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Grunnerverv 



● Grunneierne må benytte høringsfristen til å gi uttale om sine forhold som eier 
av eiendommen. 
– Dersom planforslaget blir vedtatt. Hvilken utfordringer gir dette til min eiendom og til 

meg som eier?
– Har du ønsker om endringer – legg disse frem med begrunnelse.

Grunneier sin rolle i planfase 
– når planforslaget legges ut til høring



● Hvorfor grunnerverv?

Når en veg skal bygges eller utbedres, må vegvesenet skaffe seg rettigheter til de arealer som 
blir beslaglagt til bygging eller utvidelse av vegen. 

● Hva gjør en grunnerverver ?

Inngår avtaler om kjøp, midlertidig bruk og leie av eiendom for bygging av veg/veganlegg

● Selve grunnerveret starter når midlene for byggingen er gitt og dermed prosjektet er 
startet.
– Unntaket er der en boligeiendom er regulert bort i vedtatt plan som ønsker innløsning 

etter prinsippet om markedsverdi.

● Grunneier sin representant inn i Statens vegvesen – sikre at grunneier får det han/hun 
har krav på 

Hva og Hvorfor grunnerverv ?



● Det gis erstatning for
– Avståelse av grunn og rettigheter
– Skader og ulemper på resteiendom (jmf. Vederlaglova §3)
– Innløsning av hele eiendommer

● Verdsettingsmåte
– Salgsverdi (jmf. Vederlagslova §5)
– Bruksverdi/avkastningsverdi (jmf. Vederlagslova §6)
– Gjenervervsverdi (jmf. Vederlagslova §7)

● Vederlagslovens §4
– Krav på det høgste av salgsverdi og bruksverdi, eventuelt gjenervervsverdi
– Alltid krav på salgsverdi
– Differanseprinsippet

Litt om prinsippene for erstatninger



● Statens vegvesen dekker ikke bistand til advokat i planfasen

● I grunnervervsfasen har grunneier ingen rett til dekking av advokatutgiftene. Statens 
vegvesen tilbyr likevel dekking av disse utgiftene under gitte forutsetninger. Dette skal  
avtales i forkant.

● Ved ekspropriasjon har grunneier krav på dekking av alle utgifter til saken.

Dekking av utgifter til advokatbistand



● Mer informasjon om grunnerverv finner du på www.vegvesen.no/grunnerverv

● Har du konkrete spørsmål du ønsker å ta opp med meg: 
– Arild Grønsberg, 41103905 epost arild.gronsberg@vegvesen.no

● Egen brosjyre om grunnerverv:

Informasjon om grunnerverv fra Statens vegvesen

https://www.vegvesen.no/_attachment/345841/
binary/741235?fast_title=Brosjyre%3A+Hva+skjer
+n%C3%A5r+Statens+vegvesen+erverver+grunn.
pdf
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