


Lunsjwebinar 10. juni 2021: 

Rekkefølgekrav etter Selvaag- og Entra-dommene

11.05 Kort om Selvaagdommen. Advokat Kristian Korsrud, Advokatfirmaet Grette

11.15  Siste status i Entrasaken. Hallgeir Østrem, juridisk direktør i Entra

11.25  Hva er rettstilstanden for rekkefølgekrav post Selvaagdommen? 
Har bransjen jublet for tidlig? Advokat Sofia Bjørck, Sands Advokatfirma

11.35  Paneldebatt: Rekkefølgekravenes fremtid. Hvordan skal bransjen forholde seg til 
rettstilstanden post Selvaagdommen? Er eksisterende regelverk godt nok? 
Fikk vi nødvendig avklaring? Er sonedelt fastpris løsningen?

• Hallgeir Østrem, juridisk direktør Entra
• Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør Oslo Areal
• Sofia Bjørk, advokat og partner i Sands Advokatfirma
• Kristian Korsrud i Advokatfirmaet Grette

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Norsk Eiendom får innspill fra sine medlemmer om det de opplever som urimelig skattenivå, gjerne som følge av reelle skjerpelser knyttet særlig til skatt og avgift



Gjennomgang av Selvaag-dommen 
Advokat Kristian Korsrud10. juni 2021



Kort om problemstillingen



Kort om problemstillingen – rekkefølgekravets fremvekst

• PBE anbefalte planforslaget (uten rekkefølgekrav for E11) ved offentlig ettersyn

• EBY initierte ytterligere rekkefølgekrav

• EBYs initiativ ble fulgt opp av PBE og BYM
• Intern dialog knyttet til ønsker, ikke hvilke behov prosjektet utløste
• Gang- og sykkelsti til Mortensrud skole
• Akebakke ved Mortensrud skole
• To gapahuker
• Oppgradering av E11 (4 mnd. etter høringsfristen)
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Selvaags rettsoppfatning

• Rekkefølgekrav må være planavledet

• Dekke behov eller avhjelpe ulemper som utløses av utbyggingen

• Påvirkningen som nødvendiggjør rekkefølgekrav må være konkret, reell og signifikant 

• Må være reelt behov for byggeforbud i påvente av rekkefølgetiltaket

• Pbl. § 12-7 nr. 10 må ses i sammenheng med nødvendighetsvilkåret i pbl. § 17-3 tredje ledd
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Statens / Oslo kommunes rettsoppfatning

• Fylkesmannen sluttet seg til kommunens uttalelse:

«Kravet om ‘nødvendighet’ må m.a.o. vurderes opp mot det man mer overordnet ønsker å oppnå ved regulering av 
området. Nødvendighetskriteriet må tolkes opp mot kommunens oppfatning av hvilken grunnutnyttelse som totalt sett 
finnes mest formålstjenlig og ønskelig for vedkommende område, jf. pbl. § 1.1. 
… 

Formålet eller hensikten bak reguleringsvedtak er at vedtaket skal bidra til realiseringen av kommunens målsetninger 
hva gjelder byutviklingen.»

• Pbl. § 12-7 nr. 10 begrenses kun av myndighetsmisbrukslæren
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Lagmannsrettens vurdering

• Bestemmelsen ligger innenfor det frie skjønn

• Om sammenheng i reglene:
«Reglene om rekkefølgekrav må ses i sammenheng med bestemmelsene om utbyggingsavtaler, som er inntatt i kapittel 17 i 
plan- og bygningsloven.....

Kommunen bør således ikke kunne omgå reglene om innholdskravene til utbyggingsavtaler ved å vedta rekkefølgekrav som 
ikke kan inkluderes i en utbyggingsavtale, dersom realiteten er at rekkefølgekravene utgjør de forpliktelser kommunen vil 
pålegge utbygger i en utbyggingsavtale.»

• Om lovforståelsen / rettsregelen
«Etter den ovenstående gjennomgangen kan lagmannsretten uansett ikke se at det på generelt grunnlag kan innfortolkes et 
krav om at et rekkefølgekrav kun kan stilles for tiltak som oppstår som et konkret behov som følge av en utbygging.»

«Staten har gitt uttrykk for at det må være en viss funksjonell nærhet mellom rekkefølgekravet og planforslaget. Etter 
lagmannsrettens syn er det ikke grunnlag for å formulere vurderingstemaet så spesifikt. Vurderingen ligger innenfor 
forvaltningens frie skjønn.»
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Tema for Høyesterett

• Spørsmål om fritt skjønn ble ikke tatt med i anken

• Høyesteretts behandling gjaldt:
• Prinsipalt – lovforståelsen / pbl. § 12-7 nr. 10
• Subsidiært – myndighetsmisbruk

• Erstatningskravet ikke behandlet
• Fortsatt behandling i lagmannsretten



Høyesteretts flertall om lovforståelsen / sammenheng i reglene

(48) Mye kan på denne bakgrunn tale for at kravet til sammenheng mellom utbyggingen og tiltaket i et tilfelle som vårt er 
temmelig sammenfallende etter § 12-7 nr. 10 og § 17-3 tredje ledd. Eller for å si det på en annen måte: Forståelsen av 
nødvendighetskravet i § 17-3 tredje ledd har overføringsverdi på tolkningen av § 12-7 nr. 10. Mer generelle 
harmoniseringshensyn peker i samme retning. Dette innebærer at rettskilder som direkte knytter seg til bestemmelsen 
om utbyggingsavtaler, også har interesse for vår problemstilling.

(51) Sammenhengen mellom bestemmelsene om rekkefølgetiltak og utbyggingsavtaler gjør at disse uttalelsene legger 
føringer også for forståelsen av § 12-7 nr. 10 i tilfeller hvor kommunen selv ikke har til hensikt å gjennomføre tiltaket. 
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Høyesteretts flertall om lovforståelsen / rettsregelen

(58) Oppsummert mener jeg at adgangen til å vedta rekkefølgebestemmelser ikke bare begrenses av læren om 
myndighetsmisbruk. Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10 inneholder visse skranker for forvaltningens adgang til å ta 
slike bestemmelser inn i reguleringsplaner. I tilfeller hvor kommunen ikke selv har til hensikt å utføre tiltaket, må § 12-7 
nr. 10 forstås slik: Kommunen kan bare oppstille rekkefølgebestemmelser for å dekke reelle behov som utløses eller 
forsterkes av utbyggingen, eller for å avhjelpe ulemper denne fører til. I dette ligger at det må være en slik relevant og 
nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at utbyggingen gjennomføres i en 
bestemt rekkefølge. Det er ikke i seg selv tilstrekkelig at infrastrukturtiltaket anses formålstjenlig eller ønskelig hvis 
tiltaket ikke står i en slik sammenheng med det nye prosjektet. Rent fiskale hensyn kan ikke begrunne vedtak etter § 12-
7 nr. 10.

(59) Dette innebærer ikke at det enkelte utbyggingsprosjektet må vurderes isolert. Det må tvert om ses i sammenheng 
med eksisterende bebyggelse og infrastruktur i området, og det avgjørende er hvilke tiltak som samlet sett er 
nødvendige i nærmiljøet hvis utbyggingen gjennomføres. De såkalte «sumvirkningene» kan med andre ord tas i 
betraktning, slik at helheten ivaretas. Rekkefølgebestemmelser kan også gjelde tiltak utenfor selve planområdet.
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Hva ble avklart?

• Ikke bare myndighetsmisbruk som begrenser adgangen til å vedta rekkefølgekrav

• Begrensningene i pbl. § 17-3 tredje ledd (nødvendighetsvilkåret) skal gjelde tilsvarende for pbl. § 12-7 nr. 10

• Rekkefølgekrav må gjelde reelle behov, og stå i nær og relevant sammenheng med utbyggingen, slik at det 
er berettiget å kreve det aktuelle tiltaket etablert først (byggeforbud)

• «sumvirkninger» for nærmiljøet kan hensyntas (avgrense mot «diffuse sumvirkninger»)

• At lovforståelsen er formulert med utgangspunkt i situasjoner der kommunen selv ikke har til hensikt å utføre 
tiltaket vil neppe ha praktisk betydning 

• Fiskale hensyn kan ikke begrunne rekkefølgekrav
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WEBINAR NORSK EIENDOM 10. JUNI 2021
Rekkefølgekrav etter Selvaag- og Entra-dommene





Rekkefølgebestemmelsen § 10.2 lyder slik:

§ 10.2 Rekkefølgebestemmelser utenfor 
planområdet

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse 
i felt 1-11 skal gatestrekningen fra CJ. Hambros 
plass til St. Olavs gate/ Tullins gate være sikret 
opparbeidet i tråd med byggeplan som er 
utarbeidet av Bymiljøetaten.

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse 
i felt 1-11 skal sykkelløsning i Henrik Ibsens gate 
fra Drammensveien til Stortingsgata være sikret 
opparbeidet i tråd med byggeplan som er 
utarbeidet av Bymiljøetaten

De vedtatte rekkefølgekravene:





1.Oppstart regulering i 2011 og planprogram 
fra 2012

-Ingen merknader knyttet til 
kollektivtransport eller sykkelløsning
-EBY uttaler eksplisitt at det ikke er 
behov for rekkefølgekrav

2. Detaljregulering – offentlig ettersyn 
november 2014 (høringsfrist januar 2015)
3.Frem til sommeren 2016 var ikke 
rekkefølgekrav for trikkeløsning eller sykkel 
aktuelt
4.Entra inngikk leiekontrakt med UiO (juridisk 
fakultet) 14.06.16

Tilblivelsen av rekkefølgekravene



5. EBY henvendte seg til PBE den 
24.06.16 med anbefaling om 
rekkefølgekrav for sykkeltiltak og 
trikketiltak (Entra protesterte)
6. PBE inntok i august 2016 
rekkefølgekrav om trikketiltaket, men 
ikke sykkeltiltaket
7. PBE endret oppfatning i oktober 
2016 ved å også innta sykkeltiltaket

Tilblivelsen av rekkefølgekravene



Utdrag EBYs brev av 10.10.16 til 
byutviklingskomiteen:

«Dersom kun gatestrekningen (trikketiltaket) blir 
rekkefølgebestemmelse, ser vi at det kan være risiko for 
at utbygger venter med å inngå utbyggingsavtale til 
budsjettvedtak er fattet. 
Konsekvensen av at sykkeltiltaket ikke knyttes til 
reguleringsplanen som en 
rekkefølgebestemmelse, kan dermed lett bli at 
utbyggerne ikke inngår utbyggingsavtale. 
Oslo kommune vil således uten sykkeltiltaket som 
kommer senere i tid, kunne gå glipp av 
betydelige økonomiske bidrag til politisk prioriterte 
områder som kollektivtrafikk og 
sykkelveiutbygging.»

Tilblivelsen av rekkefølgekravene



Totalvederlag på ca. MNOK 42 herav 
kontantbidrag på MNOK 27,3.

Omdisponeringsklausul» i utbyggingsavtalene

«OK har rett til å disponere Kontantbidraget fritt 
mellom de to Kontantbidragstiltakene. 
Dette gjelder også dersom ett av tiltakene faller 
bort eller blir fullfinansiert…»

Trikketiltaket» ble finansiert (sikret) før 
utbyggingsavtalene ble godkjent av byrådet, og 
kommunen ønsket å omdisponere hele 
kontantbidraget til «sykkeltiltaket»

Utbyggingsavtale inngått med 
protest april 2017/september 2017



Oslo tingrett ga 7. juni 2019 Entra medhold i 
kravet om at utbyggingsavtalene var ugyldige.

Borgarting lagmannsrett frifant Oslo kommune 
ved dom 21. januar 2021 (kommer tilbake til 
denne).

Høyesteretts utvalg fattet 28. mai 2021 følgende 
beslutning: 

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å 
oppheve lagmannsrettens dom i utvalget etter 
tvisteloven § 30-3 andre ledd, og at verken avgjørelsens 
betydning utenfor den foreliggende sak eller andre 
forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. 
tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Rettsavgjørelsene:



1. Lagmannsrettens vurdering av 
domstolskontrollen 17-3 (side 19):

Lagmannsretten er enig med kommunen i at en 
inngående domstolskontroll av kriteriet «nødvendige for 
å gjennomføre planvedtaket» i § 17-3 tredje ledd over 
tid kan uthule det frie forvaltningsskjønnet etter § 12-7 
nr. 10. 

Formålet om å begrense mulighetene for urimelige 
avtalevilkår og snevrere handlingsrom for kommunen 
enn det myndighetsmisbrukslæren tillater, taler 
imidlertid for en mer intensiv domstolskontroll enn ved 
fritt forvaltningsskjønn. Under enhver omstendighet bør 
domstolen være tilbakeholden i prøvingen (side 19. 
annet avsnitt»)

De viktigste betraktninger knyttet til 
lagmannsrettsavgjørelsen opp mot 
etterfølgende Høyesterettsavgjørelse
(Selvaag) og beslutning i Entra saken):



2. Høyesterett har unnlatt å foreta rettsavklaring 
knyttet til det nærmere rettslige innholdet i pbl §
17-3 opp mot pbl § 12-7 nr. 10. 

Lagmannsrettens om pbl §17-3 (dommens side 30 
annet avsnitt):

«Dersom en utbygging bare i helt bagatellmessig grad 
skaper behov for det aktuelle tiltaket, ser ikke 
lagmannsretten bort fra at tiltaket ikke lenger kan anses 
«nødvendig for gjennomføring av planvedtaket» .

Forts.



Lagmannsrettens avgjørelse må ses mot  HR 
(Selvaag) avsnitt 59: 

«Det må tvert om ses i sammenheng med 
eksisterende bebyggelse og infrastruktur i 
området, og det avgjørende er hvilke tiltak som 
samlet sett er nødvendige i nærmiljøet hvis 
utbyggingen gjennomføres. De såkalte 
«sumvirkningene» kan med andre ord tas i 
betraktning, slik at helheten ivaretas».

Forts.



Når det gjelder rekkevidden av Tullin-saken 
opp mot Selvaag-saken, vil jeg komme tilbake 
til dette i paneldebatten. 

Takk for oppmerksomheten

Avslutning:



TETT PÅ  | NYSKAPENDE  | ANSVARLIG  | ETT LAG



Advokat Sofia Bjørck 

REAKSJONER ETTER 
SELVAAGDOMMEN
Webinar Norsk Eiendom & EBA - 10. juni 2021



Rekkefølgekrav før 2019

▪ «Nødvendig utstrekning» og «tilstrekkelig etablert»

▪ Skjønnsmessig og uforutsigbart

▪ Bransjens syn på vilkårene: 
- Saklig sammenheng
- Relevant i forhold til tiltaket
- Behov utløst av utbyggingen

▪ Kommunenes syn på vilkårene? 
- Variert, ikke alltid vurdert



Hva har vi fått av Selvaagdommen? 

▪ Pbl. § 12-7 - skranker utover myndighetsmisbrukslæren

▪ Bekreftet at nødvendighetsvilkåret kan prøves

▪ Nærmere om innholdet i nødvendighetsvilkåret

▪ Kravet om årsakssammenheng bekreftet

▪ Forholdet til reglene i pbl. § 17-3 



Hva har vi ikke fått?  

▪ Konkret vurdering av rekkefølgekravet

▪ Domstolskontroll vedr. rettsanvendelse

▪ Dommen reiser spørsmål
- Forholdet til reglene om utbyggingsavtaler
- Kommunens hensikt om gjennomføring
- Sumvirkningene – omfang og konsekvens? 



▪ Dommen viser at Oslo kommune tok feil/gikk for langt
▪ Dommen bidrar til å utelukke perifere krav 
▪ Økt forutberegnelighet og lavere kostnader
▪ Dommen viser klart at Tullinløkkadommen er uriktig
▪ Vil føre til holdningsendringer hos kommunene
▪ Avklaring om rettslig prøving begrenser risiko for misbruk
▪ Viktig og avklarende dom om temaet

Reaksjoner etter Selvaagdommen



Reaksjoner etter Selvaagdommen

▪ Ingen reell avklaring
▪ Innholdet i nødvendighetsvilkåret

- Selvsagt, står i ordlyden, ikke mer enn vi hadde 
- Skjønnsmessig, vanskelig å fastslå 

▪ Kommunens hensikt – uklart og uheldig
▪ Kobling til § 17-3 feil, og ingen konklusjon her
▪ Domstolskontroll – fortsatt uklart hvor grensen går 
▪ Uklart skille mellom juss og politikk 
▪ Fokus på dissens og mindretallets vurdering 



Reaksjoner - konsekvenser

▪ Vanskelige tolkningsspørsmål
▪ Flere klagesaker og tvister? 
▪ Kommunene vil ikke behandle planforslag?
▪ Kommunene vil ikke inngå utbyggingsavtaler? 
▪ Begrenser viktig handlingsrom for kommunene?  
▪ Større risiko for gratispassasjerer 
▪ Dommen har begrenset rekkevidde? 
▪ Hva betyr dommen i lys av Tullinløkka
▪ Behov for at lovgiver følger opp



Har bransjen jublet for tidlig? 

▪ Rekkevidde og forventninger
▪ Hovedresultat korrigert en feil
▪ Veiledning om innhold og krav til begrunnelse
▪ Dommen reiser konkrete spørsmål
▪ Vil bransjen oppleve en endring? 

- Praksis eller begrunnelse? 
- Flere tvister og klagesaker? 

▪ Hvordan kan bransjen bruke dommen? 
▪ Behovet for lovendring – da og nå 



Klikk her for å skriveKlikk her for å skrive

Takk for oppmerksomheten!
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