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Kva meiner vi med grunnerverv?

● Erverv av grunn til sjølve vegen m/sideareal
● Innløysingar av bygningar og evt. andre innretningar
● Anleggsområde/massedeponi
● Omlegging av andre vegar mv. 
● Inngrep i rettar
● Klausulering/bandlegging
● Ulemper
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Føresetnad for grunnervervet

● Vedteken reguleringsplan
– Unntak frå plankrav i visse tilfelle

● Løyving 
● I nokre tilfelle kan innløysing krevjast etter planvedtak
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Grunnerverv – ”3 vegar”

1. Kjøpekontrakt (minneleg)
2. Arbeidsløyve (minneleg)

– Løyve til å setja arbeidet i gang
– Vederlag fastsett ved seinare kjøpekontrakt eller 

avtaleskjønn
3. Oreigning/ekspropriasjon (tvang)

– Vederlag fastsett ved skjønn
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Kjøpekontrakt (minneleg)

● Endeleg avtale der alle erstatningar og vilkår er med
● Inneber at du som grunneigar godtek at vegvesenet set 

igong anleggsarbeidet 
● Kan inngåast direkte før anleggsstart eller etter 

førutgåande arbeidsløyve
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Arbeidsløyve(minneleg)

● Avtale som gir vegvesenet løyve til å ta grunnen i bruk i 
samsvar med vedteken plan og avtalevilkår 

● Vegvesenet registrerer grunn, bygningar, gjerde, m.v. 
(bevissikring)

● Vederlag fastsett seinare i ein kjøpekontrakt eller ved 
skjønn (avtaleskjønn)

● Rente av erstatningssummen frå tiltreding
● Forskot på erstatningssummen (akonto)
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Oreigning/ekspropriasjon (tvang)

● Oreigningsvedtak (ekspropriasjonsvedtak)                 
veglova §50

● Søknad om å førehandstiltre grunn oreigningslova §25
● Skjønn Sogn og fjordane tingrett
● Overskjønn Gulating lagmannsrett
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Fastsetjing av vederlag

● Grunnlova §105
Fordrer Statens Tarv at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige 
Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af
Statskassen.

– ”bør” betyr skal
– Krav på økonomisk kompensasjon (økonomisk tap)

● Vederlagslova (Lov om vederlag ved oreigning av fast 
eigedom av 6. april 1984)

§5 Salgsverdi
§6 Bruksverdi - avkastningsverdi
§7 Attkjøp (bestemte vilkår)
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Når kan arbeidet starta?

● Anleggsarbeid, mv.
– Minneleg løyve frå grunneigar
– Rettskraftig skjønn
– Løyve til førehandstiltrede

● Oppmålingsarbeid/grunnundersøking i samband med 
planlegging
– Heimel i plan- og bygningslova, matrikkellova 

(tidlegare signallova), lov om fornminne mv.
– Skal varslast
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Andre spørsmål

● Bruk av advokat?
● Sakkunnig/takstmann?
● Kartforretning/oppmåling?
● Utbetaling av oppgjer?
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Normal saksgang ved grunnerverv

● Forhandlingar. Kjøpekontrakt/arbeidsløyve
– evt. oreigningsvedtak/førehandstiltreding

● Registrering av grunn, skog, bygningar mv. (foto, takst, 
mv.)

● Utbetaling av forskot
● Anleggsdrift
● Evt. forhandling av kjøpekontrakt
● Evt. førebu og gjennomføre skjønn
● Oppmålingsforretning (= kartforretning). Oppmåling. 

Tinglysing
● Utbetaling av sluttoppgjer/renter.
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Etikk

Etiske retningslinjer ved grunnerverv i Statens vegvesen:

1. Grunnervervet skal skje på eit fagleg grunnlag 
• etter gjeldande regelverk og på verdsettingsfagleg 

basis
• rettferd og likebehandling
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Etikk

2. Syna respekt for einskildmennesket
• vera ærlege
• opne
• toleranse
• god kommunikasjon

3. Leggja vekt på å vera hjelpsame og positive overfor 
berørte grunneigarar. Vera særleg merksame på å 
rettleia dei svakaste partane
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