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Opparbeidelsesplikt

• Plan- og bygningsloven § 18-1 gjelder krav om opparbeidelse av vei og legging av hovedledning for vann og avløp.

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

bruk, eller eiendom opprettes eller endres dersom:

• Offentlig vei er opparbeidet fram til tomta

• Hovedavløpsledning fører til tomta (305 mm)

• Hovedvannledning fører til tomta (150 mm)

• Opparbeidelsesplikten (for regulerte strøk) følger direkte av plan- og bygningsloven § 18-1 og det er ikke påkrevd med 

særskilt vedtak

• Plan- og bygningsloven § 18-2 har egne bestemmelser om opparbeidelse av fellesareal og parkbelte i industriområde

• I tillegg har plan- og bygningsloven kapitel 27 egne bestemmelser som stiller krav om tilknytning til infrastruktur (som 

også gjelder for uregulerte områder)



Opparbeidelsesplikt

• Refusjon; den som er pålagt å opparbeide vei, vann eller avløp etter plan- og bygningsloven § 18-1 kan kreve en andel 

av utgiftene refundert hos andre som nyter godt av tiltaket

• Plan- og bygningsloven § 18-1 (og § 18-2) setter rammene for hva som kan kreves opparbeidet

• Refusjonsberettigede tiltak/utgifter er begrenset til de tiltak/utgifter som er nødvendige for å oppfylle kravene etter 

plan- og bygningsloven § 18-1 (og § 18-2)

• Planbestemmelser og rekkefølgekrav kan fastsette andre og strengere til infrastruktur enn hva som følger av plan- og 

bygningsloven § 18-1

• Utbyggingsavtaler som oppfyller eller avløser slike rekkefølgekrav vil også omfatte opparbeidelsen av den aktuelle 

infrastrukturen 

• Opparbeidelse av vei, vann og avløp i tråd med loven er et vilkår for ferdigattest



Plan- og bygningsloven § 18-1

• Plan- og bygningsloven § 18-1, første ledd, bokstav a):

… 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.

• Veianlegget, med banketter på begge sider, kan ha en bredde på (inntil) 10 meter

• Bankettene er ikke en del av veien, og det er tilstrekkelig at bankettene er planert

• Eventuelle fyllinger og skjæringer, utenfor bankettene, kommer i tillegg

• Veien kan ha en effektiv bredde på 6 meter

• Den effektive veibredden inkluderer (kun) kjørebanen og fortau



Plan- og bygningsloven § 18-1

• Plan- og bygningsloven § 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

• Kommunen kan stille kvalitetskrav og dimensjoneringskrav til utførelsen av tekniske anlegg, så som type anlegg, 

beliggenhet og dekningsområde (kommuneplanbestemmelser)

• Kommunen kan også stille krav til løsninger og produktvalg, så som kvalitetskrav og dimensjoneringskrav 

(veinormaler og VA-normer) 

• Kravene må begrunnes med at de sikrer en hensiktsmessige og rasjonell drift av den kommunale 

infrastrukturen (vei, vann og avløp)

• Kravene må ligge innenfor de rammer som lovgivningen setter

• Kravene må ikke være konkurransevridende



Bergskogen-dommen

• Bergskogen Eiendom søkte i 2016/2017 om tillatelse til oppføring av to leilighetsbygg i Snargangen 4 og 6 på Røa i Oslo. 

Adkomsten til tomtene ble regulert som offentlig vei, med bredde 8 meter, i 1938.

• Som vilkår for igangsettingstillatelse påla plan- og bygningsetaten utbygger å opparbeide tilkomstveien

… Vi krever at dere opparbeider veien i regulert bredde på 8,0 meter: sideareal med bredde på 0,25 meter på veiens nordside, 

videre en kjøresterk veiskulder på 0,5 meter, kjørebane på 5,0 meter, fortau på 1,0 meter, kjøresterk skulder på 1,0 meter og

sideareal på 0,25 meter på sydsiden av veien. Veiopparbeidelsen må skje etter dagens kommunale standard, jf. Oslo kommunes 

gate- og veinormaler. Med sideareal menes at arealet skal være fritt for gjerder, hekker og vegetasjon og tilgjengelig for 

snøopplag og montering av bl.a. lyktestolper og veiskilt. 



Bergskogen-dommen

• Sideareal (nord) = 0,25 meter

• Kjøresterk veiskulder = 0,50 meter (dimensjonert som kjørebane, dog ikke krav til asfaltering) 

• Kjørebane = 5,00 meter

• Fortau = 1,00 meter

• Kjøresterk skulder = 1,00 meter (dimensjonert som fortau, dog ikke krav til asfaltering) 

• Sideareal (sør) = 0,25 meter 

• Sum = 8,00 meter

• Veiopparbeidelsen må skje etter dagens kommunale standard, jf. Oslo kommunes gate- og veinormaler



Bergskogen-dommen

• Den aktuelle kommunale veinormalen stilte opp to tverrprofiler for adkomstvei til boligområder (30 km/t)

• Reguleringsbredde 8 meter 

• Veibredde 4,5 meter og banketter på begge sider

• Reguleringsbredde 9 meter

• Veibredde 4,75 meter og bankett på en side 

• Fortau 2,5 meter

• Motstrid mellom opparbeidelseskravet og kommunens veinormal (ikke avgjørende i seg selv) 

• Opparbeidelsesplikten (etter plan- og bygningsloven § 18-1) kan imidlertid ikke utvides verken ved forskrifter, 

kommunale vedetter eller planbestemmelser



Bergskogen-dommen

• Kommunen viste til at:

• Opparbeidelseskravet ikke var i strid med breddebegrensningen i plan- og bygningsloven  § 18-1 (veien var lagt ut 

innenfor 10 meters bredde)

• Kommunen kunne kreve en kjøresterk skulder/bankett utenfor den effektive veibredden på 6 meter fordi loven ikke 

fastsetter standarden/kvaliteten på dette arealet – og standarden/kvaliteten på arealet er det opp til den enkelte 

kommune å bestemme

• Utbygger viste til at:

• Den effektive veibredden (på inntil 6 meter) omfatter alle arealer beregnet på trafikk for både kjørende og gående

• En "kjøresterk skulder" er i realiteten en del av den effektive veibredden fordi kommunen har krevd at den 

"kjøresterke skulderen" må opparbeides på samme måte som den tilstøtende kjørebanen/fortauet

• Kommunen har med andre ord krevd en effektiv veibredde på 7,5 meter hvilket er i strid med kvalitetskravene som 

følger av plan- og bygningsloven 



Bergskogen-dommen

• Lagmannsretten viste til at:

• Kjernen i saken er om de kjøresterke veiskuldrene på totalt 1,5 meter er en del av den effektive veibredden  

som ifølge plan- og bygningsloven § 18-1 maksimalt kan kreves opparbeidet i inntil 6 meters bredde

• Lovens ordlyd tilsier at det er et skille mellom den effektive veibredden og sideordnede arealer

• Forarbeidene til både tidligere og gjeldende plan- og bygningslov sier at den effektiv veibredden kan kreves 

dimensjonert og opparbeidet som vei, mens bankettene kun kan kreves planert. Effektiv veibredde skal ifølge 

forarbeidene forstås som den delen av veien som kan benyttes til trafikk 

• Det er også i juridisk teori lagt til grunn at det går et skille mellom opparbeidelsen av den effektive 

veibredden og det som legges ut til banketter

• Lagmannsretten konkluderte med at Bergskogen Eiendom var pålagt å opparbeide Snargangen med en effektiv 

veibredde på 7,5 meter. Dette er i strid med plan- og bygningsloven og kommunens anke ble forkastet (slik at 

tingrettens dom om å oppheve vedtaket ble stående). 



Avsluttende kommentarer

• Byggingen av kommunale veier skjer i hovedsak med grunnlag i kommunale retningslinjer basert på Statens 

vegvesen sine håndbøker (tidligere håndbok 017 og nå N100 og N200)

• Kommunale retningslinjer/krav kan ikke utvide opparbeidelsesplikten etter plan- og bygningsloven § 18-1

• Kommunal- og distriktsdepartementet har i en uttalelse fra 2020 lagt til grunn at kjøresterke skuldre som var 

pålagt i tillegg til kjørebane og fortau på 6 meter ikke var i strid med plan- og bygningsloven. Lagmannsretten så i 

realiteten vekk fra denne uttalelsen. 

• Sett fra et rettslig ståsted så er Bergskog-dommen overbevisende, og spørsmålet fremover blir om kommunene 

(og departementet) faktisk kommer til å etterleve den lovforståelsen som følger av dommen …



                                                                                                                                                                                                       

                                                                                         

                                 

Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse af enkelte regler i norsk rett. Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

Foto: Wikborg Rein, Erik Burås/STUDIO B13, Ilja Hendel, Helge Hansen/Montag, Gettyimages

Takk for oppmerksomheten!

Bjørn Frode Skaar

Partner

bfs@wr.no


