoriens oppgave 

Kartlegge når etisk 
vanskelige spørsmål 

oppstår. 

• Hva er faglig uklart – hva er 
rettslig uklart – hva er potensielt 
urettferdig? 

• Eksempel: hva betyr påregnelig i 
ekspropriasjonserstatningsloven 
§§ 5 og 6? 

Kartlegge hva etisk 
vanskelige spørsmål består 

av. 

• Noe er problematisk, men 
hvorfor? 

• Eksempel: hvorfor ble 
erstatningen redusert fra NOK 
7 mill til NOK 58 000 i Rt-2002-
1045, jf. RG-2003-1313? 

Kartlegge hvordan etisk 
vanskelige spørsmål kan 
analyseres og besvares. 

• Vi kjenner problemstillingen – 
men hvordan går vi frem for å 
ta stilling til den? 

• Eksempel: reguleringsplanen 
legges til grunn, jf. Rt-2009-740 
avsnitt 42 – men blir det da gitt 
«full erstatning», jf. Grl. § 105? 



Etikk handler om mennesker 
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• Kronprinsregentens 
resolusjon av 1. august 2003 
gav rett til ekspropriasjon «i 
forbindelse med 
kraftutbygging i 
Saudafjellene», jf. 
oreigningsloven § 2 nr. 51. 



Etikk handler om kart 

• [T]he map is never neutral. 
Where it seems to be neutral it 
is the sly "rhetoric of 
neutrality" that is trying to 
persuade us…. 

J.B. Harley, “Deconstructing the map”, 
Cartographica, 26(2), 1-20. 

 



Retorikken i en W-tegning…. 



Hva med denne? 

Grunnerverv utføres 
ved forhandlinger 

som ender i; 

Underforstått budskap? 

• a) enighet om kjøpekontrakt. 

• b) enighet om at arbeidet kan starte, men 
at erstatningsspørsmålet fastsettes 
gjennom skjønn. 

• c) brudd i forhandlingene med påfølgende 
ekspropriasjon. 

• Kilde: Statens Vegvesen, «Etiske retningslinjer for 
grunnerverv”, Håndbok R730, 2014, side 9. 


