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Storgata 36 
2000 LILLESTRØM 
Att. Lotte Lundby Kristiansen 
 

  
 

Klageavgjørelse - avvisningsvedtak vedrørende reguleringsplan for 
Brandbu sentrum - Gran kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Gran kommune i brev datert 23.04.2019. Etter anmodning fra 
Gran kommune v/Anne Borgedahl per epost 27.05.2019, har vi etter omstendighetene funnet grunn 
til å prioritere behandling av denne saken. 
 
Sakens bakgrunn 
Kommunestyret i Gran kommune vedtok i møte 15.02.2018, sak 10/18, reguleringsplan for Brandbu 
sentrum sør/vest. Melding om vedtak ble sendt til berørte parter i brev datert 24.04.2018. 
 
Det ble inngitt varsel om klage på kommunens vedtak i brev datert 12.12.2018 fra Advokatfirmaet 
Halvorsen & Co AS/v adv. Lotte L. Kristiansen på vegne av Sameiet Smedsrudbrovolden. Fullstendig 
klage ble inngitt av adv. Kristiansen i brev datert 20.12.2018. Klager har i hovedtrekk anført at 
kommunens behandling er mangelfull med hensyn til utredning og medvirkning i planprosessen. 
 
Kommunen avviste klagen i vedtak av 09.01.2019. Det ble her vist til at klagefristen var oversittet og 
at klagen måtte avvises. For øvrig viste kommunen til at klagers anførsler var behandlet i 
planprosessen. 
 
På vegne av sin klient påklaget adv. Kristiansen kommunens avvisningsvedtak i brev datert 
29.01.2019. Planutvalget i Gran kommune behandlet klagen i møte 20.03.2019, sak 13/19, og klagen 
ble ikke tatt til følge. Adv. Kristiansen har i brev datert 27.03.2019 inngitt kommentar til saken. 
 
Fylkesmannen viser for øvrig til sakens dokumenter som forutsettes å være kjent for sakens parter 
og vi gir ikke ytterligere saksreferat. 
 
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold 
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, men skal 
legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34. 
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Vi konstaterer at klagen på avvisningsvedtaket er inngitt rettidig og på vegne av juridisk person med 
rettslig klageinteresse i saken, jf. fvl. § 28 flg. og pbl. § 1-9. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Kommunens avvisningsvedtak er begrunnet med at den alminnelige klagefristen på tre uker etter 
fvl. § 28 første ledd har utløpt. Kommunen har for sin vurdering lagt til grunn at klagen ble fremsatt 
nesten ni måneder etter klagefristens utløp. Vi vil her bemerke at dersom klagen ble fremsatt 
12.12.2018, så var klagen fremsatt sju måneder etter klagefristens utløp når man legger til grunn at 
fristen løper fra det tidspunkt kommunen sendte ut melding om planvedtaket i brev 24.04.2018.  
 
Hvorvidt klagefristen er oversittet med sju eller ni måneder er uansett ikke avgjørende for utfallet i 
denne saken, og vi konstaterer at klagefristen i alle tilfeller er utløpt, jf. fvl. § 29. 
 
Spørsmålet er dermed om klagen likevel kan tas til behandling. Vilkårene for å gi oppreisning for 
oversittelse av klagefristen er inntatt i fvl. § 31 første ledd litra a og b. Alternativet i litra a gjelder hvis 
«parten […] ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå». Alternativet 
i litra b gjelder hvis det «av særlige grunner [er] rimelig at klagen blir prøvd». 
 
Fylkesmannen bemerker at selv om vilkårene i litra a eller b er oppfylt, så har ikke klagerne krav på 
oppfriskning. Det heter i første ledd at klagen «kan» tas under behandling. Med andre ord, er det 
opp til forvaltningens frie skjønn om klagen skal behandles. Ved prøving av forvaltningens 
skjønnsutøvelse skal Fylkesmannen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre, jf. 
ovenfor. 
 
Etter Fylkesmannens syn kommer ikke alternativ a i fvl. § 31 første ledd til anvendelse. Klager har 
ikke begrunnet hvorfor klagefristen er oversittet. Det er rimelig å anta at klager ble kjent med 
planvedtaket kort tid etter utsendingen 24.04.2018, herunder to til tre dager etter utsending ved 
normal postgang. Siden klager venter om lag sju måneder fra det tidspunktet man må anta at en fikk 
kunnskap om planvedtaket til man inngir klage til kommunen, etterlater et inntrykk av at klager 
faktisk kan lastes for å ha oversittet klagefristen. 
 
Spørsmålet er dermed om det foreligger «særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir prøvd». 
 
Utgangspunktet for denne vurderingen er at klageren normalt kan lastes for fristoversittelsen. 
Derfor skal det ikke være kurant å få oppreisning. Videre følger det av bestemmelsens andre ledd at 
det skal legges vekt på om «endringen av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre». Uttrykket 
«særlige grunner» tilsier at det må påvises noen spesifiserte, klare grunner som etter en konkret 
vurdering gjør det rimelig at klagen blir prøvd. Ordlyden tilsier også at grunnene ikke skal være så 
generelle at de kan påberopes i hver sak. Om vurderingen skriver Woxholth i Forvaltningsloven med 
kommentar (5. utgave 2011) s. 356: 
 

«Et hensyn som kan tale for oppreisning etter dette alternativet, er at saken er av særskilt stor 
betydning for klageren, eller at den reiser et prinsippspørsmål som også forvaltningen er tjent med 
at det blir tatt stilling til. Det kan særlig være aktuelt om klagen ikke bare angår skjønnsutøvelsen, 
men spesielt rettsanvendelsen. Synes realitetsavgjørelsen som er truffet av underinstansen tvilsom 
rettslig sett, er det også et moment som taler for oppreisning.» 

 
Klager har i den underliggende klagen anført at planvedtaket er mangelfullt utredet med hensyn til 
plassering av gangveg på en flomvoll, samt selve plasseringen og utformingen av flomvollen i 
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tilknytning til klagers eiendom. Plassering av et pumpehus er i den underliggende klagen også 
bestridt. 
 
Klagers anførsler knyttet til flomvollen og gangvegen, synes ivaretatt gjennom planprosessen, samt 
forutgående prosess med Norges vassdrags- og energidirektorat. Fylkesmannen viser til 
kommunens forberedende klagebehandling som beskriver dette på en detaljert og tilfredsstillende 
måte. 
 
Når det gjelder anførselen vedrørende plassering av pumpehuset, viser kommunen til at det ikke 
direkte inngår i reguleringsplanen, men som en del av NVEs tiltaksplan. Kommunen viser videre til at 
det ikke er fattet noe vedtak om plassering av pumpehuset, og at det i tilfelle er NVE som tar en slik 
avgjørelse. Det vil uansett være anledning til å påklage enkeltvedtak om plassering av pumpehus. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger noen særlig grunn for å gi oppreisning for 
fristoversittelsen. Klagers anførsler synes i stor grad å være ivaretatt i planprosessen, og plassering 
av pumpehuset er ikke avgjort.  
 
Vi kan heller ikke se at saken reiser prinsipielle spørsmål som gjør det rimelig at klagen blir prøvd. 
 
Vi viser for øvrig til kommunens vedtak og klagebehandling som anses utførlig. 
 
Klagen har etter dette ikke ført frem. 
 
Fylkesmannens vedtak: 
 
Klages tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Gran kommunes avvisningsvedtak av 09.01.2019. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og gjeldende delegasjon. Vedtaket er 
endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Sondre Brynjulvsrud Bakke 
seniorrådgiver 
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