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«Gard set fred mellom grannar»



Litt historikk

• Gjerdeplikt langs jernbane har aldri vært lovregulert

• Forutsatt unntatt sammen med vei i lov om jords fredning (1860)

• Eksplisitt unntatt i grannegjerdeloven (1961)



Alminnelig gjerdeplikt langs jernbanen

• Rt-2012-1003 (33):

«Partene er enige om at grannegjerdelova av 5. mai 1961 ikke får

anvendelse, og at det heller ikke er noen andre grunnlag for at

jernbanen har en alminnelig plikt til å holde gjerder langs linjene. Dette

slutter jeg meg til»



Gjerdeplikt på særskilt grunnlag

• Alternativ
• Avtale

• Skjønnsforutsetninger

• Hevd / Alders tids bruk

• Vedtak etter plan- og bygningsloven

• Vedtak fra departementet

• Dyrevelferdsloven

• Aktsomhetsplikt / krav om forsvarlig drift







Rt-2012-1003 (gjerdedommen)

• Gjerdene forfalt utover 90-tallet langs Dovrebanen

• Fire kommuner saksøkte staten med krav om gjerdehold

• Staten ble frifunnet (dissens 3-2)



Rt-2012-1003 (gjerdedommen)

• Kommunenes anførsler

• Jernbanen var avtalerettslig forpliktet til å holde gjerder

• Jernbanen var forpliktet til å holde gjerder etter skjønnsforutsetninger

• Jernbanen hadde gjerdeplikt på bakgrunn av alders tids bruk



Rt-2012-1003 (gjerdedommen)

Plenarvedtaket:

«den distriktene påaahvilende forpligtelse til gjærdehold ved
jernbaneanleggene Otta-Dombaas og Dombaas-Støren (Dovrebanen)
avløses ved indbetaling en gang for alle av kr. 2000,00 pr. km»



Rt-2012-1003 (gjerdedommen)

• Flertallets syn

• Staten var ikke avtalerettslig bundet

• Brudd på skjønnsforutsetningene kunne kun gi rett til tilleggserstatning

• Alders tids bruk forelå ikke, da Staten ikke hadde gjerdet i den tro at de hadde 

plikt til det



Rt-2012-1003 (gjerdedommen)

• Mindretallets syn

• Bidraget størrelse tilsa binding

• Gjeldende praksis på tiden tilsa binding

• Skjønnsforutsetningene tilsa binding

• Etterfølgende forhold tilsa binding



Rt-2012-1003 Oppsummert

• Ingen alminnelig gjerdeplikt

• Det kreves svært klare holdepunkter dersom Staten skal ha gjerdeplikt
på grunnlag av avtale eller skjønnsforutsetninger



Rt-2012-1003 Oppsummert

• Alders tids bruk er neppe anvendelig så lenge HR har kommet til at 
jernbanen ikke har gjerdet i den tro at de pliktet å gjøre det

• Konkret avgjørelse, men… Lik praksis = samme løsning?



Med andre ord:

Det skal mye til for å hekte gjerdeplikt på Staten



Litt erstatningsrett

• Objektivt ansvar vs. subjektivt ansvar

• Jernbanen har ikke lovfestet objektivt ansvar

• Uavklart om det foreligger ulovfestet objektivt ansvar

• Rt-1964-197

• Rt-1978-521

• Rt-1984-466



Litt erstatningsrett

• Uaktsomhetsansvar – Manglende sikringstiltak

• Eksempel: Rt-1964-197

• Eksempel: Rt-1984-466

• Eksempel: RG-1985-253

• Etter praksis et strengt aktsomhetskrav (der jernbanen holder gjerde)

• Sml. Rt-1978-521



Praktisk prosess

• Staten som motpart

• Prosessrisiko

• Forsikringsordninger

• Prosessfellesskap

• Statens holdning?



Praktisk prosess

NOU 1991: 32 Jernbaneloven

«NSB har siden 1928 ved ekspropriasjon benyttet som alminnelig
skjønnsforutsetning at «Jernbanen gjerder for linjen». Forutsetningen
tolkes slik at NSB ut fra en behovs og kostnadsvurdering avgjør om
inngjerding skal skje, og så eventuelt besørger inngjerding»


