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Tema

• Ekspropriasjon som verktøy for gjennomføring av reguleringsplan

• Offentlig vei, privat atkomst, fellesareal, VA, negative servitutter, mv.

• Reguleringsplanen legger føringer for sentrale vurderinger i 

ekspropriasjonssaker

• To sentrale tema:

• Se på hvordan reguleringsplanen virker inn på ekspropriasjonsprosess og -

utmåling

• Begrensninger i skjønnsfriheten ved gjennomføring av reguleringsplan

• Hvilke begrensninger oppstiller plan- og bygningsloven?

• Hvilke begrensninger oppstiller eiendomsvernet i EMK P1-1?



1. Reguleringsplanen kan avgjøre erstatningsposisjonen

• Når foreligger det et inngrep som medfører krav på erstatning? 

• Ekspropriasjonsrettslig inngrep vs. alminnelige rådighetsinnskrenkninger

• Alminnelige rådighetsinnskrenkninger  normalt ikke krav på erstatning

• Eks: byggegrenser mot vei

• Unntak: Erstatning etter PBL § 15-3 – lite aktuelt i praksis

• Reguleringsplanen som virkemiddel for å oppnå nødvendig «kontroll»
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Eksempel – tunnellrestriksjoner
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Eksempel - tunnelrestriksjoner

• Sikringssoner i reguleringsplan: 

Sikkerhetssone

«Det er ikke tillatt med inngrep ut over det som er nødvendig for jernbaneanlegget. Det 
er ikke tillatt med tiltak som kan medføre skader på jernbane- eller veianlegg i 
tunnelene. Søkes det iverksatt tiltak i sikkerhetssonen for tunnel eller flatearbeider, skal 
det dokumenteres at omsøkt tiltak ikke vil ha noen innvirkning på tunnelen eller 
sikkerhetssonen. Tiltaket skal godkjennes av Bane NOR før det kan igangsettes.»

Restriksjonssone

«Søkes det iverksatt tiltak som omfatter sprengningsarbeider, peleramming, hullboring i 
og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av tilleggslaster i 
restriksjonssonen for tunnel, skal det dokumenteres at omsøkt tiltak ikke vil ha noen 
innvirkning på tunnelen eller sikkerhetssonen. Tiltaket skal godkjennes av Bane NOR før 
det kan igangsettes. Restriksjonssonen er 50 meter til siden, over og under tunnel, se 
figur under.»
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Tunnellrestriksjoner forts.

• Alminnelig rådighetsbegrensning – som hovedregel ingen erstatning

• Kunne oppnådd det samme ved etablering av negativ servitutt/erverve 

eiendomsrett

• Ansett som alminnelig rådighetsbegrensning, se LB-2016-142825
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2. Reguleringsplanen angir hva som kan eksproprieres

• Ekspropriasjon i samsvar med reguleringsplan – presumsjon for at kravet til 

interesseovervekt er oppfylt

• Midlertidig vs. permanent avståelse

• Inngrepet kan ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å realisere 

reguleringsplanen

• Eks: midlertidig rigg- og anleggsområde

• Reguleringsplanen hjemler da ikke permanente inngrep

• Adgang til utvidet ekspropriasjon, PBL § 16-9

• Kommunen: dersom «grunnet interesse» i slik utvidelse

• Grunneier: også omfatte rettigheter som mister en vesentlig del av sin verdi 

som følge av ekspropriasjonen
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3. Reguleringsplanens betydning for hvem som kan 
ekspropriere

• Kommunen kan alltid ekspropriere i medhold av reguleringsplan innenfor 10-

årsfristen, jf. PBL § 16-2

• Utbygger kan iht § 16-5 ekspropriere for å gjennomføre

• tiltak pålagt etter PBL § 18-1

• opparbeidelse av fellesarealer

• § 16-5 kan ikke anvendes dersom man må gå utenfor reguleringsplanen. Praktisk 

ved opparbeidelse av vei

• Kommunen kan ekspropriere utenfor reguleringsplan for «veiskjæringer og 

fyllinger» i den grad det er nødvendig (§ 16-3(3))

• Forøvrig må man ha samtykke fra Fylkesmannen
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4. Reguleringsplanens betydning for 
erstatningsutmålingen
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4.1 Noen ekspropriasjonsrettslige utgangspunkt

• Hovedreglene i vederlagsloven: 

• Salgsverdi, vederl. § 5

• Bruksverdi, vederl. § 6

• Gjenerverv, vederl. § 7

 Det høyeste beløpet

• Det skal gjøres fradrag for eventuelle fordeler for resteiendommen ved 

ekspropriasjonstiltaket (fordelsfradrag) 

• Reguleringsplanen har særlig betydning for 

• Utmåling av salgsverdien

• Fordelsfradrag 



4.2 Reguleringsplanens betydning for salgsverdien

• Vederlagslovens § 5 (Salgsverdi) 

«Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom det gjeld, kvar eigedomen ligg og den 
påreknelege utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. »

• Hovedregel: reguleringsplan skal legges til grunn for vurderingen, se f.eks Rt. 1970 s. 1028

• Unntak:

• Parkprinsippet, Rt. (Østensjø)

• Utbygging av et område hvor deler kan bygges ut, andre arealer tjener som fellesareal

• Utjevnet strøkspris

• Ekspropriasjon til offentlige anlegg, Rt.1996 s. 596 (Lena)

• Vei, jernbane, grav- og urnelunder, barnehage, skole, etc.

• Alternativ påregnelig utnyttelse
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Alternativ påregnelig utnyttelse – Uelands gate 85
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Planprosessen for Uelands gate 85

• Planinitiativ i 2012 – ca 30 000 m2 BRA

• Kommunen meldte at eiendommen ble vurdert til skoleformål

• Forslagsstiller sendte inn planforslag til boligregulering i 2014

• 22 850 m2 BRA

• Utdanningsetatens sendte inn alternativt planforslag til skoleformål

• PBEs innvendinger til boligalternativet:

• Heidenreich-bygget må bevares

• Utnyttelsen er for høy – maksimalt 14 000 m2 BRA

• Innstilte på skolealternativet, som senere ble vedtatt 

• Varsel om ekspropriasjon i 2015
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Erstatningsvurdering - Uelands gate 85

• Ekspropriasjonserstatning basert på alternativ påregnelig utnyttelse, dvs. bolig

• Hva er alternativ påregnelig utnyttelse?

• Sammenlignbare prosjekter i området: TU 150-200 % ~ 20 000 m2

• Forslagsstillers forslag på 22 850 m2

• Revidert forslag som hensyntok verneverdiene: 17 000 m2

• PBEs vurdering: 14 000 m2

• Kommunens planfaglige vurdering styrende for erstatningsutmålingen
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4.3 Reguleringsplanens betydning for bruksverdien

• Vederlagslovens § 6 (Bruksverdi)

«på grunnlag av avkastinga av eigedomen ved slik pårekneleg utnytting som det 

røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden»

• Hovedregel: reguleringsplanen legges til grunn ved påregnelighetsvurderingen

• Reguleringsplanen griper ikke inn i eksisterende (lovlig) virksomhet

• Kan si noe om bruksverdi fremover i tid 
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4.4 Reguleringsplanens betydning for fordelsfradrag

• Etter vederlagsloven er det grunneiers økonomiske tap som skal erstattes – fradrag 

for eventuelle fordeler ekspropriasjonen fører med seg

• Vederlagsloven § 5 og 9

• Stor økonomisk betydning

• Plangrunnlaget er et vesentlig premiss i vurderingen
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Vederlagsloven §§ 5(3) og 9

• Vederlagslv. § 5(3):

«Det skal ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av oreigningstiltaket, eller av 
gjennomførde eller planlagde investeringar eller verksemd som har direkte samanheng 
med oreigningstiltaket.»

• Eks: tiltaket muliggjør en utnytting som ellers ikke ville blitt tillatt

• Vederlagsl. § 9: 

«Føremoner som oreigningstiltaket fører med seg for attverande eigedom, skal gå til 
frådrag i vederlaget så langt føremonen ikkje er av allmenn karakter for eigedomar i 
distriktet.»

• Eksempel: tiltaket oppfyller et rekkefølgekrav eller krav etter PBL § 18-1

• Kravet til årsakssammenheng blir ofte sentralt 

• Reguleringsplanen vil både rettslig og faktisk være premissgiver for hvilke fordeler som 
blir tilført resteiendommen
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Eksempel på oppfyllelse av rekkefølgekrav som fordel for 
resteiendom
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Eksempel på økt utnytting som grunnlag for 
fordelsfradrag

• Sentralt: hvilken faktisk sammenheng er det mellom ekspropriasjonstiltaket, og den 

utnyttelse som reguleringsplanen legger opp til?

• Planens tilblivelse i praksis sentral

• Eksempel 1: LB-2015-170320

• 180 da eiendommen, hvorav 120 da regulert til utbygging

• 12,6 da ble ekspropriert til vei

• Grunneier krevde erstatning for avstått areal basert på verdien av arealet som 

utbyggingsområde (høy utnyttelse)

• SVV anførte at det måtte gjøres fradrag etter både § 5(3) og § 9

• Sentralt spørsmål – årsakssammenheng mellom den høye utnyttingsgraden på 

eiendommen og E16-utbyggingen?
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Rettens vurdering

• «Etter rettens oppfatning er det klart at området uansett ville bli omregulert til boliger. 
Det vises her til det uttalte politiske ønsket i kommunen. Det er også på det rene at 
området ble avsatt til boliger ved kommuneplanen vedtatt i 2003.»

• «Da området ble avsatt til boliger i kommuneplanen, ble arealbruken bestemt uten at 
det verken ble tatt stilling til omfang eller tidshorisont for boligbyggingen. Spørsmålet er 
da hvor høy utnyttelsesgrad og hvor mange boliger som ville blitt tillatt i dette området 
dersom ny E16 ikke ville bli bygget.»

• Bevisføring basert på ulike planer, korrespondanse mellom SVV/Franzefoss/kommunen

• «…er retten av den oppfatning at en utbygging i det omfang som her er prosjektert og 
som erstatningskravet bygger på, ikke kunne finne sted uten at ny E16 var på plass. (…) 
Antall boliger som hadde blitt tillatt, blitt meget sterkt redusert på grunn av 
trafikksituasjonen.»

• «Etter lagmannsrettens oppfatning er det åpenbart at den verdigstigning dette har ført 
til på resteiendommen, lang overstiger verdien av den tomten eiendommen har måttet 
avstå.»
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Eksempel på økt utnytting som grunnlag for 
fordelsfradrag

• Sentralt: hvilken faktisk sammenheng er det mellom ekspropriasjonstiltaket, og den 

utnyttelse som reguleringsplanen legger opp til?

• Planens tilblivelse i praksis sentral

• Eksempel 2: RG-2008-1380

• Avståelse av 600 m2 stripe ved utbyggingen av Økern-krysset

• Utmåling basert på salgsverdi basert på differanseprinsippet

• Påregnelig med en utbygging med TU 200%

• Årsakssammenheng mellom den høye utnyttelsen og veitiltaket?

• Staten: utviklingen av Økernområdet har veianlegget som forutsetning

• Lagmannsretten ikke enig i det. Kunne ikke påvises noen årsakssammenheng 

mellom mellom tiltaket og den påregnelige utnyttelsen
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5. Avslutning

• Reguleringsplanen er en viktig premiss for ekspropriasjon som verktøy for 

gjennomføring

• Viktig med fokus på dette i planprosessen, både for

• Kommunen

• Forslagsstiller

• Berørte grunneiere

• Bør også være tema ved forhandling om utbyggingsavtaler
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Begrensinger i skjønnsfriheten ved 
gjennomføring av reguleringsplan
Med særlig henblikk til eiendomsvernet I EMK P1-1.
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Temaet

• Hvilke krav stiller plan- og bygningsloven til gjennomføring av reguleringsplaner?

• Hvilken betydning har eiendomsvernet i EMK P1-1 for gjennomføring av 
reguleringsplaner?

• Konsentrerer oss om arealformål som forutsetter grunnerverv for å gjennomføre 
reguleringsplanen. 

• Først og fremst veg, jernbane, offentlig bebyggelse. 

• Kombinasjonen av rådighetsbegrensninger og «ekspropriasjonstrusselen».

• Sikrer plan- og bygningsloven grunneier et tilstrekkelig vern mot langvarige 
ekspropriasjonstrusler?
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Eiendomsvernet i EMK P1-1

Art. 1. Vern om eiendom (norsk ordlyd)

«Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli 

fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er 

hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.

Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å 

håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i 

samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre 

avgifter eller bøter»
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Innledende om eiendomsvernet i EMK P1-1

• Eiendomsvernets oppbygning – Tre hovedspørsmål:

1. Foreligger det en beskyttet eiendomsinteresse?

2. Foreligger det et inngrep i eiendomsretten? 

• Regelvalget: avståelsesregelen, kontrollregelen eller prinsippregelen.

3. Kan inngrepet rettferdiggjøres? 

• Hjemmel i lov

• Legitimt formål

• Proporsjonalitetsvurderingen – «fair balance»

• Terskelen for inngrep er lav 

• Oppstilles også et vern mot inngrep som ikke innebærer avståelse av eiendom.

• EMD-praksis: arealplaner som begrenser rådigheten til grunneier utgjør et inngrep.
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Gjennomføring av reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven

• Plan og bygningsloven § 16-2 gir kommunen rett til å foreta ekspropriasjon i 

medhold av reguleringsplan.

• Samtykke fra departementet ikke nødvendig. 

• Alle arealformål med unntak av landbruk.

• Utgangspunktet: kommunen står fritt til å bestemme når ekspropriasjonsvedtak skal 

treffes for å gjennomføre reguleringsplanen, jfr. pbl. § 16-7 

• To begrensninger i myndighetenes skjønnsfrihet ved gjennomføring.

• Tiårsfristen i pbl. § 16-2

• Grunneiers rett til innløsning etter pbl. § 15-2.
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Gjennomføring av reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven – Begrensning nr. 1: Tiårsfristen

• Ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan må i utgangspunktet gjennomføres 
innen 10 år, jfr. pbl. § 16-2.

• Tiårsfristen har begrensede rettsvirkninger.

• Kun kommunens direkte ekspropriasjonsrett som faller bort. 

• Reguleringsplanen med rådighetsbegrensende arealformål fortsatt gyldig etter 
fristens utløp.

• Tiårsfristen gjelder kun for kommunen. 

• Men tilsvarende frist oppstilt i forskrift til veglova.

• I hvilken grad verner tiårsfristen grunneier mot langvarige ekspropriasjonstrusler?
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Gjennomføring av reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven – Begrensning nr. 2: Innløsning

• Sentrale beføyelsen for å verne grunneier: retten til innløsning etter pbl. § 15-2.

• Grunneier får et rettskrav på straksekspropriasjon. 

• Innløsningsrett dersom en ubebygd eiendom i sin helhet er angitt til innløsningsberettigede arealformål.

• Innløsning av ubebygd del av eiendom.

• Reguleringsplanen må medføre at hele eiendommen ikke lenger kan nyttes regningssvarende.

• Vurderingstemaet oppstilt i rettspraksis: kan eiendommen overhodet utnyttes regningssvarende?

• Vurderes ut fra gjeldende regulering, jfr. Rt. 1998 s. 1440 (Nedre Foss). 

• Skal ikke foretas en sammenligning mellom utnyttelsesmuligheter før og etter omregulering.

• Kan være regningssvarende selv om avkastningen ikke kan forrente eiendommens verdi før 
reguleringen.

• Ikke innløsningsrett for bebygd eiendom. 

• Begrunnelse: reguleringsplanen griper ikke inn i etablert bruk.
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Gjennomføring av reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven – Sammenfatning

• Norsk rett overlaget i stor utstrekning gjennomføring av reguleringsplaner til 
planmyndighetenes skjønn.

• Retten til innløsning beror utelukkende på omfanget av reguleringsplanens 
rådighetsbegrensinger.

• Hensyntar ikke konkrete forhold i gjennomføringsprosessen.

• Norsk rett verner i stor utstrekning ubebygde eiendommer mot langvarige 
ekspropriasjonstrusler.

• To typetilfeller som er interessant å vurdere opp mot EMK P1-1.

• Delvis bebygde utviklingseiendommer

• Boligeiendommer
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Problemstillingen i det følgende: 

Kan kombinasjonen av reguleringsplanens rådighetsbegrensinger og ekspropriasjonstrussel 

medføre at planen utgjør et uforholdsmessig inngrep i EMK P1-1? 
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Eiendomsvernet i EMK P1-1

• Eiendomsvernets oppbygning – Tre hovedspørsmål:

1. Foreligger det en beskyttet eiendomsinteresse?

2. Foreligger det et inngrep i eiendomsretten? 

• Regelvalget: avståelsesregelen, kontrollregelen eller prinsippregelen.

3. Kan inngrepet rettferdiggjøres? 

• Hjemmel i lov

• Legitimt formål

• Proporsjonalitetsvurderingen – «fair balance»
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Reguleringsplaner som inngrep i EMK P1-1

• Omfattende EMD praksis på at en arealplan som angir eiendom til offentlig formål 

utgjør et inngrep i eiendomsretten. 

• Inngrep selv om planen ikke legger nye restriksjoner på eiendommens bruk. 

• Ekspropriasjonstrusselen begrenser eiendomsretten ytterligere, jfr. Rosinksi v. 

Poland (2011).

• Antydet i EMD-praksis at enhver rådighetsbegrensende arealplan utgjør et inngrep, 

jfr. Matczynski v. Poland (2015).
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Klassifisering av inngrepet

• Regelvalget: inngrep i avståelsesregelen, kontrollregelen eller prinsippregelen?

• Regulering til offentlig formål utgjør ikke en de facto avståelse av eiendom.

• Reguleringsplanen er av midlertidig karakter.

• Forholdet mellom kontrollregelen eller prinsippregelen.

• Reguleringsplaner som kun har rådighetsbegrensende virkninger  Kontrollregelen

• Reguleringsplaner med rådighetsbegrensinger og ekspropriasjonstrussel  Prinsippregelen

• Skibinscy v. Poland (2006):

“Not only were the applicants prevented from bringing their construction projects to fruition, their 
property was also to be expropriated at some undetermined future date, without there being any 
provision for immediate compensation under the applicable laws. The applicants’ right of property
thus became precarious and defeasible”

• Betydningen av klassifiseringen.
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Rettferdiggjørelse av inngrepet – «Fair balance»

• Kort om statens skjønnsmargin.

• EMD tilbakeholden med å overprøve nødvendigheten av inngrepet.

• Skjønnsmarginen av mindre betydning ved prøvingen av inngrepets virkninger.

• Omfattende EMD-praksis vedrørende arealplaner som inngrep.

• Matczynski v. Poland (2015) sammenfatter relevante momenter.

• Sentrale momenter:

• Inngrepets restriktive virkninger.

• Grunneiers forventinger til utnyttelse av eiendommen.

• Forutberegnelighet – Prinsippet om «good governance».

• Betydningen av kompensasjon.

• Helhetsvurdering – Rimelig balanse mellom individets og samfunnets interesser.

• Inngrepet er i strid med EMK P1-1 dersom grunneier må bære en individuell og overdreven 
byrde, jfr. HR-2016-304-S. 
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Proporsjonalitetsvurderingen – Inngrepets restriktive 
virkninger

• I hvilken utstrekning begrenser inngrepet utnyttelsen av eiendommen? 

• Inngrepets konkrete rådighetsbegrensinger på eiendommen.

• Utviklingsinteressen til grunneier også relevant i vurderingen.

• Omfanget av rådighetsbegrensinger ikke avgjørende når eiendommen må erverves for å 
gjennomføre planen.

• Buczkiewicz v. Poland (2008)

• Arealplan vedtatt i 1992 regulerte eiendommen til offentlig vei.

• Planen var enda ikke gjennomført i 2001. 

• EMD: Grunneier stilt i en uavklart rettsstilling uten mulighet til å utvikle 
eiendommen.

• Inngrepet ansett å være konvensjonsstridig. 
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Proporsjonalitetsvurderingen – Grunneiers forventinger 
til utnyttelse av eiendommen.

• Inngrepets restriktive virkninger må sees i sammenheng med grunneiers forventninger til utnyttelse 
av eiendommen.

• Visste eller burde grunneier vite om restriksjonene på eiendommen?

• Aksept av risiko, jfr. Matczynski v. Poland (2015).

• Eiendommens forhold før reguleringsplanen må tas i betraktning.

• Omfanget av aksept av risiko vil bero på tidligere arealformål.

• Fratar inngrepet grunneier en berettiget forventning  Konvensjonsstrid, se Helleborg v. Sweden
(2006) 

• Berettigede forventinger når grunneier har vernet byggerett i henhold til norsk rett.

• Berettigede forventninger ved byggetillatelse, jfr. Rt. 2002 s. 683.

• Arealplan kan også være et uproporsjonalt inngrep selv om grunneier ikke har berettigede 
forventinger.
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Proporsjonalitetsvurderingen – Prinsippet om «good
governance»

• Inngrepets virkninger mer tyngende for grunneier dersom inngrepet medfører uvisshet 
for grunneier.

• Nyere utviklingstrekk i EMD-praksis: Prinsippet om «good governance», se Beinarovic
and others v. Lithuania (2018):

«It should be stressed that uncertainty – be it legisaltive, administrative, og arising from 
practices by the authorities – is a factor to be taken into account in assessing the State’s
conduct. Indeed, where an issue in the general interest i at stake, it is incumbent on the
public authorities to act in good time, in an appropriate and consistent manner».

• Ekspropriasjonstrusselen vil alltid medføre en viss uvisshet.

• Tiårsfristen bidrar til en viss grad å begrense uvissheten.

• Men må trolig tillegges begrenset vekt. 

• EMD-praksis: arealplaner som ikke er gjennomført innen 9 år ansett som 
konvensjonsstridig.
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Nærmere om momentene – Betydningen av 
kompensasjon

• Avgjørende moment – proporsjonalitet kan i stor grad sikres ved at grunneier kompenseres for 
inngrepets negative virkninger.

• Utgangspunktet: erstatningsfrihet for inngrep i prinsippregelen.

• Spørsmålet er om inngrepets virkninger for grunnieer kan rettferdiggjøres uten at grunneier 
kompenseres, se for eksempel Depalle v. France (2010).

• Konvensjonspraksis: kompensasjon av særlig betydning for reguleringsplaner som forutsetter et 
fremtidig erverv.

• Hva begrunner at kompensasjon har særlig betydning ved regulering til offentlig formål?

• Reguleringsplanen må gjennomføres for å realisere arealformålet. 

• Begrunnelsen for rådighetsbegrensingene har en midlertidig karakter.

• Må uansett kompenseres for å gjennomføre offentlige formål.

• Øvrige arealplaner forutsetter ikke et oppfølgende gjennomføringsvedtak.
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Sammenfatning - Momentenes vekt for gjennomføring av 
reguleringsplaner i norsk rett.

• Sentrale slutninger fra EMD-praksis

• Rådighetsbegrensinger og ekspropriasjonstrusselen må sees i sammenheng.

• Skillet mellom ubebygd og bebygd eiendom ikke avgjørende.

• Prinsippet om «good governance» stiller krav til å begrense uvisshet for grunneier.

• På et tidspunkt må det kompenseres/eksproprieres for å sikre en «fair balance».

• Tidspunktet for når det må kompenseres vil bero på helheten av både grunneiers forhold og 
myndighetens atferd. 

• Sentrale elementer for å unngå motstrid:

• Bør ikke vedtas reguleringsplaner uten reell fremdriftsplan for erverv av eiendommen. 

• Myndighetene bør ikke ubegrunnet avvente med å gjennomføre

• Må ha en forsvarlig fremdrift for gjennomføringsporsessen. 

• Særlig hvor planen legger vesentlige restriksjoner på eiendommen.
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Avslutning

• Stor skjønnsfrihet og snever adgang til innløsning i norsk rett legger betydelig 
ansvar på planmyndighetene til å forhindre konvensjonsstrid.

• Ingen systematisk motstrid i norsk rett

• Men uteblir balanserende tiltak fra forvaltningen er det en risiko for 
konvensjonsstrid.

• På tide med en revisjon av pbl. § 15-2 for å harmonisere med EMK P1-1?

• Har EMK P1-1 fått en økende aktualitet for planprosessen?

• En rekke EMD-avgjørelser de siste 10 årene.

• Hva med norsk rett? 

• HR-2018-2388-A – HR tilbakeholden med å overprøve.
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