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Informasjonsmøte for eiere av berørte 
eiendommer på Fjellhus

06.06.2019

Agenda

06.06.2019

● Orientering om prosjektet E6 Oslo øst og nytt tunnelalternativ v/ Hilde 
Ulvik, prosjektleder

● Prosessen videre Informasjon om prosess og rettigheter for 
grunneiere/andelseiere v/ Øystein

● Mulighet til å stille spørsmål i plenum og ved bordene
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Prosjektets mål

● Redusert støy og mindre lokal luftforurensning fra vegtrafikken.
● God framkommelighet og økt kapasitet for kollektivtrafikk
● Et sammenhengende, sikkert, attraktivt og trygt gang- og sykkelvegnett
● Forutsigbar framkommelighet for gods- og annen næringstransport
● En arealutvikling som reduserer transportbehovet
● Prosjektet skal, basert på klimavurderinger i alle faser, implementere tiltak for å redusere 

klimagassutslipp.
06.06.2019

Samfunnsmål

Effektmål

● Prosjektet skal gi et effektivt, miljø- og klimavennlig og 
sikkert transportsystem. Det skal tilfredsstille samfunnets 
behov for person- og næringstransport, og tilrettelegger 
for byutvikling og et bedret miljø.

E6 Oslo øst
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Hvorfor nytt alternativ nå-

● Resultat av dialog med Oslo kommune over en lang periode
● Nytt alternativ gir lavere trafikk langs lengre deler av ring 3
● Nytt alternativ gjør det mulig å legge ned Ulvensplitten

06.06.2019
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Undersøker grunnforhold

06.06.2019

● Vi skal nå starte opp grunnundersøkelser i området.
● Dette er nødvendig før vi kan si mer konkret hvor 

tunnelen vil gå.
● Berørte eiendommer vil innen kort tid motta et eget 

brev om dette i posten.
● Å godta grunnundersøkelser er IKKE en aksept av 

traseen, og betyr ikke at du godtar kommende 
forslag til reguleringsplan.

● Det eneste du godtar er selve grunnundersøkelsen.

Prosessen videre

06.06.2019

Forslag til reguleringsplan
● Jobber med å få på plass et mer detaljert forslag
● Når det er klart vil vi utarebeide et forslag til reguleringsplan
● Det er først når reguleringsplanen er vedtatt at planen er gjeldende
● Dette vil bli lagt ut på offentlig høring og det er da dere kan gi 

innspill, såkalt høringsuttalelse.
● Høringsuttalelse må leveres skriftlig

● Forslag til reguleringsplan vil tidligst være klart høsten 2020. Dette 
vil dere motta mer informasjon om både i brevs form, og på våre 
nettsider www.vegvesen.no/osloost
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06.06.2019

Foreløpig

06.06.2019

Foreløpig
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● Prosjektet er nå i planfase, og jobber med å lage et forslag til reguleringsplan.

● Vi jobber mot at forslaget sendes inn til Oslo kommune sommeren 2020. Etter at planen har 
vært på offentlig høring er det bystyret i Oslo kommune som skal vedta den. 

● Det er Stortinget som bevilger og godkjenner finansiering gjennom NTP til statlig 
vegprosjekter

● Prosjektet er prioritert i NTP 2018-2029
● Det vil tidligst bli byggestart i perioden 2024-2029.
● Innmelding til NTP 2022-2033: Høst 2019. Behandling i Stortinget sommer 2021

Fremdrift

06.06.2019

Eiendomserverv
v/ Øystein Vevstad 
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Hva betyr det å innløse en bolig?

● Det betyr at Statens vegvesen overtar boligen din mot å 
betale erstatning.

● Vi gjør dette for å kunne gjennomføre vegprosjektet

Når innløses boliger?

Hovedregel:
Ordinær boliginnløsing skjer i forkant av at vegprosjektet 
skal gjennomføres, og først når reguleringsplan er godkjent 
og finansiering er på plass.

● En del eiere kan kreve tidliginnløsning straks 
reguleringsplanen er godkjent.
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Slik fastsettes erstatningen
●Gjeldende rett – noen viktige punkter:
–Vederlagslova 1984:

- Vi skal gi full erstatning for økonomisk tap som følge av avståelsen.
Dvs: Når noen må avstå grunn eller rettigheter, skal de økonomisk sett 
stilles som om avståelsen (innløsningen) ikke hadde skjedd.

- Tapsbegrensningsplikt («tilpasningsplikt») – er en forutsetning når 
erstatningen skal fastsettes.     

06.06.2019

Forenklet oversikt 
over hvordan 
grunnerverv foregår
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Slik foregår:
Ordinær boliginnløsning
● Vi tar kontakt med eier når det er bevilget penger til å gjennomføre 

vegprosjektet. 

● Vi skal sette av rimelig tid til innløsningen, om nødvendig 2 år mellom 
første kontakt og fraflytting.

● Vi innhenter opplysninger om boligen: takst, befaring m.m. og 
undersøker hva tilsvarende boliger i området er solgt for.

● Vi gir eier et forslag til kjøpekontrakt med pris, flyttefrist etc. 
● Eier gis anledning til å bli boende i en nærmere fastsatt periode etter 

innløsningen uten å betale husleie, mot å dekke løpende utgifter ved 
boligen.

● Hoveddelen av kjøpesummen utbetales når vi blir eiere av boligen, en 
mindre del holdes av som sikkerhet for fraflytting.

● Blir vi ikke enige om kjøpesummen, kan vi avtale en minsteerstatning. 
Da fastsettes endelig erstatning i skjønn. 

● Det er opp til eier å ordne seg annen bolig.
● Vi dekker nødvendige utgifter til advokathjelp.

Slik foregår:
Ordinær boliginnløsning
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Erstatning ved ordinær 
boliginnløsning
● Eier har alltid krav på salgsverdien (markedsverdien) – dvs. hva en 

vanlig kjøper ville gitt for boligen ved frivillig salg

● Bruksverdi – hvis den er høyere enn salgsverdien (Mest aktuelt for 
utleieboliger )

● Gjenervervsverdi – dekker anskaffelse av annen bolig til tilsvarende 
bruk, hvis det er nødvendig for at eieren skal holdes skadesløs 

Erstatning etter gjenervervsverdi
● Bare aktuelt der eier selv bor i boligen som innløses
● Vi dekker utgifter ved flytting/tilpasning til annen bolig, samt 

tinglysing

● Statens oppfatning av noen sentrale rettsspørsmål: 
1. I et fungerende marked kan boligbehovet dekkes ved at eier kjøper en bruktbolig, 

ikke krav på nybygg
2. Eier kan ikke kreve at denne boligen skal ligge i samme nærmiljø, skolekrets etc. 
3. Ofte vil salgsverdien av boligen som innløses + utgifter til 

flytting/tilpasning/tinglysing være nok til å gi eieren full erstatning 
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● Boligeiere kan kreve innløsning når reguleringsplanen som viser boligen 
revet er godkjent, helt uavhengig av om/når planen skal gjennomføres 
eller finansiering er på plass.

● Forutsetning: Eierne må bo i boligen når reguleringsplanen godkjennes. 
Rettigheten gjelder da så lenge de bor der.

● Innløsning skjer til salgs/markedsverdi, når en ser bort fra planen som 
viser riving. 

● Vilkår ellers ligner vanlige boligsalg. Ved tidlig innløsing dekkes ikke 
flytting etc. Max 6 mnd. botid etter innløsning. Kjøpesum betales ved 
fraflytting. 

Slik foregår:
Tidliginnløsning

Slik foregår:
Tidliginnløsning
● Først må reguleringsplanen være vedtatt i Oslo bystyre.
● Eier setter fram krav om tidliginnløsning.
● Vi innhenter opplysninger om boligen og prisnivået ved salg av 

sammenlignbare boliger, og gir eier et forslag til kjøpekontrakt med pris 
og øvrige vilkår.

● Blir vi ikke enige, kan eier be om at kjøpesummen fastsettes ved skjønn. 
Vi dekker nødvendige utgifter ved skjønnet, som advokathjelp, hvis 
innløsningen gjennomføres. 

● Vi kan også dekke noen advokatutgifter som ledd i en avtale.
● Eier kan trekke kravet tilbake, men må da dekke utgiftene hvis det er 

holdt skjønn.
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I planfasen; før reguleringsplan er 
vedtatt:
● Er det ikke bestemt at boligene skal innløses.
● Har vi ikke anledning til å kjøpe boliger. I henhold til regelverk 

kan vi først kjøpe boliger når reguleringsplanen er godkjent.
● Dekker vi ikke advokatutgifter. 

Du finner mer informasjon 
her: 
● Generell informasjon og regelverk: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse
+av+eiendom

● Om vegprosjektet: www.vegvesen.no/e6osloost
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Ordforklaring
Avtale om tiltredelse
Dette er en avtale som innebærer at Statens vegvesen kan overta arealene og starte anleggsarbeidet 
(arbeidstillatelse), og at erstatningen skal fastsettes senere ved avtale eller skjønn.

Ekspropriasjon
Ekspropriasjon er når du ufrivillig må gi fra deg hele eller noe av eiendommen. Dette kan skje dersom 
du og representantene for Statens vegvesen ikke lykkes i å forhandle dere fram til en avtale.

Forhåndstiltredelse
Når det er gjort vedtak om ekspropriasjon og sendt begjæring om skjønn, kan regionvegkontoret søke 
Vegdirektoratet om å få starte anleggsarbeidet før erstatningen er fastsatt. I slike tilfeller kan du kreve 
at Statens vegvesen skal betale en del av erstatningen som et foreløpig oppgjør før arbeidet settes i 
gang.

Ordforklaring forts.
Grunnerverv
Når Statens vegvesen skal bygge eller utbedre en veg, må vi skaffe oss rettigheter til de arealer som 
blir beslaglagt til bygging eller utvidelse av vegen. Dette kalles grunnerverv.

Reguleringsplan
Dette er en detaljert arealplan som viser hva de forskjellige arealene skal brukes til. Slike planer er 
godkjent av kommunestyret. En reguleringsplan er som regel nødvendig for å kunne gjøre vedtak om 
ekspropriasjon.

Sakkyndig
En sakkyndig er en person som har spesiell innsikt innen et fagområde. For eksempel blir takstmenn 
brukt som sakkyndige i spørsmål som gjelder verdsetting av boligeiendommer.



06.06.2019

17

Ordforklaring forts.
Skjønn
Når du og Statens vegvesen ikke blir enige om erstatningen, blir den fastsatt ved skjønn. Et skjønn er 
en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av retten. I skjønn består retten av en dommer 
og to eller fire skjønnsmenn (lekfolk). Disse må befare eiendommen og vurdere verdien ut fra 
gjeldende erstatningsregler. Dersom skjønnet bygger på et ekspropriasjonsvedtak, kalles det 
ekspropriasjonsskjønn. Har du inngått avtale med Statens vegvesen om at erstatningen skal fastsettes 
ved skjønn, kalles det avtaleskjønn.

Tiltredelse
Når Statens vegvesen overtar arealene for å starte anleggsarbeidet på din eiendom, kalles dette 
tiltredelse av eiendommen.


