
Opparbeidelse av offentlig vei -
utbyggingsavtaler - gjennomføring og 

overtakelse i flere trinn
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Dagens tema

1. Den generelle opparbeidelsesplikten

2. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan

3. Grunnerverv

4. Utbyggingsavtaler og andre gjennomføringsavtaler

5. Gjennomføring i flere trinn
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Pbl. § 18-1

Lovbestemt opparbeidelse av vei

I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller gis 

en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom:

a) offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side 

av tomta hvor den har sin atkomst. Med veg forstås kjørebane med fortau og snuplasser, 

busslomme, gangveg, sykkelsti, turveg, gatetun og offentlig plass. Det kan kreves at vegen 

legges ut i en bredde av inntil 10 meter med nødvendige tillegg for fylling og skjæring, og 

opparbeides til en effektiv vegbredde av inntil 6 meter. For eiendom der bebyggelse etter planen 

helt eller delvis skal tjene annet enn boligformål, og for eiendom hvor planen tillater boligblokker 

på 4 etasjer eller mer, skal plikten gjelde en vegbredde av inntil 20 meter med nødvendige tillegg 

for fylling og skjæring. Det kan ikke kreves opparbeidelse av veg hvor private avkjørsler ikke blir 

tillatt.
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Hvilken bredde og strekning omfattes?

Lovbestemt opparbeidelse av vei

• «så langt den er vist i plan» - planen setter begrensninger, i 

tillegg breddebegrensninger i bestemmelsen

• Småhus – maks 10 m, effektiv veibredde 6 m

• Annet (boligblokker, næringsbygg m.m) – maks 20 m

• Hvor starter opparbeidelsen? Fra dere veien er tilstrekkelig 

opparbeidet

• Hvor langt går opparbeidelsen? «fram til og langs den side av 

tomta hvor den har sin atkomst»

• Opparbeidelse ut over dette må ha annen hjemmel 

(rekkefølgekrav)
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Hvilke tiltak utløser opparbeidelsesplikten?

Lovbestemt opparbeidelse av vei

Tommelfingerregel – alle tiltak som utløser mer trafikk

• Deling av eiendom

• Oppføring av ny bebyggelse

• Vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse

• Må medføre en belastningsøkning tilsvarende en ny enhet 

(Ot.prp nr. 45 (2007-2008) s. 306)

• Bruksendring 

• Oppføring av konstruksjon og anlegg hvis de genererer trafikk

• (Midlertidige og transportable innretninger, i utgangspunktet 

ikke, men det kan gis forskrift pbl. § 30-5)

• Nybygg etter riving – konkret vurdering



www.dlapiper.com

Hvilken kvalitet kan kreves? 

Lovbestemt opparbeidelse av vei

• Pbl. § 18-1, annet ledd

• Kommunen kan gi kommuneplanbestemmelser om utførelsen 

av arbeid etter første ledd. Kommunen kan også stille krav til 

løsninger og produktvalg, innenfor gjeldende bestemmelser og 

så langt det er nødvendig for å sikre rasjonell drift og 

vedlikehold av anlegget.

• Generelle krav i kommuneplan - pbl. § 11-9 (1) nr. 3

• Veinormalen

• Kommunen kan stille krav basert på at fremtidig drift og 

vedlikehold skal kunne være rasjonelt
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Pbl. § 18-1

Lovbestemt opparbeidelse av vei

• I utgangspunktet etablert før/samtidig som eiendommen deles 

eller bebygges – kommunen kan kreve sikkerhet 

• Midlertidig dispensasjon fra kravet? Utsatt plikt til å oppfylle

• Besørges og bekostes av utbygger – overtas av kommunen. 

Vederlagsfritt, men driftes og vedlikeholdes av kommunen

• Gjelder alltid – en "grunnbyrde" på all eiendom som er 

planvurdert

• Ikke et spørsmål om forholdsmessighet

• Kan være omfattende og fordrer ofte grunnerverv eller behov 

for rettigheter
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Opparbeidelsesplikten og sammenhengen med refusjon, 
ekspropriasjon og utbyggingsavtaler

• Tvungen kostnadsdeling – refusjon  - pbl. § 18-3 

• kun aktuelt der det offentlige tiltaket kan pålegges etter pbl § 18-1 

• Tvungen grunnavståelse – ekspropriasjon – pbl. § 18-5

• Grunneier/utbyggers rett til ekspropriasjon (etter samtykke fra kommunestyret)

• Omfanget av retten er begrenset av pbl. § 18-1 (evt. § 18-2)

(det finnes andre ekspropriasjonshjemler)

• Pbl § 18-1 og utbyggingsavtaler

• SAK § 18-2 - avtalene trenger ikke følge saksbehandlingsreglene i pbl. §§ 17-2 og 17-4

• Infrastruktur som kan pålegges etter pbl. § 18-1 inngår ikke i forholdsmessighetsvurderingen
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Hvorfor rekkefølgebestemmelser?

Rekkefølgebestemmelser

• Etablering av infrastruktur er en forutsetning for å kunne bygge

• Konkrete behov (ut over det som følger av pbl. § 18-1)

• Området må være "byggemodent‘’?

• Privates planer skal ikke påvirke kommunens prioriteringer

• Et utslag av  "vilkårslæren"

• hvis forvaltningen kan si nei, kan den også si ja på saklige 

vilkår

• Hvis utbygger ikke oppfyller rekkefølgekravet kan kommunen 

avslå utbyggingen
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Pbl. § 12-7 nr. 10

Rekkefølgebestemmelser

"…kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om….

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 ‘’

Reguleringsbestemmelser - utfyller eller begrenser arealformålet 

eller andre juridiske linjer i kartet

Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken eller forby former for 

bruk for å fremme eller sikre formålet med reguleringen.
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Rekkefølgebestemmelser

• Planfaglig vurdering – hva er nødvendig for å gjennomføre 

utbyggingen?

• Utløst av tiltaket, dekke et behov oppstått eller avhjelpe en 

ulempe som påføres omgivelsene (saklig sammenheng)

• Fremme og sikre formålet med reguleringen

• Relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og planens 

innhold

• Kan gå vesentlig lenger enn pbl. §18-1

• Ikke en forholdsmessighetsbegrensning direkte i 

lovbestemmelsen, men ulovfestede krav til saklighet, 

forholdsmessighet og rimelighet
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Rekkefølgebestemmelser

• Tiltak innenfor og utenfor planområdet

• Sier ikke noe om hvem som skal utføre/bekoste

• Den som utfører blir ansvarlig for grunnerverv

• Tidspunktet for gjennomføring kan ha stor praktisk/økonomisk 

betydning

• OBS – det kan også være rekkefølgebestemmelser i 

kommuneplan
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Hvilke kvalitetskrav kan stilles?

Rekkefølgebestemmelser

• Rammen må følge av arealplan/rekkefølgebestemmelsen selv, 

men det kan være noe generelle krav

• Generelle krav i kommuneplan - pbl. § 11-9 (1) nr. 3

• Veinormaler (utarbeidet med hjemmel i forskrift etter vegl. § 13)

• VA-normaler (ikke basert på forskrift, men at kommunen skal 

overta anlegget)

• Kommunen kan stille krav basert på at fremtidig drift og 

vedlikehold skal kunne være rasjonelt
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Presise og entydige….

Rekkefølgebestemmelser

Rundskriv H-05/02 pkt. 4.3.2

''…Det er viktig at kommunene ved vedtagelsen av plan sørger for at 

rekkefølgebestemmelsene er tilstrekkelig detaljerte. Man må være 

bevisst på at kommunens avveininger som reguleringsmyndighet 

skal skje i forbindelse med plan.  Rekkefølgebestemmelsene skal 

være et uttrykk for kommunens fremtidige planer for området, og 

forutsetningene for utnyttelsen. Ved tolkning av rekkefølgebestemmelser 

kan det således være et moment at kommunen er ansvarlig for 

utformingen. Eventuelle uklarheter i bestemmelsene bør ikke 

innebære en fordel for kommunen, ved at de gis et for omfattende 

innhold.''
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Kan det settes kvalitetskrav i uformelle planer?

Uformelle planverktøy

• Juridisk bindende arealplaner må vedtas i medhold av plan- og 

bygningsloven

• Uformelle planer er ikke juridisk bindende, men politiske 

føringer

• Veiledende Plan for Offentlige Rom (VPOR)

• Planprogram/områdeprogram/kvalitetsprogram

• Byplangrep/tiltaksliste

• Normer/veiledninger

• Premissdokumenter/kostnadsoverslag

• Et forhandlingstema i utbyggingsavtalen?

www.bdo.no
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Grunnerverv- ekspropriasjon

• Bygging av vei skjer ikke alltid på utbyggers egen eiendom

• Tvangsmessig avståelse av grunn (ekspropriasjon) 

• pbl. § 16-2 (til gjennomføring av reguleringsplan)

• pbl. § 16-5 (til atkomst m.m)

• OBS! sammenhengen med pbl. § 18-1

• Husk at frivillig ordning ofte er å foretrekke for alle parter

• Lang og kostbar prosess

• Alle skjønnskostnader dekkes av eksproprianten
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Ekspropriasjonsproessen

Grunnerverv - ekspropriasjon

• Forhåndsvarsel og forsøk på å komme til minnelig ordning

• Søknad om ekspropriasjon sendes kommunen

• Kommunestyret vedtar ekspropriasjon (gir ikke rett til å ta arealene i 

bruk)

• Klagerett

• Skjønnsbegjæring

• Anmodning om forhåndstiltredelse

• Gjennomføring av skjønn 

• Ankemulighet
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Pbl. § 17-1

Utbyggingsavtaler

• Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og 

grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har 

sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov 

og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

• Hybrid – delvis privatrettslig avtale/delvis offentlig forvaltning 

• Ikke full avtalefrihet

• Ikke et vilkår for utbygging

• Husk avtalen forplikter kun avtalepartene

• Egne saksbehandlingsregler pbl. §§ 17-2 og 17-4, unntak hvis 

avtalen i det vesentlige gjelder pbl. § 18-1-tiltak
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Noen utgangspunkter

Utbyggingsavtaler

• Løsning for å få på plass infrastruktur som er en forutsetning for 

utbygging ("forsere" kommunens egne prioriteringer)

• Ikke en utbyggingsskatt

• generelt bidrag til sentrum i Sandnes ikke lovlig,  KMD

12/539-2 og SOMB 2015/1194

• «Selvaagsaken» 18-104016TVI-OTIR/08 (ikke rettskraftig)

• «Tullinsaken» 18-132587TVI-OTIR/07 (ikke rettskraftig)

• Verken utbygger eller kommunen kan kreve en avtale (men 

kommunen kan kreve rekkefølgekrav gjennomført), KRD 

10/2282 og 11/951-2

• Delvis oppfyllelse av rekkefølgekrav, eks. delbetaling i 

spleiselag – krever dispensasjon fra rekkefølgekravene,  KMD

15/3677-2
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Litt å tenke på

• Er det behov for spleiselag eller er det kun en utbygger?

• Er det behov for en avtale? (trinnvis utbygging/spleiselag)

• Skal det noe annet til for at kommunen skal overta enn det som 

er «vanlig»?

• Kostnadsoverslag – beregning av belastning

• Bidrag fra utbygger – kontantbidrag/realytelse?

• Når skal bidraget ytes?

• Hva skal kommunen bidra med?

• Fordelingsnøkkel – likt bidrag for alle type bygg?

• Skal grunnavståelser hensyntas?

Utbyggingsavtaler
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Pbl. § 17-3 tredje ledd

Nødvendig og forholdsmessig?

"Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal 

besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige 

for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig 

forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag 

til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. 

Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må 

stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging 

påfører kommunen."
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NOU 2003:24

Nødvendig – for gjennomføring av 
planvedtak 

"Kravet til at det grunneier eller utbygger påtar seg skal være en 

nødvendig følge av gjennomføringen av planen, innebærer et 

krav om at den aktuelle utbyggingen medfører et konkret 

behov for ytelsen…Rene fiskale hensyn kan derimot ikke 

begrunne tiltak som utbygger påtar seg å besørge eller bekoste i 

en utbyggingsavtale"

• Retter seg mot gjennomføring av planen

• Saklig sammenheng med utbyggingstiltaket 

• Konkret behov, ikke generelt tiltak

• Hvilken standard er nødvendig?

• Tiltak som kan pålegges etter pbl. § 18-1 er alltid 

«nødvendige»

• Se også Ot. prp. nr. 22 (2004-2005) s. 66
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Hva anses som forholdsmessig?

Forholdsmessig? 

• Konkret vurdering

• Tiltakets påvirkning på omgivelsene, tiltakets størrelse

• Kommunens bidrag og ulemper ved utbyggingene

• Ikke forholdsmessighet ifht prosjektets inntjening

• Pbl. § 18-1 tiltak er alltid forholdsmessig

• KRDs Veileder utbyggingsavtaler (2006) pkt. 4.6

• "Kravet legger opp til at utbyggingen ikke skal finansiere annet 

enn den forholdsmessige delen denne utbyggingen 

innebærer i forhold til omgivelsene"

• "Ved vurdering av utbyggers ytelser kan det også legges vekt 

på de bidrag eller byrder avtalen medfører for kommunen«

• Se også KRD 2007/533 og Ot. prp. nr. 22 (2004-2005) s. 66
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18-104016TVI-OTIR/08 (ikke rettskraftig)

Selvaagsaken

• Verken trikkespor eller sykkelvei har den nødvendige 

tilknytningen

• Generelt samfunnsmessig behov, men ikke 

nødvendiggjort av den konkrete utbyggingen

• Rekkefølgekravene er ikke begrunnet i den konkrete 

utbyggingen, utenforliggende hensyn  i strid med 

myndighetsmisbrukslæren

18-132587TVI-OTIR/07 (ikke rettskraftig)

Tullinsaken

• Generelt samfunnsmessig behov, men ikke utløst 

av Selvaags prosjekt

• Svak og perifer sammenheng

• Turstien kommer andre i nabolaget og bydelen til 

gode, men ikke beboerne i Selvaags prosjekt
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Utgangspunktet - kommunen plikter å overta når veien er ferdig 

Særlig utfordringer ved trinnvis 
utbygging

• Utbyggers forpliktelse er oppføring av offentlig infrastruktur, 

ikke drift

• Ferdig? bygget som godkjent prosjektert, arealer skilt ut, 

overtakelsesforretning gjennomført

• Pbl. § 18-1 femte ledd:

• Veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av 

grunneier eller fester etter denne paragraf, holdes ved like av 

kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, 

og tilfaller da kommunen uten vederlag. Det skal holdes 

overtakelsesforretning. Kommunen plikter likevel ikke å 

overta veg som ikke er opparbeidet i full bredde etter første 

ledd bokstav a.
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Avvikende overtakelse - tema i utbyggingsavtalen

Særlig utfordringer ved trinnvis 
utbygging

• Lite praktisk med mange delovertakelser

• Forutsetning at det er en balansert løsning

• Ikke skape forpliktelser for andre enn avtalepartene

• Begrenset og avtalt tidsrom (saklig/nødvendig)

• Utbyggers bidrag inngår som en del av 

forholdsmessighetsvurderingen

• Tydelig hva som skal overtas og når – avtalt teknisk utførelse

• Fra når skal veien være åpen for alle?

• Konsekvenser

• Refusjon etter loven forutsetter at tiltaket er fullført

• MVA – justeringsperioden starter ved brukstillatelse/ferdigattest
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Spørsmål?

Helsinki

Stockholm

Oslo

Copenhagen
Aarhus

DLA Piper presence


