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Fosen-saken – om skjønnets fremme

• Så sier selv Høyesterett (avsn. 156)

• Juridisk språk og klarspråk

• Hvordan få stanset et ekspropriasjonstiltak med konsesjon?
• Selvstendig sak om gyldigheten av vedtaket om konsesjon/ekspropriasjon
• Prejudisiell prøving i skjønn om ekspropriasjonserstatning (skjønnsl. § 48)

• Uten betaling av erstatning, ingen tiltredelse (skjønnsl. § 53) – hvis ikke vedtak om 
forhåndstiltredelse (oreigningsl. § 25 jf. skjønnsl. § 55)

• Et spørsmål om erstatningsskjønnet skal fremmes

• Hvilken fremgangsmåte er hensiktsmessig?
• Hvem dekker kostnadene ved prøvingen?
• Tidsperspektivet – når kommer prøvingen?
• Hvordan sikre overprøving?

• Ingen særskilt overprøving av beslutning om å fremme skjønnet – HR-2018-862-U 



Resultatet av Fosen-saken

• Skjønnet fremmes ikke for vindkraftverkene (Storheia og Roan): 
Erstatning for ekspropriasjonen blir ikke fastsatt

• At konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene er ugyldige, fremgår ikke 
av domsslutningen, bare av domspremissene
• Er dette rettskraftig avgjort? Skjønnsl. § 48 jf. § 41

• Kraftledningen (420 kV Namsos – Roan – Storheia) ikke berørt av 
dommen

• Vindparkene med anleggsveier er ferdig bygd
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Prosesspørsmål I: Høyesteretts kompetanse

• Kan HR prøve gyldigheten i samme utstrekning  ved 
ekspropriasjonsskjønn som ved særskilt søksmål?
• Skjønnsl. § 38: bare rettsanvendelsen og saksbehandlingen? Tar bare sikte på 

verdsettingsspørsmål, ikke på gyldighetsspørsmål

• Anke over rettsanvendelsen (SP art. 27), ikke over bevisvurderingen 
(faktiske virkninger av inngrepet)
• Kan HR da prøve innvendinger mot LRs bevisvurdering?

• Fosen Vind mente LRs bevisvurdering overdrev virkningene, men kunne ikke selv anke

• Sør-Fosen sijte kunne da få prøvd sine innvendinger mot Fosen Vinds argumenter, men 
ikke mulige selvstendige innvendinger mot LRs bevisvurdering
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Prosesspørsmål II: Gyldighetsprøving i forhold 
til Nord-Fosen siida?
• Nord-Fosen siida anket ikke overskjønnet

• hadde altså ikke anket over at skjønnet ble fremmet
• men nedla påstand om at skjønnet ikke skulle fremmes

• Nord-Fosen siida ble part i ankesaken ved at Fosen Vind hadde anket over 
erstatningen

• Påstanden om at skjønnet ikke fremmes → «tvist» etter skjønnsl. § 48
• Påstanden ikke uttrykk for et selvstendig krav, men som en materiell innvending mot 

å utmåle erstatning (og tiltredelse)
• Tilstrekkelig at påstanden ble nedlagt først i sluttinnlegget og opprettholdt under 

ankeforhandlingen?
• Tvistel. § 30-7: bare hvis «særlige grunner» akseptert av ankeutvalget

• Andre mulige begrunnelser: Nødvendig prosessfellesskap (tvistel. § 15-5 
annet ledd)/utvidet rettskraft?
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Prosesspørsmål III: Partsevne for siidaene?

• Alternativet: Distriktsstyret for reinbeitedistriktet (reindriftsl. § 44), 
eller de enkelte reindriftsutøvere

• Reist ved drøftingen av SP art. 27 (avsn. 107-108)

• Partsevne forutsatt i reindriftsl. § 44 annet ledd tredje punktum (jf. 
tvistel. § 2-1)
• Begrenset eller alminnelig partsevne?

• Tilstrekkelig tilknytning til urfolksretten etter SP art. 27?
• Som kollektiv rettighet

• Som individuelle rettigheter for de enkelte reindriftsutøvere?
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Prosesspørsmål IV: Statens rolle

• Partshjelper (tvistel. § 15-7) til fordel for Fosen Vind i anken fra Sør-
Fosen sijte (spørsmålet om skjønnet skal fremmes)

• Opptrådte etter tvistel. § 30-13 i anken fra Fosen Vind 
(erstatningsutmålingen – forholdet til Grunnloven eller internasjonale 
forpliktelser)

• En enkelt eller en dobbelt interesse for staten i saken?
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Forvaltningsrett I: Tidspunktet for vurdering 
av faktiske forhold
• Hovedregelen: Vedtakstidspunktet er avgjørende for faktiske forhold 

av betydning – Rt. 2012 s. 1985 P (Lengeværende barn I) (avsn. 67)

• Men ikke når vedtaket prøves under ekspropriasjonsskjønn (avsn. 68)

• For erstatningsutmålingen: Avhjemlingstidspunktet 
(domstidspunktet) eller overtakelsestidspunktet (avsn. 69)
• Her: tiltredelsestidspunktet

• Hvorfor regelen for erstatningsutmåling?

• I Fosen-saken: Spørsmålet uten praktisk betydning
• Endrete forhold ikke påberopt av noen av partene (avsn. 70)

• Forsøk på omkamp?
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Forvaltningsrett II: Vurdering av prognoser

• Forvaltningens prognoser om fremtidig utvikling (avsn. 71)
• Prognoser som grunnlag for forvaltningens skjønnsutøving: Var de forsvarlige 

på vedtakstidspunktet? (Rt. 1982 s. 241 P (Alta))

• Forutsigelser om fremtidig utvikling som grunnlag for vurdering etter SP art. 
27:  Domstolsprøvingen ikke begrenset til å vurdere om prognosene var 
forsvarlige (jf. HR-2017-2247-A (Reinøya))
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Forvaltningsrett III: Hva nå?

• Har Fosen Vind noen konsesjon?
• Sammenheng med rettskraftspørsmålet?

• Må departementet kalle tilbake konsesjonen som ugyldig?

• NVEs og OEDs konsesjonsvedtak

• Med ugyldig konsesjon, står konsesjonssøknaden/klagen ved lag?
• Må departementet avslå søknaden?

• Kan departementet gi en mer begrenset konsesjon?
• Vil en begrenset utbygging være forenlig med SP art. 27?

• Er konsekvensutredningene dekkende i forhold til mer begrensete alternativer?

• Må reindriftsutøverne få uttale seg på ny om aktuelle begrensete alternativer?
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Forvaltningsrett IV: Hva nå – tilbakeføring?

• Et spørsmål om virkningen av ugyldighet

• Bare aktuelt så langt det ikke rettmessig gis ny konsesjon

• Driftsstans og tilbakeføring

• Lovgivning: Vannressursl. § 59, plan- og bygningsl. kap. 32, 
naturmangfoldl. § 69

• Alminnelig forvaltningsrett?
• Kan bare forvaltningen eller også interesserte kreve tilbakeføring?
• Uten hensyn til kostnadene? Sml. grannelova § 10 annet ledd
• Også hvis reell tilbakeføring ikke er mulig?
• Tilbakeføring nødvendig for å unngå fortsatt krenkelse av SP art. 27?
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Forvaltningsrett V: Kostnader og erstatning

• Hvem skal dekke kostnadene til tilbakeføring?
• Vindkraftutbyggeren?

• Staten?

• Har det betydning om SP art. 27 bare forplikter staten eller også andre?

• Erstatning for reindriftsutøvernes tap 
• frem til reell tilbakeføring vil ha skjedd

• videre tap så langt full tilbakeføring ikke er mulig?
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Hvordan unngå slikt uføre i fremtiden?

• Strengere vurdering av forhåndstiltredelse (oreignl. § 25)?
• Unngå tidspress i utbyggingssaker? 

• Fristen for vindkraftutbygging etter ordningen med elsertifikater

• Raskere og mer effektiv gyldighetsprøving?
• Særskilt avgjørelse av om ekspropriasjonsgrunnlaget er gyldig, med mulighet 

for særskilt overprøving
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