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ADVOKATFIRMAET TOLLEFSEN AS 
Postboks 25 
6851 SOGNDAL 
Att. advokatfullmektig Njål Ødegård 
 

  

Stadfestet – gnr 90 bnr 1 i Luster kommune - vedtak om ekspropriasjon for 
gjennomføring av reguleringsplan for Sogn motorsenter   

Fylkesmannen viser til Luster kommunes oversendelse av klagesak den 17.06.2019. 
 

Vedtak 
Luster kommunestyres vedtak i sak 23/19 stadfestes. 
 

Sakens bakgrunn 
Luster kommunestyre vedtok i møte den 21.09.2017 reguleringsplan for Sogn motorsenter, Plan-ID 
1426-2015004. 
 
Reguleringsvedtaket ble påklaget av grunneier Marit Sølvi Toppe ved klage av 13.10.2017. 
 
Daværende Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tok ikke klagen til følge, og stadfestet kommunestyrets 
reguleringsvedtak den 22.03.2018.  
 
Luster kommune har vært i kontakt med grunneier om kjøp av areal for gjennomføring av 
reguleringsplanen. Det er gjort nærmere rede for den kontakten som har vært i rådmannens 
saksutredning til kommunestyrets møte den 09.05.2019. Det er imidlertid ikke oppnådd enighet om 
en frivillig overdragelse av det aktuelle arealet til kommunen. Ved brev av 27.02.2019 varslet 
kommunen derfor grunneier om at en ønsket å ekspropriere arealet.  
 
I møte den 09.05.2019 (sak 23/19) fattet Luster kommunestyre følgende vedtak: 
 

«1. Kommunestyret vedtek med heimel i plan - og bygningslova § 16 - 2, 1. ledd å oreigne om lag 
51 000 m2 grunn frå gbnr. 90/1 i Luster kommune, for å gjennomføre reguleringsplanen for Sogn 
motorsportsenter, Leirmoøygarden. Areal er markert på kartutsnitt, vedlegg. 
 
2. Kommunestyret vedtek, med heimel i oreigningslova § 25, å søke Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane om løyve til å ta grunnen i bruk før det føreligg rettskraftig skjønn, jf. reglane i § 25, 1. 
ledd, i lov om oreigning av fast eigedom (Oreigningslova). 
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3. Rådmannen får i oppdrag å krevje skjønn for tingretten» 
 
Advokatfirmaet Tollefsen AS v/advokatfullmektig Njål Ødegård har på vegne av grunneier påklaget 
vedtaket ved brev av 04.06.2019. Klager mener vedtaket er ugyldig som følge av feil ved 
saksbehandlingen og rettsanvendelsen, og gjør på det grunnlag gjeldende at vedtaket må oppheves.  
 
Luster kommunestyre behandlet klagen i møte den 13.06.2019. Klagen ble ikke tatt til følge. Klagen 
er etter dette sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
Etter at Fylkesmannen mottok klagesaken har vi mottatt et tilleggsskriv fra klager datert 26.06.2019 
med supplerende merknader. 
 

Fylkesmannens vurdering 
Saken gjelder ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan.  
 
Rettslig grunnlag er plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd første punktum, som lyder som følger: 
 

«Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan». 
 
I tillegg til plan- og bygningsloven vil også reglene i oreigningsloven gjelde så langt de passer, jf. orl. § 
30 nr. 24. 
 
Klager synes ikke å bestride at plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd gir Luster kommune et 
rettslig grunnlag til å foreta ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplanen. Klager anfører 
imidlertid at kommunen uriktig har lagt til grunn at vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt. I lys av 
omfanget av negative innvirkninger knyttet til lydforurensning, at motorsportsenteret visuelt sett vil 
ha en svært negativ fremtoning, at senteret vil innebære et irreversibelt naturinngrep og at hun 
mister det eneste arealet på eiendommen med flat grunn (som ikke er innmark), kan ikke klager se 
hvordan fordelene ved ekspropriasjon utvilsomt er større enn ulempene, jf. oreigningsloven § 2. 
 
Etter oreigningsloven § 2 første ledd følger det at samtykke til ekspropriasjon kun kan gis «så langt 
det trengst til eller for» realiseringen av ekspropriasjonsformålet. Videre følger det av bestemmelsens 
andre ledd at et samtykke til ekspropriasjon ikke kan gis «utan det må reknast med at inngrepet 
tvillaust er til meir gagn enn skade». Kravet om at ekspropriasjon kan skje «så langt det trengst» 
innebærer for så vidt en begrensning ved at det bare kan eksproprieres så langt det er nødvendig. 
Det er likevel antatt at bestemmelsen på dette punkt neppe har noen selvstendig betydning ved 
siden av den interesseavveining som likevel må foretas etter bestemmelsens andre ledd1.  
 
Den avgjørende interesseavveiningen blir dermed hvorvidt fordelene ved 
rådighetsinnskrenkningene «tvillaust er til meir gagn enn skade». Bestemmelsen legger opp til en 
konkret avveining av de motstående interesser i saken, der ulempene som påføres rettighetshavere 
og andre ved ekspropriasjon må vurderes mot samfunnsmessige fordeler som oppnås ved 
inngrepet. Uttrykket «skade» må forstås i vid betydning, mens det på den annen side er et ufravikelig 
krav at det er hensynet til samfunnet som tilsier ekspropriasjon2. Det skal være klart («tvillaust») at 
det foreligger interesseovervekt i favør av inngrepet. Med dette uttrykket er det ment stilt et 

 
1 Jf. Keiserud og Bjella Oreigningsloven (3. utgave, 2015) s. 29, og Fleischer Norsk ekspropriasjonsrett (1978) ss. 
54-56 
2 Jf. nærmere om interesseavveiningen i Keiserud og Bjella Oreigningsloven (3. utgave, 2015) ss. 93-95  
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beviskrav, og ikke et krav om kvalifisert interesseovervekt3. Det er likevel i juridisk teori antatt at det 
for å tilfredsstille beviskravet må foreligge en viss grad av interesseovervekt4.  
 
Når samtykket til ekspropriasjon gjelder et inngrep som skal sikre gjennomføring av reguleringsplan 
er det imidlertid i rettspraksis lagt til grunn at det normalt ikke er plass for en selvstendig vurdering 
av inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet5. De nødvendige vurderingene vil i stor grad være 
foretatt i forbindelse med vedtakelsen av planen. Unntaket er dersom det foreligger spesielle 
forhold i saken som tilsier ytterligere vurderinger enn de som allerede er foretatt6. Dette kan 
eksempelvis være tilfelle dersom forholdene har endret seg siden reguleringsplanen ble vedtatt, 
eller dersom det kan reises tvil om reguleringsplanens gyldighet7. 
 
I denne saken foreligger det en reguleringsplan av relativt ny dato. I reguleringsprosessen er den 
ønskede arealbruken vurdert og avveid mot de ulemper tiltaket vil ha. Vi finner derfor at inngrepets 
nødvendighet og forholdsmessighet er vurdert i planprosessen. Klagers innvendinger er etter det vi 
kan se i det vesentlige de samme som ble anført i reguleringsprosessen. Klage over 
reguleringsvedtaket førte ikke frem, og det foreligger et gyldig reguleringsvedtak. Det foreligger ikke 
opplysninger som tilsier at forholdene har endret seg siden reguleringsplanen ble vedtatt på en slik 
måte at det er påkrevd med en ny interesseavveining. På dette grunnlag finner ikke Fylkesmannen at 
det i denne saken foreligger slike spesielle forhold tilsier ytterligere vurderinger enn de som allerede 
er foretatt. Vilkårene i oreigningsloven § 2 finnes med dette å være oppfylt.  
 
Klager mener videre at vedtaket ikke er utformet i henhold til forvaltningslovens krav til begrunnelse, 
og at dette er en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig. 
 
Fylkesmannen finner ikke at det foreligger feil ved saksbehandlingen som tilsier at vedtaket ikke er 
gyldig. Også her må det tas hensyn til at det allerede har vært gjennomført en saksbehandling i 
forbindelse med at reguleringen ble vedtatt. Ekspropriasjonsvedtaket er begrunnet i behovet for å få 
realisert tiltaket, samt at det ikke har lykkes å oppnå en minnelig løsning. Vedtaket finnes med dette 
å bygge på en saklig vurdering på grunnlag av en forsvarlig utredning og et riktig faktisk grunnlag. 
 
Etter dette finner Fylkesmannen at vilkårene for ekspropriasjon er til stede, og Luster 
kommunestyres vedtak i sak 23/19 stadfestes. 
 
Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
 
Med hilsen 
 
Nils Erling Yndesdal 
kommunaldirektør 

  
 
Hugo Morken 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
3 Jf. Rt. 2009 s. 1142  
4 Jf. Keiserud og Bjella Oreigningsloven (3. utgave, 2015) s. 95 
5 Jf. bl. a. Rt. 1998 s. 416 og Rt. 1999 s. 513 
6 Jf. Keiserud og Bjella Oreigningsloven (3. utgave, 2015), s. 97  
7 Jf. Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-14/02 s. 11 



  Side: 4/4 

 
 
Kopi til: 
Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

 
 


