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INNREGULERING OG OPPARBEIDELSE AV FORTAU LANGS BLYSTADRINGEN

BAKGRUNN

Romerike Boliguwikling AS ("ROBU") har planer om å utvikle området Elgtråld<et i
Rælingen kommune ved bygging av 39 leiligheter. Leilighetene skal bygges på

eiendommen gnr. ro3 bnr.4r5 ("Eiendommen") som i dag består av ubebygd areal.

I dialog med administrasjonen i Rælingen kommune ("1(ommunen") har ROBU utarbeidet
reguleringsforslag, "Detaljregulering for Elgtråkket i Blystadlia, gnr. ro3 bnr. 4r5 mfl" datert
r8. mai zorT med tilhørende forslag til reguleringsbestemmelser. Etter ønske Í!a
Kommunen inneholder reguleringsforslaget et 45o meter langt fortau langs Blystadringen.
Fortauet var ikke en del av ROBUs opprinnelige utbyggingsplaner.

Det er konstatert gjennom trafikkanalyse at den nye bebyggelsen på Eiendommen ild<e

nødvendiggjØr nytt fortau. I samme analyse er det konlduder med at ny bebyggelse på

Eiendommen vil bidra med ca to-tzo/o av samlet bruk av nytt fortau.

Hensikten i det følgende er for det første å vurdere om fortauet lovlig kan inntas i
reguleringsplanen for Elgtråkket, eventuelt som et rekkefølgekrav. Videre er det et
spørsmål om opparbeidelsesansvaret for fortauet i sin helhet, eventuelt delvis, kan
pålegges ROBU i en utbyggingsavtale.

2. KORT OM ROBUS PTANER OG EKSISTERENDE ADKOMSTFORHOLD

Byggeplanene til ROBU omfatter ett boligbygg med maksimalt 39 boenheter over 5 etasjer
i tillegg til parkeringskjeller. Eiendommen er lokalisert i et etablert boligfelt, og
planområdet er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan; "Kommuneplan mot
2o2J", vedtatt av kommunestyret 26. august zor5. Samlet åpner kommuneplanen for
bygging av 14o leiligheter i området Blystadlia.
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Områdene vest for Eiendommen og Blystadringen og så langt ubebygde. Deler av

områdene er satt av til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Det fremgår av

kommuneplanen at deler av ubebygde omkringliggende eiendommer, gnr. 1o3 bnr. ro, gnr.

roz bnr. ry6 og gnr. ro3 bnr. 3r5, er avsatt i boligformåI. Kommunen er eier og

hjemmelshaver til samtlige eiendommer.

ROBU har utarbeidet et planforslag som i tillegg til boligbygget omfatter fortau på en 45o
meter lang strekning langs Blystadringen. Det er også utarbeidet et forslag til
reguleringsbestemmelser som blant annet omfatter opparbeidelse og godkjennelse av

"offentlig vei [...] fram til og langs den side av tomta hvor tomta har sin adkomst".

I(ommunen har utarbeidet forslag til utbyggingsavtale som blant annet regulerer ansvar

for opparbeidelse av fortauet.

Det fremgår av kart på seeiendom.no at atkomst til Eiendommen med kjøretøy er fra
Bþtadringen. Blystadringen er per i dag kun kjørevei og har ikke fortau. Veien inneholder
en krapp sving som i reguleringsforslaget er opplyst å være meget uoversiktlig.

Gang- og sykkeladkomst til Eiendommen går per i dag via boligfeltet på eiendommen gnr.

ro3 bnr. 4r5. ROBU er i dialog med grunneier på eiendommen om formalisering av rett til
gang- og sykkeladkomst for Eiendommen. Grunneier har stilt seg positiv til å nedfelle

retten til gang- og sykkeladkomst over eiendommen i et skriftlig dokument.

INKLUDERING AV FORTAUET I REGULERINGSPLANEN

Kompetansen til å bestemme innholdet i en reguleringsplan

Utgangspunldet etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven 55 n-5 flg. og overordnede planer trekker opp rammene for
innholdet i reguleringsplaner. I henhold til $ rz-5 annet ledd nr. z kan et område reguleres

til "samferdselsanlegg og teknisk inÍïastruktur", derunder vei.

Det følger av SS n-5 jf. rz-rr at Kommunen som et utgangspunkt står fritt både til å

bestemme hvilke formål i $ rz-5 et område skal reguleres til, til å Íïemme alternative
forslag til regulering og til å vedta eller ikke vedta reguleringsforslag som er fremsatt av

private utbyggere.

Ulovfestede skranker

I(ommunenes fïihet til innenfor rammen av plan- og bygningsloven å fastlegge

reguleringsplaners innhold, begrenses av ulovfestede krav til offentlig myndighetsutøvelse.

Ved utøvelse av offentlig myndighet l<an I(ommunen bare bygge på hensyn som er saklige

og ikke ta utenforliggende hensyn. Målestokken for saldige og relevante hensyn er

rettsgrunnlaget for myndighetsutøvelsen og utgangspunkt om at offentlig
myndighetsutøvelse skal ivareta fellesskapsinteresser. Konkret vil formålsbestemmelsen i
pbl $ r-r og S 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen fungere som retningslinjer.

Som nevnt ovenfor i punkt z er flere av l(ommunens eiendommer i området avsatt til
boligbygging i kommuneplanens arealdel. Dersom hensikten med å innregulere fortauet
egentlig er å tilgodese egne interesser som grunneier, vil dette ldart være et usaldig hensyn
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som medfører at innregulering av fortauet ikke vil være lovlig. På den annen side taler

hensynet til å sikre langsiktige løsninger, legge til rette for verdiskaping og

næringsutvikling og fremme av samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for bl.a. tap av

liv, for at I(ommunen kan velge å innta fortau langs Blystadringen i reguleringsplanen.

Fortau som rekkefølgekrav

Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan

Vi forutsetter at fortauet lovlig kan inlduderes i reguleringsplanen. Spørsmålet i det

følgende er om plan- og bygningsloven gir hjemmel til å innta opparbeidelse av fortauet

som et rekkefølgekrav.

I henhold til $ rz-7 kan l(ommunen vedta en rekke ulike bestemmelser som supplerer

arealformålene i $ rz-5, derunder nr. 10 om rekkefølgebestemmelser. Bestemmelser som

stiller krav til særskilt reld<efølge for gjennomfwingav tiltak innebærer at Kommunen kan

avslå søknad om bygging av bolig på Eiendommen, dersom tiltak i
rekkefølgebestemmelser ikke er oppfylt. I praksis kombineres gjerne

rekkefølgebestemmelser med utbyggingsavtaler, der tiltakshaver helt eller delvis har

ansvaret for å besørge ogleller bekoste oppfrllelse av rekkefølgekravet (se nærmere i punkt

4 nedenfor).

Innholdet i $ rz-7 nr. ro

Etter $ t2-7 m. ro kan Kommunen "i nødvendig utstrekning" gi bestemmelser til arealformål

med krav om "s@rskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter plenen", og at utbygging

av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som blant annet

transport og vegnett er " tilstr ekkelig etablert" .

Hensikten med rekkefølgebestemmelser er å sikre koordinert og hensiktsmessig

gjennomføring av tiltak innenfor et planområde. Det er Íìemhevet i juridisk teori at

rekkefølgebestemmelser ikke kan anvendes som et skjult utbyggingsforbud, se Plan- og

bygningsrett, del z (zorr), Pedersen m.fl. s. 314-315.

Begrensningen til "nødvendige utstrekning" viser at rekkefølgebestemmelser ikke kan gå

lenger enn det som anses påkrevd for å sikre formålet med den aktuelle bestemmelsen.

I(rav om forholdsmessighet og nødvendighet følger også av ulovfestede

forvaltningsrettslige prinsipper. I(ommunen må bruke sin kompetanse i plan- og

bygningsloven på en måte som sØrger for et rimelig forhold mellom mål og middel.

Hensikten med en rekkefølgebestemmelse om utbygging av fortau må eventuelt være å

påse at det er mulig å komme seg til Eiendommen til fots på en trygg måte, og således at

fortauet ivaretar konkrete infrastrukturbehov i planområdet. I dette tilfellet e¡ det etablert
gangadkomst til Eiendommen via eksisterende boligbebyggelse, en gang- og

sykkeladkomst som gjennom flere tiår har tjent som ferdselsåre for gående og syklende i
området, og det skulle derfor ikke være behov for å opparbeide fortau også langs

kjøreveien av hensyn til gående/syklende.
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I forslag til reguleringsbestemmelser er opparbeidelse av fortau langs Blystadringen ikke
inntatt som reld<efølgekrav. Dette synes å være en riktig vurdering. Utbyggingen av

Elgtråkket utløser ild<e behov for fortauet, noe som er bekreftet gjennom trafikkanalyse, og

fortauet vil først og fremst tilgodese infrastrukturbehov for fremtidige leiligheter vest for

Bþtadringen og alminnelige samfunnsbehov som ikke kan henføres

Elgtråkketutbyggingen.

UTBYGGINGSAVTALER OM OPPARBEIDETSEAVVEI - PBL. Stz-l
Utbyggingsavtale rs innhold
I henhold til $ r7-3 tredje ledd første punktum kan en utbyggingsavtale gå ut på "at

grunneier eller utbygger "skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige

þr gjennomføring en av planvedtak" .

Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at hensikten med tredje ledd er at

utbygger/grunneier i utbyggingsavtale kan pålegges kostnads- ogleller
gjennomføringsansvar for tiltak som skal avhjelpe offentlige behov som skapes av

utbyggingen, jf. Ot.prp.nr.zz (zoo4-zoo5) s. 65. I dette ligger et krav til saklig sammenheng

mellom tiltaket utbygger skal bekoste og med gjennomføringen av planen for øvrig.

I dette tilfellet er det på det rene at ROBUs utbyggingsplaner ikke skaper behov for

opparbeidelse av fortau langs Blystadringen. Gangatkomst er sikret via boligfelt i
nærheten, og etter det opplyste er det all grunn til å tro at fotgjengere også i fremtiden vil
benytte seg av den etablerte gangatkomst. Det er derfor Wilsomt om opparbeidelse av

fortauet er "nødvendig" for utbyggingen av Elgtråld<et. Dette gjelder selv om kravet skulle

være inntatt som en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan (ikke aktuelt i forliggende

sak hvor rekkefølgebestemmelsene ikke omhandler fortauet).

Forutsetter vi at kommunen vil insistere på at nødvendighetsvilkåret er oppfrlt, kan saken

dreie over til et spørsmål om kostnadsfordeling, og da vil det være forholdsmessighet

partene diskuterer.

I tillegg til hovedvilkåret om nødvendighet inneholder derfor pbl $ r7-3 annet og tredje
punktum vilkår som skal sørge for balanserte utbyggingsavtaler. Etter annet punktum skal

tiltak som grunneier/utbygger står for "stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang

og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen". Etter

tredje punktum må kostnadene som belastes utbygger "stå i forhold til den belastning den

aktuelle utbygging påfører kommunen". I dette ligger et krav om forholdsmessighet;

I(ostnaden eller omfanget av de tiltak som grunneier/utbygger lovlig kan besørge skal

vurderes opp mot selve utbyggingens art og omfang og mot de bidrag eller byrder avtalene

medfører for kommunen, jf. Ot.prp.rrr.z2 (zoo4-zoo5) s.66.

Etter vårt syn kan ikke Kommunen kreve at ROBU dekker utgifter til opparbeidelse av

fortaustrekningen i sin helhet, uten økonomiske bidrag fra Kommunen. ROBUs

byggeplaner utløser ikke behov for gangatkomst via Blystadringen, og det er ikke
forholdsmessighet mellom bygging av 39 leiligheter i Elgtråkket og opparbeidelse av 45o m

fortau langs Blystadringen. Ansvaret for fortauet må sees i sammenheng med øvrig

ansvarsfordeling i en eventuell utbyggingsawale. Etter det vi kan se er I(ommunens bidrag
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til uwilding av området meget begrenset. Utbyggingsavtalen mangler således den balanse

som $ r73 er ment å sikre.

Med tanke på at trafikkanalysen slår fast at bebyggelsen på Eiendommen vil stå for ca ro-

tzo/o av belastningen på fortauet, kan en tilsvarende prosentvis andel av kostnadene til
opparbeidelse av fortau være en naturlig og solid rettesnor når forholdsmessighet skal

diskuteres.

OPPSUMMERENDE BETRAKTNINGER

Vi anser innregulering av 45o meter fortau som lovlig, þrutsatt at hensikten til
I(ommunen er fellesinteresser og ikke egne interesser som grunneier. Vi kan ikke se at
opparbeidelse av fortauet i sin fulle lengde kan inntas som reld<efølgekrav i
reguleringsplanen. Dette henger sammen med at gangadkomst til Eiendommen er sikret
på annen måte, og at ROBUs utbyggingsplaner ikke nødvendiggjør opparbeidelse av

fortauet. For ordens s$d nevnes at det ikke vil være lovlig å innta en
"reld<efølgebestemmelse" i utbyggingsawalen.

I(ommunen og ROBU kan inngå utbyggingsavtale om at tiltakshaver skal besørge ogleller
bekoste opparbeidelse av fortauet, så langt dette er nødvendig for gjennomføringen av

planvedtak og tiltakshaver bidrag er forholdsmessig. Etter vår vurdering kan det ikke lovlig
avtales at ROBU skal dekke hele kostnaden til opparbeidelse av fortauet ettersom det er

klart at behovet for fortauet i det vesentlige utløses av fremtidige utbyggingstiltak på

vestsiden av Blystadringen og generelle samfunnsbehov.

Dersom ROBU skal bidra økonomisk til fortauet, må det fastsettes en forholdsmessig

andel. Den konkrete fordelingen kan være utfordrende å fastslå presist. I departementets
veileder til utbyggingsavtaler (mai zoo6) heter det på side r9:

"Vurderingen av om opparbeiding av et nødvendig tiltak står i þrhold til utbyggingen vil
kunne bli en utþrdring i mange avtalesituasjoner. For eksempel vil verken hvilket behov en

gangbro dekker eller hvilken andel av brukerne somvil komme fra utbyggingen være enkelt å

fastslå. Forholdsmessígheten vil antagelig ofte baseres på anslag, herunder at partene tar
utg angspunkt i gjennomsnittsbetraktning er."

I praksis vil det ofte være slik at deler av kostnadene allokeres til nærliggende eiendommer
som bygges ut, og at en gjenværende del av kostnadene, som vanskelig kan hektes på et
konkret utbyggingsprosjekt, og som heller anses som en generell "samfunnsandel", dekkes

av kommunen

Hoveddelen av den innregulerte fortaustrekningen ivaretar infrastrukturbehov for
fremtidige leiligheter vest for Blystadringen og alminnelige samfunnsbehov. Utbyggingen
av Elgtråkket utløser i liten eller ingen grad behov fortauet.

Støren
Advokat


