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Avgjørelse i klagesak om reguleringsplan for Ringstadveien sør i Gran
kommune
Vi viser til Gran kommunes oversendelse av klagesak i brev datert 22. januar 2020, journalført hos
oss samme dag.
Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken.
Etter forutgående planprosess ble reguleringsplan for Ringstadveien sør vedtatt av kommunestyret i
Gran kommune i møte 19. september 2018, som sak 70/18. Planen har planidentitet E258.
Hensikten med planarbeidet er å regulere til konsentrert småhusbebyggelse slik at det kan bygges
en firemannsbolig innenfor planområdet på ubebygd tomt. Planforslaget muliggjør også en høyere
utnyttelse enn dagens bruk på to bebygde boligeiendommer. Planforslaget er utarbeidet av privat
forslagsstiller.
Vedtaket av 19. september 2018 ble påklaget av Betonmast Rostigen Tomter AS v/Franz Hoelstad
(heretter omtalt som Betonmast) i brev 1. november 2018. Klagen ble behandlet av kommunen
v/kommunestyret som sak 116/18 i møte 13. desember 2018. Der ble det besluttet å ta klagen delvis
til følge. Ettersom klagen i sin helhet ikke ble etterkommet, ble saken oversendt til Fylkesmannen for
endelig klagebehandling.
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven1 (pbl.) § 1-9 og
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. For behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder
reglene i forvaltningsloven2, så langt ikke annet er bestemt. 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. fvl. § 34.
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Klagebehandlingen skal omfatte både de rettslige og skjønnsmessige sidene ved
reguleringsplanvedtaket, med de begrensninger som følger av pbl. § 12-13 og departementets
rundskriv T-8/86. Fylkesmannen kan normalt ikke gjøre endringer i reguleringsplanens innhold uten
at kommunen selv er enig eller ved at klagesaken oversendes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.3
Vedtakelse av en reguleringsplan er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. pbl. § 12-12. Fylkesmannen
konstaterer at Betonmast har rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28. Videre at klagen er inngitt innen
klagefristens utløp, jf. fvl. §§ 29 og 30.
Planstatus
Planområdet er fra før uregulert. I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 26. mai
2011, er planområdet avsatt til boligformål. Sør for planområdet ble det 15. februar 2018 vedtatt en
reguleringsplan som heter «Kongehaugen» med planidentitet E-242.
Saksbehandlingen
Fylkesmannen konstaterer at kommunen har vurdert Betonmasts anførsler ved sluttbehandlingen
av planen og den forberedende klagebehandlingen. Betonmast har ikke anført saksbehandlingsfeil
knyttet til medvirkning gjennom varsling og høring, og Fylkesmannen kan heller ikke se at det er
begått slike prosessuelle feil.
Fylkesmannen anser at kommunen har vurdert relevante hensyn i planbeskrivelsen. Videre synes
kommunen å ha vurdert høringsinnspill og klagen på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen kan
ikke se at det en begått åpenbare feil eller at det foreligger mangler knyttet til utredning og
vurdering etter de generelle prosesskravene i plan- og bygningsloven. Vi må derfor konkludere med
at kommunens saksbehandling på et generelt og overordnet nivå er tilfredsstillende.
Planens innhold
Fylkesmannen vil generelt bemerke at det er kommunestyret som er gitt kompetanse til å være planog reguleringsmyndighet i den enkelte kommune, jf. pbl. § 3-3. Kommunen må ut fra en
helhetsvurdering og i samråd med de berørte fagmyndigheter avgjøre hvilke arealer som skal
reguleres, og til hvilke formål. Det tilligger kommunestyret å vurdere de ulike interesser og behov
opp mot hverandre, og å foreta de avveininger som er nødvendig for å oppnå de ønskede resultater.
Fylkesmannen skal primært påse at det ikke knytter seg noen urimelighet eller vilkårlighet til de
faglige vurderinger som er foretatt.
Ingen av de regionale etatene har hatt vesentlige innvendinger til planforslaget. De ulike
sektormyndigheter må gjøre bruk av innsigelse mot foreslått arealbruk der man mener at denne
strider mot regional eller statlig arealforvaltning. Det ble ikke gjort i denne saken, og det vil som
hovedregel ikke være aktuelt for Fylkesmannen å ta til følge klageanførsler som ligger innenfor
ansvarsområdet til fagmyndigheter som har avgitt høringsuttalelse til planen der disse bare har gitt
sitt faglige råd, men ikke fremmet innsigelse.
Reguleringsplanen punkt 6.2 inneholder et såkalt rekkefølgekrav. Nærmere bestemt krav om at
«o_F1 og tilrettelagt kryssing av fv. 56 mot eksisterende GS-veg langs fv. 56 skal være […] etablert»
før det gis igangsettingstillatelse. Betonmast har i sin klage anført at rekkefølgekravet er urimelig
med hensyn til både omfanget av etableringskravet og at kravet må innfris før igangsettingstillatelse.
Ifølge Betonmast medfører rekkefølgekravet at prosjektet må stanses av økonomiske grunner.
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Som begrunnelse for rekkefølgekravet viser kommunen i sin klagebehandling til at:
«Forslagsstiller har fått aksept for en atkomstløsning som er på grensen av det som
rådmannen mener er tilrådelig. Opparbeidelsen av fortau og sikker fotgjengerkryssing er å
anse som et avbøtende tiltak i forhold til dette. Fortau og fotgjengerkryssing er dessuten ikke
bare knyttet til fotgjengere til og fra boligene i Ringstadvegen sør, men ivaretar sikkerheten
for eksisterende gangtrafikk i området også i anleggsfasen.»
Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10 har et vilkår i første ledd som sier at:
«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og
hensynssoner om følgende forhold:» (Fylkesmannens kursivering)
Om rekkefølgekrav står det i nr. 10:
«krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et
område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning,
transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder,
skoler mv. er tilstrekkelig etablert.»
Gang- og sykkelvei og fotgjengerkryssing omfattes av alternativet «vegnett». Det er etter vår
vurdering ikke noe i veien for at rekkefølgekravet gjelder forhold utenfor planområdet, slik som i
denne saken. Avgjørende er om rekkefølgekravet gjelder «i nødvendig utstrekning». Ordlyden tilsier
at rekkefølgekravet må være påkrevd som en følge av utbyggingen reguleringsplanen legger opp til. I
dette ligger blant annet et krav om saklig sammenheng mellom rekkefølgekravet og den konkrete
reguleringen.
Selve nødvendighetsvurderingen er en del av kommunens frie skjønn, herunder om det skal stilles
rekkefølgekrav og hvilke som skal stilles.4 Det kreves likevel at rekkefølgekrav er saklig begrunnet i
behov som utløses av utbyggingen. Andre hensyn vil være utenforliggende, og dersom vedtaket reelt
sett er begrunnet i slike vil det være i strid med ulovfestet lære om myndighetsmisbruk.
Til forskjell fra nødvendighetsvurderingen hører vurderingen av saklighet ikke til forvaltningens frie
skjønn, men rettsanvendelsesskjønn. Dette fordi saklighetskravet vurderes ut fra
myndighetsmisbrukslæren. Grunnen til at det er relevant å skille mellom disse to typene av skjønn er
at selv om Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, skal Fylkesmannen legge stor vekt på
hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34.
Rekkefølgekravet gjelder opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs en forholdsvis liten strekning av
Ringstadveien og fylkesvei (forkortet fv.) 56 Lynnebakka, samt tilrettelagt kryssing mellom disse
veiene. Kravet til opparbeidelse knytter seg dermed til areal som for det meste befinner seg utenfor
planområdet.

Jf. to domsavgjørelser fra 2018 om rekkefølgekrav avsagt av Oslo tingrett, med referanse TOSLO2018-104016 og TOSLO-2018-132587.
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Til venstre: Utsnitt fra kommunens karttjeneste5 som viser påklaget plan (svart omriss) og reguleringsplanen «Kongehaugen».
Til høyre: Utsnitt fra illustrasjonsplan som viser hva som skal etableres av gang- og sykkelvei i henhold til rekkefølgekravet.

Etablering av gang- og sykkelveien i henhold til rekkefølgekravet bidrar til å ivareta sikkerheten til
myke trafikanter i nærheten av utbyggingsområdet. Den aktuelle veien vil sikre en forbindelse
mellom utbyggingsområdet og allerede eksisterende gang- og sykkelvei langs fv. 56 Lynnebakka og
fv. 50 Nordre Ålsvegen. Dette medfører at det vil bli en sammenhengende gang- og
sykkelveiforbindelse fra planområdet og til Gran sentrum.
Det er riktig som Betonmast påpeker at veien også vil tjene andre brukere enn fremtidige beboere i
planområdet. Alene kan dette poenget tale for at rekkefølgekravet ikke er saklig. Fylkesmannen
finner imidlertid ikke grunn til å legge avgjørende vekt på dette. Plasseringen av utkjørselen til
område BKS1 i planen utløser i seg selv et behov for gang- og sykkelvei, slik at myke trafikanter fra
dette utbyggingsområdet får tilfredsstillende muligheter til å komme seg til og fra omkringliggende
områder.
Vilkåret om at rekkefølgekravet må være oppfylt før eventuell igangsettingstillatelse, begrunner
kommunen med behovet for å ivareta sikkerheten til eksisterende gang- og sykkeltrafikk i
anleggsfasen. Det er klart at veien inn til planområdet fra fv. 50 Nordre Ålsvegen via fv. 56
Lynnebakka og Ringstadvegen vil få økt trafikk, herunder av tunge kjøretøy, i anleggsfasen. Dette
forsterker behovet for å ivareta sikkerheten rundt eksisterende gang- og sykkeltrafikk i området.
Etter Fylkesmannens vurderingen oppnår man ikke spesielt stor sikkerhetsgevinst ved vilkåret om at
rekkefølgekravet må være oppfylt før eventuell igangsettingstillatelse. Vi viser til at Ringstadveien per
i dag ikke har verken gang- og sykkelvei eller fotgjengerfelt, og at planlagt etablering av slike tiltak
langs fv. 56 Lynnebakka så langt ikke er gjennomført. Sammenholdt med de økonomiske
konsekvensene dette innebærer for utbygger, i dette tilfellet Betonmast, er det forståelig at vilkåret
oppleves urimelig.
Selv om vilkåret ikke kan sies å ivareta trafikksikkerheten i ideell utstrekning, mener Fylkesmannen
at vilkåret springer ut av et saklig begrunnet behov som utløses av utbyggingen. Med avgjørende
vekt på dette og at utbyggingen i seg selv utløser et behov for gang- og sykkelvei og fotgjengerfelt, er
Fylkesmannen kommet til at rekkefølgekravet gjelder «i nødvendig utstrekning», jf. pbl. § § 12-7
første ledd. Betonmast kan etter dette ikke blir hørt med sin anførsel knyttet til rekkefølgekravet.
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Betonmast klager også over valget av støyskjerming. Dette klagepunktet er av kommunen tatt til
følge. Fylkesmannen har ikke innvendinger til dette.
Oppsummering
Fylkesmannen har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å anbefale endringer i reguleringsplanen på
grunnlag av den fremsatte klagen. I vurderingen er det vektlagt at klagegrunnene gjelder forhold
som ble spilt inn ved høringen og således er vurdert og delvis tatt tilfølge ved den politiske
sluttbehandlingen av planen i kommunestyret.
Fylkesmannen finner at kommunens vurderinger ligger innenfor kommunens frie reguleringsskjønn.
At berørte parter kan ha avvikende synspunkter er naturlig, men likevel ikke avgjørende i denne
saken. Fylkesmannen konkluderer med at kommunens skjønnsutøvelse og interesseavveining
fremstår som saklig og ikke vilkårlig. Betonmasts anførsler vil derfor ikke ha betydning for
planvedtakets gyldighet.
Fylkesmannens vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Gran kommunes vedtak av 19. september 2019 i
sak 70/18 om reguleringsplan for Ringstadveien sør, med de endringer som ble vedtatt i
underinstansens behandling av klagen.
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket
er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd. Vi gjør oppmerksom på partenes rett
til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19.
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