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Ingen veg uten grunn (unntatt i Kina)
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- Regionreform
- Omorganisering av Statens vegvesen

Opphør av Sams vegadministrasjon, dvs. 
Innlandet fylkeskommune overtar alt ansvar for 
planlegging, bygging og drift av 6872 km 
fylkesveg og bygger opp egen vegadministrasjon

Statens vegvesen omorganiseres fra 5 regioner til 
Landsdekkende divisjoner

Store endringer fra 1.januar 2020



Grunnerverv i SVV Region øst – t.o.m. 31.12.2019
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Hva gjør en grunnerverver?

● Skaffer utbygger tiltredelse til nødvendig 
areal gjennom avtale eller ekspropriasjon

● Sørge for riktig erstatning etter loven og 
korrekt og rettferdig behandling av 
grunneiere i henhold til etiske retningslinjer

● Godkjent reguleringsplan er det juridiske 
grunnlaget

Grunnerverv
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Alt som kan gå galt, går galt på det verst 
tenkelige tidspunkt

(tillegg for grunnerververen) 

dersom vi ikke har godkjent reguleringsplan

Ikke glem Murphy’s grunnlov



Utfordringene

● Feil og mangler i reguleringsplanen 
(sirkeleiendommer, manglende eiendommer 
m.m.)

Grunnerverv
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● For kort tid fra godkjent reguleringsplan til 
anleggsstart (tidsvindu for grunnervervet)

– Fra ekspropriasjonsvedtak til gjennomført 
tvangstiltredelse 36-38 uker dersom 
grunneier utnytter alle klagemuligheter

Grunnerverv, utfordringene
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Avvik mellom regulert og bygget:

- Mindre behov enn reguleringsplanen viser

- Større behov enn reguleringsgrensen angir

1. Hvordan trekke ny eiendomsgrense (logisk 
og fornuftig, eller følge planen)?

2. Hvordan rette reguleringsplan?

Etter oss kommer landmåleren…..
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Etter oss kommer landmåleren…..
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● Ofte lite engasjement i prosjektene for å 
rette reguleringsplanen i tråd med faktisk 
bygget i ettertid

● Ressurskrevende prosess

● «Ingen» har eller tar ansvaret



Hvordan få til en rasjonell prosess for mindre 
rettinger av reguleringsplan etter utført anlegg?

Etter oss kommer landmåleren…..
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Etter oss kommer landmåleren…..
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● Og mens vi prater om rasjonelle prosesser:

● Fradeling
● Arealoverføring
● Sammenføyning
● Egenerklæring

Skjemaveldet er greit, problemet er tinglyste 
rettigheter



Etter oss kommer…..
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● Avbyråkratisering 
● Effektivisering
● ABE-reformen «Regjeringen har derfor innført en 

avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reformen), 
og forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører 
tiltak for å bli mer effektive.»

Jeg tror at de gode forslagene til forenkling og 
effektivisering må komme fra de som har 
skoen på – nemlig oss


