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Arkivsak-dok. 16/00003-107 
Saksbehandler Anne Borgedahl 
 

 

 
 
 

   
 
 

Klagesak vedrørende saksbehandling av regulering av Brandbu 
sentrum 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 9.1.2019 opprettholdes. Klage over vedtak av reguleringsplan for Brandbu sentrum 

sør/vest avvises med hjemmel i fvl. § 33 2.ledd siste setning.  
2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Reguleringsplankart Brandbu sør/vest 
Reguleringsbestemmelser reguleringsplan Brandbu sør/vest 
Klage mottatt 8.1.2019 
Vedtak om avvisning 9.1.2019 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Klage over avvisningsvedtak                  Ja  
 

Oppsummering 
Kommunen mottok klage over vedtak om reguleringsplan for Brandbu sør/vest den 12.12.2018. 
Klagen ble avvist i vedtak den 9.1.2019 med begrunnelse i at klagen ikke var fremsatt innen 
klagefristen etter forvaltningsloven. Kommunens avvisning er igjen blitt påklaget, og er gjenstand 
for behandlingen i fortsettelsen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Saken omhandler i hovedsak hvorvidt det er anledning til å klage på enkelte tiltak som berører en 
eiendom vedtatt i en reguleringsplan etter klagefristen etter forvaltningsloven er utløpt.  
 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co representerer Smedsrudbrovolden 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.  
 
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 

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget 20.03.2019 
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fattet av Gran kommunestyre i møte 15.02.2018, sak 10/18.  
 

Varsel om klage ble mottatt av klagers prosessfullmektig, adv. Lotte Lundby Kristiansen ved 
advokatfirmaet Halvorsen & Co, den 12.12.2018. Utfyllende klage ble mottatt 08.01.2019. Klagers 
prinsipale anførsel var at kommunen ikke har fulgt sin utredningsplikt før vedtak i reguleringsplanen 
ble fattet, jf. fvl § 17. 
 
Kommunen avviste klagen i eget vedtak den 9.1.2019. Det ble i vurderingen vist til at klagefristen 
etter forvaltningsloven var oversittet og at klagen av den grunn måtte avvises med hjemmel i fvl § 33 
2.ledd siste setning.  
 

Kommunen mottok klage over avvisningsvedtaket den 29.1.2019. Det legges til grunn i klagen at 
kommunens avvisningsvedtak av 9.1.2019 er feilaktig da klagen ikke påklager selve 
reguleringsplanen. Deler av klagen siteres under: 
 
«Det som påklages er kommunens saksbehandling av følgende konkrete tiltak: 

 Plassering av gangvei på flomvollen, med direkte innsyn til beboerne av sameiet beboelsesrom. 

 Plassering av pumpe hus på eiendommen 

 Flomvollens plassering ved at den ikke følger elven. 
 
I avvisningsvedtaket fra Gran kommune vises det til vedtak fattet av Gran kommunestyre 16.11.2017 samt 
15.02.2018, hvor reguleringsplanen ble vedtatt. Disse planene er gjennomgått grundig, og ingen av de forhold 
som påklages er nærmere regulert i planen. Det er dermed en feilaktig slutning at klagefristen settes til tre uker 
etter disse datoer. 
 
Gran kommune har selv uttalt i møte med undertegnede at plasseringen av de påklagede forhold er fattet i et 
særvedtak. Klagefristen begynner dermed først å løpe når disse er fattet, og kommet til de berørtes kunnskap 
ved underretning. (…) 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co har fått oversendt alle sakens dokumenter fra Gran kommune. En 
gjennomgang av disse har ikke avdekket når et slikt særvedtak eventuelt skulle være fattet, og i så fall når 
klagefristen skulle begynne å løpe. 
(…) 
Sameiet kan ikke se at det er gitt noen underretning om vedtaket om pumpestasjonen eller gangveiens 
plassering. Det er heller ikke signalisert fra kommunens side at underrettingen skjedde gjennom offentlig 
kunngjøring.  
(…) 
På bakgrunn av vedtakets sterke inngripende karakter, skulle vedtaket vært underrettet de berørte parter. Når 
dette ikke er gjort, kan ikke borgerne bli skadelidende for en slik saksbehandlingsfeil i spørsmålet om foreldelse. 
Kommunens avvisning av klagen må derfor omgjøres og den opprinnelige klagen behandles.» 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for Brandbu sør/vest vedtatt av Gran kommunestyre den 16.11.2017, med endringer 
vedtatt den 15.2.2018. 
 
Gjeldende vedtak 
KST-vedtak 15.2.2018, sak 10/18.  
 
Økonomi 
Ikke relevant her 
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Bemanning 
Ikke relevant her  
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 

Avvisningsvedtaket av 9.1.2019 
Det er klagen over kommunens avvisningsvedtak 9.1.2019 som er til behandling. Spørsmålet er 
således om avvisningsvedtaket er gyldig.  
 
Klagers prosessfullmektig er tydelig på at kommunen har misforstått klagen, da klagen etter deres 
syn omhandler forhold som ikke er avklart i reguleringsplanen. Dette blir nærmere omtalt under i 
avsnittet «Vurdering av klagers anførsler».  
 
Rådmannen mener kommunens avvisning av klagen på vedtak av 9.1.2019 er gyldig. Her har klagers 
prosessfullmektig ikke lest reguleringsplanen korrekt.  
Den alminnelige klagefrist på et enkeltvedtak etter fvl § 29 er 3 uker. Det vises derfor til den 
vurdering som er foretatt i vedtaket i sin helhet.  
 
Forvaltningsloven § 33 2.ledd fastslår at «Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir 
grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom 
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.»  
Klagefrist over enkeltvedtak er 3 uker etter forvaltningsloven § 29. Siden klagen fra sameiet er 
kommet inn nesten 9 måneder etter at klagefristen utløp, vil ikke vilkårene for å behandle denne 
foreligge. Kommunen har også i sitt vedtak den 9.1.2019 helt korrekt vurdert klagen i forhold til 
forvaltningslovens regler om oppreisning, § 31, hvor det er vurdert at vilkåret her heller ikke er 
oppfylt. Reguleringsplanvedtaket ble sendt til alle de berørte i sameiet, og det er ingenting som tilsier 
at disse ikke skulle hatt anledning til å klage innen fristen. Rådmannen kan heller ikke se at det 
foreligger andre «særlige grunner» som gjør at klagen bør prøves. Sameiets høringsuttalelser ble 
behandlet i forbindelse med reguleringssaken, og foreliggende klage inneholder ingen nye 
momenter. 
Det er på slik bakgrunn Rådmannen mener at klage over kommunens avvisningsvedtak ikke føre 
frem. 
 
Nærmere vurdering av klagers anførsler 
Det legges til grunn i klagen at det ikke er reguleringsplanen som er påklaget, men heller følgende 
konkrete tiltak: 

1. Plassering av flomvoll og gangvei på flomvoll 
2. Plassering av pumpehus 
 

 
Rådmannen legger til grunn at de ovennevnte punkter i all hovedsak omfattes av reguleringsplanen, 
med unntak av plassering av pumpehuset.  
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1. Vedrørende flomvoll og gangvei på denne 
 

1.1. Kommunen tilbakeviser klagers påstand, flomvoll og gangvei er regulert 
 
Vedrørende plassering av gangvei på flomvoll samt flomvollens plassering, er dette noe som 
fremgår av reguleringskartet. Det er også utarbeidet egen reguleringsbestemmelse for dette 
i pkt. 10.2 (deler av bestemmelsen siteres under): 

10.2 Flomfare etter flomsikring (H320_2)  

Innenfor området skal det etableres flomsikringstiltak i henhold til NVEs planer. Området skal være 
offentlig eid (…). 

 

Arbeidet med å få en akseptabel plan for flomsikring av Brandbu sentrum har pågått i flere 
år. Kontakten mellom sentrum og Vigga har vært et tilbakevendende ønske fra mange 
beboere og brukere av Brandbu sentrum. Kommunen har derfor i forkant av planarbeidet 
kommunisert til NVE at det er ønskelig med en gangveg langs elva og mulighet til å komme 
ned til elvebredden også for bevegelseshemmede, med en mulig tilpasset fiskeplass. NVE har 
derfor lagt inn gangveg på toppen av flomvollen der det har vært mulig. NVE vil uansett 
kreve en utforming på vollen, som muliggjør kjøring med redskap for vedlikehold av 
flomverkene. 

 
Under er det lagt inn reguleringskart over klagers eiendom,Gbnr. 66/17.  
Her fremkommer tydelig plassering av flomvoll og gangvei.  

 
Flomvoll  Tursti 

 
 

1.2. Bakgrunn for planen vedrørende flomvoll: 
 

Klagers prosessfullmektig hevder det er fattet særvedtak i saken som vil innskrenke 
sameiernes eierrettigheter. Det er ikke angitt når et slikt særvedtak er fattet. På denne 
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bakgrunn anser Rådmannen at det er behov for å orientere litt om bakgrunn for 
reguleringsplanarbeidet:  

 
NVE oversendte tiltaksplan for flomsikring til lokal høring den 21.07.2014. Kommunestyret 
vedtok 11. desember 2014 å utrede en ny flomforebyggingsplan for Vigga, der en vurderer 
senkning av elveleiet. 

 
I forbindelse med sak om finansiering av en slik utredning, vedtok Gran kommunestyre i 
møte 24.09.2015 (sak 82/15) følgende:  
«Kommunestyret i Gran er bekymret for høyden på flomverk i Brandbu og virkningene dette vil få på 
Brandbu sentrum. Det er derfor viktig å få undersøkt videre mulighetene for å få senket høyden på 
flomvoller og murer. 
Kommunestyret viser til møtet med NVE 16.09.15, og ber NVE arbeide videre med forslag som kom 
fram under dette møtet for å vurdere tiltak som kan gi lavere voller og murer: 

- Senking og breddeutvidelse av Vigga ved Augedal bru 
- Utvidelse av elveløpet langs vestre bredd fra Orhagan bru og nordover 

Forutsetning skal være at flomvoller med gang/sykkelvei legges inntil elva for å bruke så lite areal som 
mulig, og at elva settes i stand med tilrettelagte gyteplasser. Kommunestyret ber om at arbeidet så 
langt som mulig utføres i dialog med prosjektet stedsutvikling Brandbu, grunneiere, politiske 
representanter utnevnt av kommunestyret og andre aktuelle parter.» 

 
NVE jobbet videre med saken og presenterte i møte den 24.11.2015, et forslag til tiltaksplan, 
basert på Kommunestyrets vedtak. Dette forslaget ble også presentert for kommunestyret i 
møte 21.01.2016 og kommunestyret fattet i sak 1/16 følgende prinsippvedtak: 
«Gran kommunestyre slutter seg til prinsippene i NVEs forslag til flomsikringsplan for Vigga gjennom 
Brandbu sentrum. 
Det forutsettes at NVE i det videre arbeidet klargjør kostnader, løsninger for kommunalt ledningsnett, 
eventuelle virkninger for fundamentering av bygninger i Brandbu sentrum og tiltak for å bevare livet i 
elva. 
Gran kommune har ikke tatt stilling til kostnadsfordeling ved gjennomføring av tiltakene. 
Gran kommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid ihht. framlagt utkast pr. 21.01.2016.» 

 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 30.03 2016 og planprogram ble sendt på høring. 
Planprogrammet ble fastsatt av planutvalget i møte 29.06.2016, sak 25/16. 

 
Planutvalget behandlet prinsippet for planlegging forbi Smedsrudbrovollen sameies eiendom 
i egen sak den 30.11.2016, (sak 41/16). Vedtaket anses som prosessledende og er ikke å 
betrakte som et enkeltvedtak: «Videre planlegging skal ta utgangspunkt i kommunestyrets 

prinsippvedtak av 21.01.2016. Gangveg og friområde opprettholdes som vist i NVEs planer. Gran 
kommune skal ivareta hensynet til universell utforming i tråd med Plan- og bygningslovens § 1-1.» 

 
I saksframlegget, vår ref.16/00003-33var det anført følgende:  
Smedsrudbrovolden sameie har flere ganger gitt uttrykk for at de benytter sine utomhusarealer fullt ut, 
ned til Vigga. De ønsker ikke å avstå sin del av arealet til kommunen og ønsker i utgangspunktet en 
løsning for flomsikringen som i minst mulig grad berører deres eiendom, selv om de ser behovet for 
flomsikring. De har i tillegg gitt uttrykk for at de ikke ønsker en gangveg oppe på vollen, fordi det betyr 
ferdsel over deres eiendom og innsyn i leiligheter i første etasje. Smedsrudbrovolden sameie mener at 
høyden på flomvollen og plasseringen inne på sameiets eiendom, er bestemt ut fra ønsket om en 
universelt utformet gangatkomst fra Torget til Augedalsbrua og ikke ut fra flomsikringsbehovet. Totalt 
er sameiets tomt på ca 3 daa. Gjenværende areal etter flomsikringen vil være ca 1,6 daa. Sameiet 
består av seks leiligheter.  

(…) 
Sameiets synspunkter er kommunisert til Gran kommune i høringsuttalelse til NVEs flomsikringsplan 
den 22.09.2014 og gjentatt i møte på Gran rådhus den 26.09.2016. 
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Det ble avholdt et folkeverksted den 23.08.2016, i forbindelse med stedsanalysen som er en del av 
områdereguleringsplanen for Brandbu sør/vest. Blant de forholdene som ble framholdt som viktige, 
var mulighetene til å gå langs Vigga og muligheter for fiske, bading om annen aktivitet i tilknytning til 
elva. Det samme er framholdt fra Landsbyen Brandbu 2020 (LB2020) og Brandbu og omegn Handel og 
Næring (BOHN) ved flere anledninger. 

(…) 
Kommunens rolle er å avveie hensyn mot hverandre. Rådmannen mener at elvetangen bak Folkets hus 
kan bli et godt friområde, med tilgjengelighet for alle brukergrupper. Slik flomvollen nå er lagt, vil den 
beskjære en stor del av utearealet til leilighetene i Smedsrudbrovolden sameie.  

 
Rådmannen har forståelse for at tiltaket kan virke som et stort inngrep, særlig siden det her er snakk 
om en boligeiendom. Nettopp at denne boligeiendommen ligger så sentralt og likevel har store, gode 
uteoppholdsarealer, er et stort gode. En løsning kan derfor være å avslutte gangvegen ved Folkets hus 
og forbeholde vegen oppe på flommuren til vedlikeholdskjøretøy videre. Flomsikringen kan også 
gjennomføres uten at det lages en universelt utformet atkomst ned til elvebredden og sameiet kan 
dermed beholde sin private eiendom, selv om deler av den blir liggende utenfor flomvollen. 

 
Dersom gangvegen opprettholdes slik NVEs planer viser, vil arealene fremdeles være tilgjengelige for 
beboerne, men ikke som deres private utomhusareal. Det gjenværende arealet på 66/17 skal gi plass til 
nødvendig parkering og uteoppholdsareal/lek.  

 

Saksframlegget og vedtaket viser til følgende skisse som var vedlagt og som er hentet fra 
NVEs tiltaksplan, som også var gjengitt i materialet som ble sendt ut i forbindelse med 
offentlig ettersyn av reguleringsplanen. Sameiet har for øvrig ikke uttalt seg til 
reguleringsplanen ved offentlig ettersyn. 

 
På denne bakgrunn anser Rådmannen at det ikke er anledning til å påklage reguleringsplanen 
i forhold til verken flomvoll eller gangvei på denne. Tiltakene er regulert, og det er ikke 
kommet inn klage fra sameiet innen klagefristen etter forvaltningsloven.  
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2. Vedrørende pumpehus: 
Som nevnt innledningsvis i Rådmannens vurdering, er ikke pumpehus lagt inn i reguleringsplanen. 
Den har imidlertid vært en forutsetning i forbindelse med arbeidene med flomvoll helt fra et tidlig 
planleggingsstadiet.  
 
På skissen vist under pkt 1 er pumpestasjon antydet med en rød sirkel med trekant inni. NVE har 
senere justert pumpestasjonen til en mindre inngripende plassering, men omfanget av overbygget til 
pumpestasjonen har ikke vært kjent før ny tiltaksplan ble sendt på høring den 16.07.2018. 
Reguleringsplanen viser derfor heller ikke pumpestasjonen og det er ikke gitt bestemmelser om 
utformingen. Gran kommune har derfor i saksframlegget for høringsuttalelse til tiltaksplanen 
anmodet NVE om at utformingen må avklares med Gran kommune før bygging. Det er sannsynligvis 
terrengmessige forhold som ligger til grunn for plasseringen og det er neppe realistisk å få den 
flyttet. Reguleringsplanen har for øvrig en generell bestemmelse som sier at pumpestasjonen kan 
etableres som en del av flomtiltakene:  
«Pkt. 6.1 Fellesbestemmelser 
Innenfor fareområde flom og områder berørt av flomtiltakene i Brandbu sentrum skal det lages en 
helhetlig plan for opparbeidelse av alle områdene innenfor grønnstrukturen i sentrum. Dette gjelder 
GN, GF, GT og GP. Pumpestasjoner kan etableres i disse områdene. […]» 
 
Rådmannen mener derfor at sameiet ikke har fått innskrenket sine rettigheter i forbindelse med 
pumpehuset. De vil ha anledning til å påklage eventuelle vedtak som blir fattet i forbindelse med 
pumpehuset. Det er da NVE sine beslutninger om endelig plassering som er rette adressat for en 
eventuell klage.  
Per i dag er det ikke noe vedtak som kan påklages i forhold til pumpehuset. 
 
Skissen nedenfor viser justert plassering av pumpestasjon, vedlagt tiltaksplanen som ble hørt i 2018.  
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3. Rådmannens samlede konklusjon 
 
Rådmannens konklusjon er at Gran kommune ikke kan ta klagen under behandling som klagesak jf. 
fvl § 31 jf. § 29 første ledd. 
 

1. Vedtak av 9.1.2019 opprettholdes. Klage over vedtak av reguleringsplan for Brandbu 
sentrum sør/vest avvises med hjemmel i fvl. § 33 2.ledd siste setning.  

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover varsling samt underretting av vedtak til berørte parter samt annonse i 
lokalavis.  
 

 
Dato: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


