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Klage på Gran kommunes saksbehandling av flomsikringstiltak for Brandbu sentrum 
 
 
Klage på Gran kommunes vedtak av reguleringsplan for Brandbu sentrum sør/vest avvises med 
hjemmel i fvl § 33 2.ledd siste setning. Klagen er ikke framsatt innen klagefristen, fvl § 29. 
 
Avvisningen kan påklages etter forvaltningslovens §28.  Klagefristen er 3 uker etter mottak av 
dette brev.  Klagen sendes postmottak@gran.kommune.no 
 
Anmodning om at klagen gis oppsettende virkning etterkommes ikke. Gran kommune vurderer at 
de samfunnsmessige konsekvensene ved å utsette arbeidet med flomsikringstiltak er langt større 
enn ulempene for Smedsrudbrovolden sameie. 
 
 
Bakgrunn for saken 
Reguleringsplan for Brandbu sør/vest ble vedtatt av Gran kommunestyre den 16.11.2017 (sak 
87/17). NVE hadde innsigelse til planen, som innebar at det måtte fattes nytt planvedtak med 
endring av reguleringsbestemmelsene og endelig vedtak av reguleringsplan for Brandbu sør/vest ble 
fattet av Gran kommunestyre i møte 15.02.2018 (sak 10/18).  Melding om vedtatt plan ble sendt til 
alle berørte parter, herunder også sameiet, den 24.04.2018 med tre ukes klagefrist. 
 
Varsel om klage ble mottatt 12.12.2018. Utfyllende klage ble mottatt 08.01.2019. Klagers prinsipale 
anførsel er at kommunen ikke har fulgt sin utredningsplikt før vedtak ble fattet, jf fvl § 17.   
 
Partsavklaring: 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co representerer Smedrudbrovolden sameie, som er eier av gnr/bnr 
66/17 i Gran kommune. Eiendommen er i sin helhet omfattet av reguleringsplan for Brandbu 
sentrum sør/vest. Klagen vurderes fremsatt av part i saken. 
 
Kommunens vurdering 
 

1. Klagefristen er oversittet 
Den alminnelige klagefrist etter fvl § 29 er 3 uker. Vedtak ble fattet den 16.11.2017 og 15.2.2018, 
klage ble mottatt nesten 9 måneder etter at klagefristen utløp den 12.12.2018. 
Kommunens prinsipale vurdering er at klagefristen er oversittet, og derfor må avvises med hjemmel 
i fvl § 33 2.ledd siste setning.  
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Klager angir ingen særlige grunner for at klagen ikke er fremsatt rettidig. Utgangspunktet for fristen 
er det tidspunktet da underretning om vedtaket kom frem til parten. I praksis vil dette si den dagen 
da parten mottok klagen i posten. Skjer bekjentgjørelsen ved offentlig kunngjøring vil fristen løpe 
fra den dagen vedtaket første gang ble kunngjort. Dersom kommunen ikke har varslet 
klager/hjemmelshaver om vedtaket, løper fristen fra man faktisk fikk eller burde ha skaffet seg 
kjennskap til vedtaket. Uansett løper fristen ut etter at det er gått 3 måneder. 
 
Der klagefristen er oversittet, har kommunen etter fvl § 31 adgang til å gi oppreisning, eller 
dispensere, fra reglene om klagefrist. Som utgangspunkt er det opp til forvaltningens frie skjønn å 
avgjøre spørsmålet om klagen skal behandles.  Det er dermed ingen som har rettskrav på 
oppreisning.  
 
Vurderingen etter fvl. § 31 er delt i 2;  

a) kan parten lastes for å ha oversittet fristen? 
b) er det særlige grunner til at det er rimelig at klagen blir prøvd. 

 
Det fremgår ikke av klagen hvorfor klagefristen er oversittet. Vedtaket er sendt til alle de berørte i 
sameiet, og det er ingenting som tilsier at disse ikke skulle hatt anledning til å klage innen fristen. 
Klager er derfor selv ansvarlig for at klagefristen er oversittet og bestemmelsen i fvl § 31 bokstav a 
får derfor ikke anvendelse.  
 
Det neste spørsmålet er om det foreligger «særlige grunner» som gjør at saken skal bli prøvd.  
Sameiets høringsuttalelser har vært behandlet gjennom saksframlegg til politisk behandling og 
klagen fremsetter ingen nye momenter som tilsier at det er særlige grunner til at klagen likevel skal 
prøves. Kommunen anser derfor at fvl § 31 bokstav b heller ikke får anvendelse.  
 
Ved vurderingen av om klagen skal tas opp til behandling skal det også legges vekt på om endringen 
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. I dette tilfellet er det snakk om å endre en 
reguleringsplan. Det skal da mye til for å omgjøre et slikt vedtak. Det er viktig å få gjennomført 
flomsikring av Brandbu sentrum, og store deler av dette arbeidet er allerede i gang. 
 
Selv om en skulle lagt til grunn at klager ikke kunne lastes for at det har gått lang tid siden vedtaket 
ble truffet, innebærer en opphevelse av en rettighet et betydelig inngrep for de som allerede har 
innrettet seg etter planen som i seg selv er et hensyn som taler imot en slik løsning. 
Kommunen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som har hatt innvirkning på vedtakets 
innhold jf. fvl. § 41. 
 

2. Klagen inneholder også en anmodning om oppsettende virkning, fvl §42.  
 
Det er innledningsvis i klagen bedt om oppsettende virkning frem til klagen er behandlet, jf fvl 42.  
Utgangspunktet er at vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven, kan iverksettes straks de er 
truffet og meddelt partene. Når et vedtak er påklaget, kan imidlertid underinstansen beslutte at et 
vedtak ikke skal iverksettes før klagen er endelig avgjort, i henhold til forvaltningsloven § 42. 
 
I foreliggende sak har kommunen valgt å avvise klagen i sin helhet på bakgrunn av at klagefristen er 
oversittet. Det er derfor etter vårt skjønn heller ikke anledning til å gi utsatt iverksettelse av 
planvedtaket i medhold av fvl § 42 slik klager har bedt om. Vi knytter imidlertid noen kommentarer 
til dette under.  
 
Bakgrunnen for regelen om oppsettende virkning, er hensynet til rettssikkerheten, ved at den kan 
forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade eller tap enten for 
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byggherre eller nabo. Det sentrale for vurderingen vil være en avveiing av de fordeler og ulemper en 
beslutning om utsatt iverksetting vil gi. 
 
En 200-års flom vil skape store ødeleggelser i Brandbu sentrum. En utsettelse av videre planlegging 
og gjennomføring av flomsikringstiltakene vil ha store samfunnsmessige konsekvenser. Gran 
kommune vurderer at de samfunnsmessige konsekvensene ved en 200-årsflom vil være langt større 
enn de ulempene Smedsrudbrovolden sameie vil få som følge av flomsikringstiltakene.  
 
Klageadgang: 
Avvisning av klage er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet forvaltningsorgan innen 3 
uker, jf forvaltningslovens § 28 ff.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
 
 
Anne Borgedahl      Sigrid Lerud 
Enhetsleder       fagansvarlig plan 

Saksbehandlers telefon:  61338499 
 


