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Saken gjelder gyldigheten av Oslo kommunes vedtak om veiopparbeidelse etter plan- og 

bygningsloven § 18-1 første ledd bokstav a, utløst av tillatelsen til å oppføre to lavblokker 

på Røa. Hovedspørsmålet er hvilke kvalitetskrav til opparbeidelsen kommunen kan kreve 

innenfor de breddebegrensninger som følge av plan- og bygningsloven § 18-1 første ledd 

bokstav a. For det tilfellet at vedtaket kjennes ugyldig, gjelder saken også om det foreligger 

erstatningsplikt.  

 

Sakens bakgrunn 

 

Om sakens bakgrunn heter det i tingrettens dom: 

 

Saksøker, Bergskogen Eiendom AS (Bergskogen), er en boligutbygger som i 2016 

og 2017 søkte Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten (PBE) om tillatelse til å føre 

opp to leilighetsbygg i Snargangen 4 og 6 på Røa i Oslo. De aktuelle tomtene har sin 

adkomst fra Snargangen, som er en veistrekning på i underkant av 100 meter mellom 

Sørkedalsveien og Nordengveien. Veien ble regulert til offentlig vei i en bredde av 8 

meter i Oslo kommunens reguleringsvedtak 212 i 1938, og skal ha blitt overtatt av 

kommunen på 1940-tallet. 

 

PBE fattet vedtak 19. mai 2017 med krav om veiopparbeidelse i Snargangen som 

forutsetning for igangsettingstillatelse til byggetiltaket. I veiopparbeidelseskravet 

heter det blant annet: 

 
«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.» 

 

Av vedtaket følger det videre at det ville bli stilt vilkår i veibyggesaken, herunder at 

Bymiljøetaten godkjenner den tekniske prosjekteringen av veiopparbeidelsen. 

 

Bergskogen påklaget ikke vedtaket, og engasjerte HENT og Multiconsult for å bistå 

med veiopparbeidelsen som ledd i en totalentreprise. 

 

Rammetillatelse for boligprosjektet ble gitt 6. juli 2017, og det fremkommer her at 

opparbeidelsen av veien må være godkjent før PBE kan gi brukstillatelse for 

bygningene.  

 

Den 10. oktober 2017 sendte Bymiljøetaten en e-post til Multiconsult der etaten blant 

annet listet opp innholdskrav til byggeplanen og øvrige forutsetninger som måtte 

være på plass før igangsettingstillatelse for veien ville bli gitt. Her fremkommer det 

blant annet at «kjøresterk skulder på 1,0 meter dimensjoneres som fortau» og at det 

er nødvendig med drenerende masser under kjøresterk skulder.  

 

Byggetegningene for veien ble godkjent i mars 2018, og igangsettingstillatelse til 

byggingen av leilighetsbyggene ble deretter gitt. Leilighetsbyggene stod ferdig i juli 
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2019, og det ble gitt midlertidig brukstillatelse fra PBE. Veiopparbeidelsen ble 

deretter påbegynt. Det oppstod imidlertid flere utfordringer i forbindelse med 

veiopparbeidelsen, og veien er ennå ikke ferdigstilt.  

 

Bergskogen reiste søksmål 19. mai 2020 mot Oslo kommune med krav om at 

vedtaket om veiopparbeidelse kjennes ugyldig samt krav om erstatning fastsatt etter 

rettens skjønn. Kommunen tok til motmæle ved tilsvar 9. juni 2020. Den 26. oktober 

2020 ble saken besluttet oppdelt slik at avgjørelsen av omfanget av et eventuelt 

erstatningskrav utsettes, jf. tvisteloven § 16-1 annet ledd annet punktum.  

 

Oslo tingrett avsa 10. desember 2020 dom med slik domsslutning: 

 

1. Oslo kommunes vedtak av 19. mai 2017 om opparbeidelse av Snargangen i 

byggesak 201707197 er ugyldig.  

 

2. Oslo kommune er erstatningspliktig overfor Bergskogen Eiendom AS som følge 

av det ugyldige vedtaket.  

 

3. I sakskostnader for tingretten betaler Oslo kommune 423 467 – 

firehundreogtjuetretusenfirehundreogsekstisju – kroner til Bergskogen Eiendom AS 

innen to uker etter forkynnelse av denne dommen.  

 

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til det til lagmannsrettens 

bemerkninger nedenfor. 

 

Oslo kommune v/ordføreren har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. 

Ankeforhandling er holdt 9. – 11. februar 2022 i Borgarting lagmannsretts hus. Oslo 

kommune var representert av prosessfullmektigen, kst. avdelingsdirektør Pål Granberg 

avga forklaring og var til stede under hele ankeforhandlingen i medhold av tvisteloven       

§ 24-6 andre ledd. Bergskogen Eiendom AS møtte ved prosessfullmektigen, og var 

representert ved styremedlem Gregers Gabrielsen i henhold til fullmakt. Gabrielsen avga 

forklaring, og det ble i tillegg avhørt åtte vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til 

rettsboken. 

 

Den ankende part – Oslo kommune v/ordføreren – har i korte trekk gjort gjeldende: 

 

Kommunens vedtak om veiopparbeidelse av 19. mai 2017 er gyldig. Alle innsigelser mot 

dette bestrides. 

 

Kommunen hadde for det første adgang til å stille krav om opparbeidelse etter plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 18-1. Veien var ikke opparbeidet som offentlig vei i 6 meters 

effektiv bredde forut for kravet om veiopparbeidelse. 

 

Kommunen har videre hjemmel i pbl. § 18-1 til å kreve opparbeidelse av vei med fortau, 

selv om fortau ikke spesifikt fremgår av reguleringsvedtaket fra 1938. 
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Det er heller ikke noen ugyldighetsgrunn at veiopparbeidelseskravets utforming avviker fra 

kommunens gate- og veinormal. De rettslige rammene fremgår av loven, og gate- og 

veinormalen kunne under enhver omstendighet fravikes.  

 

Opparbeidelseskravet er ikke i strid med breddebegrensningen i pbl. § 18-1. Det er 

uomtvistet at veien er lagt ut innenfor 10 meters bredde i henhold til pbl. § 18-1 første 

ledd. Kommunen har videre ikke overskredet begrensningen for effektiv veibredde av 

inntil 6 meter. Kommunen kan utenfor den effektive veibredde på 6 meter kreve at 

skulder/bankett skal være kjøresterk. Dette er bl.a. i tråd med den rettsforståelse 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt til grunn i flere andre saker. 

Lovbestemmelsen fastsetter ikke standard. Dette er overlatt til den enkelte kommune å 

bestemme, jf. pbl. § 18-1 andre ledd andre punktum. 

 

Kommunen har videre hjemmel etter pbl. § 18-1 til å kreve skiltplan og gatebelysning med 

tilhørende strømtilførsel, og overvannsløsning kunne pålegges. Ankemotparten er ikke gitt 

pålegg om å bekoste flytting av kabler. Det vises herunder til at det er gitt forhåndsvarsel 

om flytting til eier av høyspentkabel som kommer i konflikt med veitiltaket. Formuleringer 

eller krav i forbindelse med ankemotpartens etterfølgende prosjektering/utarbeidelse av 

byggeplan kan under enhver omstendighet ikke medføre at vedtaket om veiopparbeidelse 

blir ugyldig. 

 

Subsidiært, for det tilfellet at lagmannsretten skulle komme til at noe i vedtaket om 

veiopparbeidelse ikke er gyldig, anføres det at en eventuell tilsidesettelse av vedtaket må 

begrenses til de elementer/den del av vedtaket som lagmannsretten eventuelt måtte finne at 

ikke er gyldig. 

 

Kommunen bestrider endelig ankemotpartens påstand om erstatningsansvar. Kommunen 

mener at det ikke er grunnlag for ugyldighet, og at erstatningsplikt dermed heller ikke 

foreligger. Kommunen har i alle tilfelle bygd på en forsvarlig lovforståelse, og kommunen 

anfører at det under enhver omstendighet ikke foreligger grunnlag for ansvar, jf. 

skadeserstatningsloven § 2-1. 

 

Det er nedlagt slik påstand: 

 

1. Oslo kommune frifinnes.  

 

2. Oslo kommune tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.  

 

Ankemotparten – Bergskogen Eiendom AS – har i korte trekk gjort gjeldende: 
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Tingrettens dom av 10. desember 2020 er riktig idet Oslo kommunes vedtak er ugyldig og 

vilkårene for erstatning er oppfylt. 

 

Pbl. § 18-1 første ledd bokstav a inneholder en begrensning på effektiv vegbredde på inntil 

6 meter, som medfører at det ikke kan kreves opparbeidelse av arealer beregnet på trafikk 

(kjørende og gående) i større bredde enn 6 meter. Lovgiver har fastsatt at en 6 meter bred 

vei (innbefattet fortau) er tilstrekkelig som offentlig vei i boligområder hvor bebyggelsen 

er under fire etasjer. 

 

For Snargangen er det krevd opparbeidelse av et areal beregnet for trafikk i 7,5 meter 

bredde, jf. tingrettens dom side 13-14. Det er i strid med legalitetsprinsippet å pålegge 

private plikter som ikke er hjemlet i loven, og legalitetsprinsippet er også styrende for 

tolkningen av bestemmelsen, noe tingretten korrekt har lagt til grunn. Tingrettens 

konklusjon om at det utenfor 6 meter bredde kun kan kreves planering er derfor riktig. 

 

Det er ingen faglig begrunnelse for kravet til «kjøresterke skuldre», utover at Oslo 

kommune ønsker å oppnå plass for toveistrafikk og tilstrekkelig fortausbredde. I 

forarbeidene til bestemmelsen om opparbeidelsesplikt er det lagt til grunn at kommunen 

selv må dekke kostnader dersom den ønsker større veibredde enn hva loven åpner for.  

 

Etter pbl. § 18-1 andre ledd kan det stilles krav til veistandard. Forarbeidene er klare på at 

slike krav ikke kan utvide rammene for pliktig opparbeidelse etter første ledd, noe 

kommunen i dette tilfelle i praksis har gjort.  

 

Kommunen har for lagmannsretten anført at den ikke stiller særlige krav til hvordan 

«kjøresterk skulder» skal bygges. Dette er feil, både generelt og i denne saken. Kommunen har 

krevd at «kjøresterk skulder» må bygges på samme måte som fortau på den ene side og som 

kjørebane på den andre siden. Vedtaket om opparbeidelsesplikt er begrunnet i at økt trafikk 

ved bygging av boliger, krever tilfredsstillende kjørebanebredde og fortau. Kommunen har 

flere vilkår i vedtaket, bl.a. om at kommunale normer må følges og at Bymiljøetaten må 

godkjenne byggeplanen. 

 

Kommunen har tolket reguleringsvedtak 212 av 1938 for Snargangen feil. En reguleringsplan 

skal tolkes objektivt og i tråd med etablerte prinsipper, og en slik tolkning leder til at det ikke 

kan kreves opparbeidelse av fortau i tillegg til kjørebane for toveistrafikk i Snargangen.  

Etter gatenormalen kreves minimum 9 meter regulert veibredde for å kunne bygge fortau. 

Normalen krever også at veier bygges med tilstrekkelige sidearealer for bl.a. grøfter, 

snøopplag, skilter og master.  

 

Pbl § 18-1 første ledd bokstav a inneholder ikke bare en breddebegrensing, bestemmelsen 

fastsetter at opparbeidelseskravet er begrenset til det som følger av reguleringsplanen. Ved 

regulert veibredde 8 meter, er den normerte løsningen i Oslo kommune at det maksimalt kan 

bygges 5,5 meter vei, jf. Gate- og veinormalen.  
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Videre har kommunen lagt til grunn feil fakta fordi innmålinger av veibredden viser at da 

kravet ble gitt, så var Snargangen allerede opparbeidet i den bredden som følger av loven og 

reguleringsvedtaket.  

 

Vedtaket mangler hjemmel, og det innebærer at det er en nullitet. Vedtaket er uansett beheftet 

med så mange feil at det samlet må kjennes ugyldig i sin helhet.  

 

Tingretten har korrekt kommet til at kommunen er erstatningsansvarlig. Kommunen kan ikke 

høres med at den har vært i unnskyldelig rettsvillfarelse. Årsakssammenheng og økonomisk 

tap er sannsynliggjort, selve utmålingen av erstatningen er ikke en del av ankesaken.  

 

Det er nedlagt slik påstand: 

 

1. Anken forkastes.  

 

2. Bergskogen Eiendom AS v/ styrets leder tilkjennes sakskostnader for 

lagmannsretten.  

 

Partshjelperen – Norsk Eiendom – har i korte trekk gjort gjeldende: 

 

Norsk Eiendom er tilsluttet NHO, og representerer 260 medlemmer som driver virksomhet 

innen utvikling av bolig- og næringseiendom.  

 

Norsk Eiendom slutter seg til Bergskogen Eiendoms anførsler i saken, og det vises til det 

påstandsgrunnlag som allerede er fremsatt av Bergskogen Eiendom.  

 

Oslo kommunes vedtak av 19. mai 2017 med krav om opparbeidelse av Snargangen er 

ugyldig, da vedtaket mangler tilstrekkelig hjemmel i lov. Pbl. § 18-1 hjemler kun krav om 

opparbeidelse av en effektiv veibredde på 6 meter i et tilfelle som dette, mens kommunen i 

realiteten har krevd opparbeidelse av Snargangen i en effektiv veibredde på 7,5 meter. 

Det vises til kommunens krav om etablering av kjøresterke veiskuldre i tillegg til 6 meter 

med kjørebane og fortau. De kjøresterke veiskuldrene kreves i realiteten oppført med 

samme oppbygging som tilstøtende konstruksjoner, enten den tilstøtende konstruksjonen er 

kjørebane eller fortau. Det eneste som skiller disse kjøresterke veiskuldrene fra 

henholdsvis kjørebane og fortau, er generelt at det ikke alltid stilles krav til asfaltering av 

veiskuldrene. I resultat innebærer kommunens opparbeidelseskrav at det oppnås 

opparbeidelse av fortau og kjørebane i større bredde enn 6 meter på de privates regning.  

 

Kommunen har ingen faglig relevant begrunnelse for sitt krav om etablering av kjøresterke 

veiskuldre. Tvert imot fører kravene til at man oppnår dårlige veiløsninger, både hva 

gjelder de tekniske løsninger for veikonstruksjonen og hva gjelder veisikkerhet. 

Løsningene er også uheldig ut fra et miljøperspektiv, da det ikke er igjen tilstrekkelig med 
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plass til hensiktsmessig overvannshåndtering innenfor regulert veibredde. I tillegg kommer 

at opparbeidelseskravene påfører nabolaget unødvendige ulemper i form av unødvendig 

store inngrep og tiltak mot og i tomtegrensene. I en rekke saker vil naboene også bli 

direkte økonomisk berørt av de lovstridige kravene gjennom unødvendig høye 

refusjonskrav etter pbl. kapittel 18. 

 

Opparbeidelsesplikten etter pbl. § 18-1 første ledd må ses i sammenheng med kommunens 

adgang til å oppstille rekkefølgekrav etter pbl. § 11-9. Hvis kommunen mener det er behov 

for en bredere vei enn det pbl. § 18-1 første ledd eller gjeldende regulering åpner for, så må 

slik opparbeidelse sikres i form av rekkefølgekrav i reguleringsplan.  

 

Lagmannsretten er kommet til at anken forkastes, og kan lagt på vei slutte seg til 

tingrettens begrunnelse for så vidt gjelder at opparbeidelseskravet går ut over den 

maksimale effektiv veibredde kommunen kan pålegge i medhold av plan- og 

bygningsloven § 18-1 første ledd bokstav a. Følgen av rettsanvendelsesfeilen er at vedtaket 

i sin helhet er ugyldig, og at kommunen er erstatningsansvarlig. Lagmannsretten har ikke 

funnet det nødvendig å ta stilling til om ankemotpartens øvrige påberopte 

ugyldighetsgrunner også leder til at vedtaket er ugyldig. Lagmannsretten vil for egen del 

bemerke: 

 

Innledning – plikt til veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven § 18-1  

 

Sakens hovedspørsmål gjelder gyldigheten av Oslo kommunes vedtak overfor en privat 

boligutbygger om veiopparbeidelse gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 18-1 første 

ledd bokstav a, og krav om erstatning for det påstått ugyldige vedtaket.    

 

Plan- og bygningsloven (pbl.) har i kapittel 18 regler om opparbeidelsesplikt og refusjon av 

utgifter til vei, vann og avløp mv som kan pålegges private i forbindelse med 

søknadspliktige tiltak som ny bebyggelse, vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse 

eller at denne gis en vesentlig endret bruk, eiendom opprettes eller endres.   

 

Formålet med opparbeidelsesplikten er blant annet å sikre at utbygging ikke skjer uten at 

nye bygg er sikret tilstrekkelig adkomst og annen tilfredsstillende infrastruktur i form av 

vei, vann- og avløpsanlegg. For å unngå at kommunen belastes investeringen i utbygging 

av slik infrastruktur utløst av privat utbygging, gir pbl. § 18-1 tiltakshavere 

opparbeidingsplikt for nærmere bestemt teknisk infrastruktur. Som nevnt ovenfor, kan 

utvidelse av eksisterende bebyggelse gi grunnlag for et opparbeidelseskrav, som følge av 

økt belastning på vei, vann- og avløp. Utgiftene til opparbeidelse bæres av tiltakshaver, 

men denne kan kreve at kostnadene fordeles gjennom refusjon eller avtale med de 

grunneierne som drar fordel av anleggene, jf. pbl. §§ 18-3 flg. Når infrastrukturen er 

etablert, overtar kommunen ansvaret for drift og vedlikehold mot å overta anlegget, se pbl. 

§ 18-1 femte og sjette ledd.  
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Plikten til opparbeidelse følger direkte av pbl. § 18-1, men det er vanlig at slikt pålegg rent 

faktisk besluttes og formuleres i et enkeltvedtak, slik det også er gjort i denne saken. I Oslo 

kommune er det Plan- og bygningsetat som fatter enkeltvedtaket om veiopparbeidelsen, 

mens de nærmere detaljer om gjennomføringen av veianlegget og senere overtakelsen til 

kommunal eie og drift er lagt til Bymiljøetaten.  

 

Pbl. § 18-1 første ledd bokstav a om tiltakshavers plikt til å sørge for veiopparbeidelse har 

denne ordlyd: 

 

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. 

 

Ankesaken reiser særlig spørsmålet om hvilket kvalitetskrav til opparbeidelsen kommunen 

lovlig kan oppstille for arealet ut over 6 meter effektiv veibredde; det vil si for tilleggsareal 

utenfor den effektiv veibredde i form av s.k. «kjøresterk» veiskulder (bankett) og som i 

bestemmelsen er begrenset til maksimalt 10 meter. Kjernen i argumentasjonen fra 

Bergskogen Eiendom er at Oslo kommune stiller slike kvalitetskrav til opparbeidelsen 

utenfor effektiv veibredde på 6 meter at det i realiteten innebærer en utvidelse av maksimal 

effektiv veibredde i strid med § 18-1 første ledd bokstav a.  

 

Lagmannsretten vil nedenfor si noe generelt om veibygging i Oslo kommune, før retten tar 

stilling til rettsanvendelsen og subsumsjonen i saken. Spørsmålet om ugyldighet og 

erstatning behandles deretter før retten til sist tar stilling til sakskostnadene.    

 

Veibygging og Oslo kommunes veinormal 

 

Veibygging i Oslo kommunen skjer med grunnlag i retningslinjer (veinormaler) som er 

vedtatt for veibygging av kommunale veier. Gate- og veinormalen i Oslo kommune fra juni 

2011, revidert i juni 2018, er basert på Statens vegvesens håndbok 017 og som for sin del 

er fastsatt med hjemmel i veiloven § 13 og FOR-2007-03-29-363 § 3.  

 

I forordet til Oslo kommunes veinormal heter det om denne: 

 

Gate- og veinormalene for det kommunale veinettet i Oslo er basert på Statens 

vegvesens håndbok 017 fra mai 2008, men tilpasset for Oslo. Denne tilpassingen er 
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gjort ved at kommunen ved direktøren for Bymiljøetaten ved delegert myndighet, har 

foretatt avvik fra Statens vegvesens håndbok 017. I desember 2017 ble det gjort en 

oppdatering av Bymiljøetatens Gate- og veinormal samt normark, for å samsvare 

med nye overordnede krav og retningslinjer. En større revisjon vil gjennomføres i 

2018/2019, etter at Statens vegvesen har vedtatt sine håndbøker N100 og N200 (som 

erstatter håndbok 017). Kapittel «C Veier» ble ikke revidert i dette dokumentet i 

2017. 

 

Veinormalene har hjemmel i forskrift etter veilovens §13 om anlegg av 

offentlig vei. 

 

Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle 

offentlige gater og veier, jf. Veglovens §1. 

 

Veinormalene gir utfyllende bestemmelser for planlegging og prosjektering av 

gater og veier. 

 

Veinormalens funksjon og mulighet til fravik er beskrevet i forskriften. 

 

Forskjellen mellom krav og anbefalinger, og hvem som har fraviksmyndighet 

på kommunale veier fremgår av tabell 0.1. Før rette myndighet godtar å fravike 

kravene, skal konsekvensene vurderes. 

 

Veinormalen må sees i sammenheng med pbl. § 18-1 andre ledd andre punktum, som gir 

kommunen adgang til å stille krav til løsninger og produktvalg ved veiopparbeidelse etter 

bestemmelsens første ledd.  

 

Oslo kommunes veinormal gir detaljerte beskrivelser av planlegging og bygging av ulike 

type veier, tilpasset for Oslo. Kommunen anvender veinormalen både overfor privat 

opparbeidelse av vei etter pålegg i medhold av pbl. § 18-1, og når kommunen selv 

finansierer og bygger vei. Som ledd i dette inneholder normalen tverrprofiler for 

forskjellige kategorier veier. For Snargangen er det veinormalens delkapittel A1, 

adkomstvei i boligområder med fartsgrense 30 km/t, som gjelder for planlegging og 

opparbeidelse av veien. 

 

Veinormalen oppstiller to tverrprofiler for denne typen vei på side 82, A1 Atkomstveier i 

boligområde, fartsgrense 30 km/t: 
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Figur C.10 viser altså en veiprofil der reguleringsbredden er 8 meter slik som i saken her, 

mens figur C.11 viser en veiprofil der reguleringsbredden er «min 9.0 m». Fortau på 2,50 

meter er kun inntegnet i Figur C.11. I det konkrete veiopparbeidelseskravet for Snargangen 

er det imidlertid krevd opparbeidet fortau med kun 1 meters bredde, noe kommunen har 

begrunnet med at gjeldende reguleringsplan 212/1938 kun viste en veibredde på 8 meter. 

Det er uomstridt at et veipålegg i medhold av pbl. § 18-1 ikke kan gå ut over den 

maksimale veibredde fastsatt i reguleringsplanen, og som for Snargangen altså var angitt til 

maksimalt 8,0 meter.  

 

Ifølge veinormalen bør disse to tverrprofilene brukes for veier inntil 50 boenheter i 

blindvei, eller 80 boenheter hvor veien ligger i sløyfe. For veier med flere enn 50 

boenheter i blindvei eller mer enn 80 boenheter i sløyfe fremgår det av normalen at 

kjørebanen økes med 0,5 m. Det er på det rene at veiopparbeidelseskravet i denne saken 

ikke samsvarer med de ovennevnte tverrprofilene, blant annet ved at det er krevd 

opparbeidelse av fortau til tross for at reguleringsbredden kun er 8 meter.  

 

Lagmannsretten kan ikke se at veinormalen i seg selv stenger for en veiutforming som har 

lovgrunnlag i pbl. 18-1, og som ikke går ut over reguleringsbredden slik den måtte være 

fastsatt i bindende reguleringsplan. Dersom en slik begrensning var tiltenkt, måtte dette 

etter lagmannsrettens syn vært klart forutsatt i pbl. § 18-1, noe som ikke er tilfelle. 

Lagmannsretten legger i det følgende til grunn at heller ikke veinormalens tverrprofiler er 

til hinder for at kommunen kan kreve opparbeidet fortau også der veibredden er under 8 

meter slik som er tilfelle for Snargangen. Lagmannsretten kommer senere tilbake til 

betydningen av veinormalen for vedtakets gyldighet.  

 

Er vedtaket om veiopparbeidelse i Snargangen i samsvar med pbl. § 18-1? 



 - 11 - 21-024330ASD-BORG/03 

 

Bergskogen Eiendoms hovedanførsel er at vedtaket om veiopparbeidelse for Snargangen er 

ugyldig fordi det går ut over den maksimale veibredden tiltakshaver kan pålegges å 

opparbeide, jf.  pbl. § 18-1 første ledd bokstav a. Lagmannsretten legger til grunn at 

anførselen primært retter seg mot kommunens rettsanvendelse, nærmere bestemt tolkingen 

av pbl. § 18-1 første ledd bokstav a, hvor det i den aktuelle delen av bestemmelsen heter: 

 

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. 

 

Bestemmelsen angir at «veg» skal forstås som kjørebane med fortau og snuplasser, 

busslomme, gangveg, sykkelsti, turveg, gatetun og offentlig plass». Ordlyden fastsetter 

dernest at kommunen kan kreve at tiltakshaver besørger at veien 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.  

 

Oslo kommunes veiopparbeidelseskrav for Snargangen, datert 19. mai 2017, hadde som 

tidligere gjengitt slik ordlyd: 

 

Plan- og bygningsetaten krever at dere opparbeider Snargangen fra tidligere godkjent 

offentlig vei, det vil si like ved Sørkedalsveien, og til og langs eiendommen, dvs. til 

og med krysset [Nordengveien x Snargangen] i henhold til det kommunale 

reguleringsvedtaket 212/38. Kravet omfatter en strekning på ca. 96 meter. 

Avgrensningen er skravert med sort farge på det vedlagte kartutsnittet. 

 

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. 

 

Plan- og bygningsetaten stilte som vilkår i vedtaket at Bergskogen Eiendom innhentet 

Bymiljøetatens godkjenning av den tekniske veiprosjekteringen av veiopparbeidelsen, før 

det ville bli gitt byggetillatelse. Dette innebar at byggetillatelse i veibyggesaken og 

igangsettingstillatelse til oppføring av boligbyggene var betinget av at Bymiljøetaten hadde 

godkjent veiprosjekteringen.  

 

Bergskogen Eiendoms tekniske rådgivere hadde i den videre planleggingen av 

byggeprosjektet kontakt med Bymiljøetaten for å sikre en godkjenning av 

veiprosjekteringen.     
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I en e-post 10. oktober 2017 fra Bymiljøetaten til Bergskogen Eiendoms rådgiver ble det 

stilt krav til blant annet dimensjoneringen av veien og tilhørende arealer. Det ble herunder 

stilt krav om at: «Kjøresterk skulder på 1,0 meter dimensjoneres som fortau».  

 

Bymiljøetaten godkjente 6. mars 2018 byggeplanen for veiopparbeidelsen utarbeidet av 

Bergskogen Eiendom etter først å ha fått oversendt bl.a. plantegningene. Et utsnitt av 

plantegning datert 27. februar 2018 (normalprofil) og som ble godkjent av Bymiljøetaten, 

inntas nedenfor.  

 

 

 

 

Av tegningen ser man at den «kjøresterke skulderen» på 1,0 meter på sørsiden av veien (til 

høyre i plantegningen) er dimensjonert lik fortauet og dermed i samsvar med 

Bymiljøetatens krav. Det er uomstridt at det eneste som skiller fortauet og den kjøresterke 

skulderen dimensjonert som fortau, er at kommunen ikke har pålagt at Bergskogen 

Eiendom skal asfaltere den kjøresterke skulderen.        

 

Videre fremgår det av plantegningen at den kjøresterke skulderen på 0,5 meter på 

nordsiden av veien (til venstre i tegningen) er dimensjonert og bygget tilsvarende 

kjørebanen inntegnet i 5 meters bredde.   
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Kjernen i saken er om de kjøresterke veiskuldrene på totalt 1,5 meter er en del av den 

«effektive vegbredden», som ifølge pbl. § 18-1 første ledd bokstav a maksimalt kan kreves 

opparbeidet inntil 6 meters bredde. Hvis svaret er bekreftende, har kommunen krevd at 

Bergskogen Eiendom opparbeider en effektivt veibredde på i alt 7,5 meter: Kjørebane på 

5,0 meter, fortau på 1,0 meter og kjøresterke veiskuldre på totalt 1,5 meter. Det vil i så fall 

bety at vedtaket om veiopparbeidelse er i strid med breddebegrensingen i pbl. § 18-1. 

Hvorvidt rettsanvendelsen er feil, beror primært på hvordan «effektiv veibredde» i 

bestemmelsen skal forstås.    

 

Lagmannsretten peker innledningsvis på at plikten til veiopparbeidelse pålegger private 

forpliktelser i hovedsak av økonomisk karakter. Det er tale om vedtak som etter 

legalitetsprinsippet krever lovhjemmel, jf. Grunnloven § 113. I HR-2021-2275-A (59) 

heter det om betydningen av legalitetsprinsippet ved lovtolkingen:  

 

Et vedtak om fiskestopp krever etter legalitetsprinsippet, som er nedfelt i Grunnloven 

§ 113, en lovhjemmel. For vedtak som krever lovhjemmel, står ordlyden sentralt. Jeg 

viser til det som er uttalt i HR-2018-1907-A Blom Fiskeoppdrett avsnitt 51: 

 

«Om tolkningsnormen etter Grunnloven § 113 uttaler førstvoterende i Rt-2014-

1281 avsnitt 48 at lovens ordlyd må stå sentralt. Hun fremhever videre at 

'tolkningstvil må løses ut fra hva som er best i samsvar med en avveining av 

samtlige rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet 

for borgerne'. De kvalitative krav til lovhjemmelen innebærer at loven må være 

tilgjengelig og så presis som forholdene tillater, se HR-2016-2017-A avsnitt 58 

med videre henvisning til Rt-2014-1105.» 

 

På området for det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet utgjør lovens ordlyd ikke bare 

den sentrale tolkningsfaktoren, men den danner også rammen for regelfortolkningen, jf. 

HR-2021-2275-A (60). Veipålegg pålegger ikke bare tiltakshaver økonomiske byrder, men 

gjennom refusjonsreglene i plan- og bygningslovens kapittel 18 vil kostnadene kunne bli 

fordelt til andre naboer etter reglene fastsatt der. Selv om veipålegg pålegger borgerne 

plikter som er økonomisk belastende, er det etter lagmannsrettens mening ikke grunnlag 

for at legalitetsprinsippet skal anvendes særlig strengt ved lovtolkingen.  

 

I likhet med Høyesterett i HR-2018-1907-A (51), legger lagmannsretten til grunn i saken 

her at «tolkningstvil må løses ut i fra hva som er best i samsvar med en avveining av 

samtlige rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for 

borgerne».  

 

Lagmannsretten tar ved tolkingen utgangspunkt i den alminnelige språklige forståelsen av 

ordlyden i pbl. § 18-1 første ledd bokstav a. Bestemmelsen benytter verken begrepet 

«veiskulder» eller «kjøresterk». Oppbygningen av bestemmelsen tilsier likevel at det går et 

skille mellom «effektiv veibredde» – som blant annet inkluderer kjørebane, 
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fortau/sykkelsti – og sideordnede arealer. Mens den effektive veibredden er begrenset til 

inntil 6 meter, kan den samlede veibredden være inntil 10 meter «med nødvendige tillegg 

for fylling og skjæring». Ordlyden gir anvisning på en tredeling av opparbeidelsen av areal 

innenfor breddebegrensningene. Etter lagmannsretten syn tilsier ordlyden og 

bestemmelsens oppbygning at graden (kvaliteten) av plikten til opparbeidelse innenfor 

tredelingen er ment å være forskjellig.     

 

Breddebegrensningen på 6 meter effektiv veibredde har vært en del av 

bygningslovgivingen siden bygningsloven av 1965. I Ot.prp nr. 1 (1964-65) på side 72 

fremkommer følgende om dagjeldende 1965-lov § 67 første ledd bokstav a jf. § 47 nr. 1: 

 

For opparbeidingen er begrensningen satt til 6 m «effektiv bredde». Dette er den del 

av vegen som kan nyttes til trafikk slik at bredden av bankettene kommer i tillegg 

ved beregningen av den samlede planeringsbredde det kan kreves refusjon for. 

Utføres anlegget med fortau, forutsetter lovutkastet at dette regnes med i den 

effektive bredde. 

 

I forarbeidene til plan- og bygningsloven av 1985, legges det samme til grunn. I Ot.prp. nr. 

57 (1985-86) punkt 4.4.2.4, om gjeldende rett før bygningsloven av 1985 § 67, heter det 

således:  

 

Hovedregelen er at det kan kreves utlagt veggrunn i 10 meters bredde med 

nødvendige tillegg for fylling og skjæring. De 10 meterne er den del av vegen som 

skal være planert og innbefatter selve kjørebanen, fortau og banketter. For å legge en 

slik veg i terrenget, vil det som oftest være nødvendig med skråninger, fylling eller 

murfot. Den grunn som disse beslaglegger, kommer i tillegg til de 10 meterne. Selve 

opparbeidingen er begrenset til 6 meter effektiv vegbredde. Med det menes den del 

av vegen som skal benyttes til trafikk. Det inkluderer selve kjørebanen og fortau. I 

tillegg kommer 2 meter banketter på begge sider. De kan ikke kreves opparbeidet 

som veg, bare planert. 

 

I NOU 1984:9 Forenklinger i bygningsloven m.v. II, side 17, heter det i høyre spalte under 

punkt 2.1.4. om de refusjonsberettigede utgifter om gjeldende rett etter 1965-loven:  

 

Med effektiv vegbredde forståes den del av vegen som kan benyttes til trafikk. Det 

inkluderer selve kjørebanen og fortauet - proposisjonen side 132 sp. 1. I tillegg 

kommer 2 meter banketter på hver side. For disse kan utgiftene til å planere dem tas 

med. Utenfor bankettene kommer utgifter til å anlegge skråninger, fyllinger og mur. 

 

Effektiv veibredde skal ifølge forarbeidene forstås som «den delen av veien som kan 

benyttes til trafikk».  

 

Bestemmelsen i dagens pbl. § 18-1 tilsvarer i hovedsak tidligere rett etter bygningsloven av 

1965 og plan -og bygningsloven av 1985, se nærmere Ot.prp.nr.45 (2007-2008) side 306, 

punkt 27.3. Det ble gjort noen mindre endringer og presiseringer i forhold til gjeldende 
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rett, uten av det har noen betydning for spørsmålet lagmannsretten behandler. I 

forarbeidene til dagens lov i NOU 2005:12, punkt 21.2.5.2 Standarden på vegen, på side 

382, fremkommer således i samme retning:  

 

Veg kan kreves lagt ut i 10 meters bredde med nødvendige tillegg for fylling og 

skjæring. Dette følger direkte av lovteksten. Ved opparbeidelsen følges 

reguleringsplanen. Det innebærer at det ikke kan kreves opparbeidet veg i større 

bredde enn planen tillater – selv om opparbeidelseskravet er smalere enn 10-

metersbegrensingen i § 67. Innenfor de 10 meterne ligger hele veganlegget, inkludert 

2 meter planerte banketter på begge sider. Opparbeidelse av skråning, fylling eller 

murfot kommer i tillegg. Det vil fremgå av reguleringsplanen hvilke arealer som må 

avstås/opparbeides også til disse formål. Effektiv vegbredde kan kreves opp til 6 

meter, og omfatter kjørebanen, fortau, gang og sykkelveg og også eventuell 

rundkjøring. 
 

Etter lagmannsrettens syn følger det av forarbeidene til både tidligere og gjeldende plan- 

og bygningslov at det går et skille mellom hvilken kvalitativ opparbeidelse som kan kreves 

for henholdsvis effektiv veibredde og for såkalte banketter. Effektiv veibredden kan kreves 

dimensjonert og opparbeidet som vei, mens bankettene kun kan kreves «planert».  

 

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

som legges ut til effektiv veibredde og banketter. I Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett, 

del 2, 3. utgave 2018, heter det under punkt «4.4. Veibredden» på side 464: 

 

En offentlig vei består for det første av kjørebanen med fortau. Det er den del av 

veien som direkte skal tjene trafikken. I tillegg kommer banketter som er hjelpeareal 

til å legge for eksempel snø på. Disse arealene skal planeres. Begrensningen til ti 

meter gjelder dette areal, som betegnes veiens «planeringsbredde». Areal for 

skråning og fylling kommer i tillegg til planeringsbredden på ti meter – se 

bygningslovkomiteen 1960 s. 150 og Ot.prp. nr. 1 (1964–65) s. 72. Dette henger 

sammen med at for å ha en vei med planeringsbredde på ti meter liggende i terrenget, 

er det nødvendig å ha et tilleggsareal for å sikre den. Slike arealer kunne ifølge pbl-

1985 § 25 nr. 3 reguleres som trafikkareal og inngå som en del av veiens 

eiendomsområde. Definisjonen ble i 2008 ikke videreført i gjeldende § 12-5 nr. 2, 

men faller inn under veibegrepet. I tillegg til grunnen kommer opparbeidelsen. Den 

er begrenset til seks meter «effektiv» veibredde. Det er den del av veien som kan 

benyttes til trafikk, eller med andre ord kjørebanen og fortau. 

Utenfor de seks meterne kan veigrunnen bare kreves planert i inntil fire meter, og 

utenfor planeringsbredden på ti meter, må nødvendige fyllinger og skjæringer 

anlegges.  

 

Lagmannsretten viser til at det samme er lagt til grunn i Innjord/Zimmerman Plan- og 

bygningsloven med kommentarer (2. utgave 2020), kommentarer til § 18-1, hvor det på 

side 514 heter: 

 

Veien kan kreves lagt ut i 10 meters bredde. Innenfor de 10 meterne ligger selve 

veianlegget, hvorav den effektive veibredden ifølge loven kan kreves lagt ut i inntil 6 
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meter i tillegg til 2 meter bankett på hver side. Den såkalte effektive veibredden 

inkluderer kjørebanen, fortau, gang- og sykkelvei og også eventuell rundkjøring. 

Banketten er beregnet til blant annet nødparkering og brøytet snø og kan ikke kreves 

opparbeidet som vei. Banketten kan kreves planert. For å legge vei i terrenget vil det 

normalt være nødvendig med skråninger, fylling eller murfot. Den grunnen dette 

beslaglegger, kommer i tillegg til de 10 meterne.  

 

Bankettene er i disse kildene omtalt som hjelpeareal som benyttes til eksempelvis 

nødparkering og brøytet snø.  

 

Lagmannsretten legger til grunn at rettskildene både etter tidligere og gjeldende plan- og 

bygningslov må forstås slik at det går et skille mellom hvilken kvalitativ opparbeidelse 

som kan kreves for arealet som er innenfor effektiv veibredde begrenset til 6 meters bredde 

og for såkalte banketter. Effektiv veibredden kan kreves dimensjonert og opparbeidet som 

vei, mens bankettene kun kan kreves «planert». Hvorvidt en «kjøresterk skulder» skal 

anses som en del av den effektive veibredden eller som en del av bankettarealene i et 

konkret tilfelle, må bero på en samlet vurdering der bruken av arealet og hvilken 

opparbeidelse som er nødvendig for å nå tiltenkt bruk er sentralt.  

 

Ved den konkrete vurderingen må det legges vekt på at pbl. § 18-1 setter absolutte rammer 

for hva som kan kreves opparbeidet, noe som er presisert i forarbeidene. Lagmannsretten 

viser til NOU 2005:12 punkt 21.2.4 på side 380 og i Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) punkt 22.2 

på side 261. Det som fremkommer her gjelder direkte 1985-loven, men også dagens lov 

skal forstås slik at opparbeidelsesplikten ikke kan «utvides verken ved forskrifter, 

kommunale vedtekter eller planbestemmelser».  

 

Lagmannsretten er i likhet med tingretten kommet til at Oslo kommunes pålegg om 

opparbeidelse av kjøresterk skuldre på henholdsvis 1 meter og 0,5 meter er i strid med 

breddebegrensningen i pb. § 18-1 første ledd bokstav a. Kommunens vedtak påla 

Bergskogen Eiendom å opparbeide en vei som bestod av 5 meter kjørebane og 1 meter 

fortau, slik at resterende opparbeidelse innenfor reguleringsgrensen på 8 meter var 

begrenset til såkalte banketter. Rettskildebildet lagmannsretten har gjennomgått tidligere, 

tilsier imidlertid at opparbeidelsen av slike arealer er begrenset til planering. I vår sak er 

imidlertid Bergskogen Eiendom i realiteten blitt pålagt opparbeidelse av en effektiv 

veibredde på 7,5 meter – når de kjøresterke skuldrene inkluderes. Med unntak av at 

asfaltering ikke uttrykkelig er pålagt, er dimisjoneringen og oppbyggingen av skuldrene 

krevd tilsvarende som henholdsvis fortau og veibane for øvrig. Merkostnaden ved 

asfaltering utgjør en liten del av totalkostnadene, for fortausiden, av vitner i 

lagmannsretten, anslått til noen tusen kroner.       

 

Tidligere i dommen har lagmannsretten vist til at Bymiljøetaten i e-posten 10. oktober 

2017 krevde at kjøresterk skulder utenfor fortauet på 1 meter «dimensjoneres som fortau».  

Lagmannsretten er ikke i tvil om at pålegget fra kommunen reelt sett var begrunnet i at 
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opparbeidelse av fortau i kun 1 meters bredde var for smalt til å ivareta ønskede praktiske 

og trafikksikkerhetsmessige hensyn.  

 

Konstituert avdelingsdirektør Pål Granberg i plan- og bygningsetaten og overingeniør Olga 

Volnenko i Bymiljøetaten forklarte at opparbeidelseskravet for Snargangen var ment å 

være tilpasset veiutformingen i tilgrensende gater, og således en forlengelse av fortauet 

som allerede var etablert i krysset Sørkedalsveien/Snargangen.  

 

Ifølge overingeniør Volnenko var den smale reguleringsbredden i Snargangen et dilemma 

for etaten, fordi det var ønskelig både med tilstrekkelig bred kjørebane og fortau. 

Breddekravet i veinormalen for fortau i Oslo kommune tilsa et fortau på 2 meter for denne 

type vei. Hadde normalen for fortau blitt fulgt, ville det blitt svært begrenset areal igjen til 

kjørebanen. Løsningen ble derfor å kreve opparbeidelse av fortau 1 meters bredde, og 

legge til rette for en kjøresterk skulder dimensjonert som fortau i forlengelsen av fortauet. 

Volenko uttrykte at fortau på kun 1 meter var i strid med kommunens veinormal, og at 

fraviket fra veinormalen burde ha vært behandlet av overordnet nivå etter de reglene for 

fravik. Lagmannsretten har etter å ha vært på befaring i Snargangen fått underbygget at   

faktisk opparbeidelse i praksis fremstår som lagt til rette for et fortau med en effektiv 

bredde reelt sett betydelig utover 1 meter.  

 

Lagmannsretten mener tilsvarende at den kjøresterke skulderen på 0,5 meter i forlengelsen 

av kjørebanen – reelt sett er en del av kjørebanen og at den er krevd dimensjonert og 

bygget i samsvar med det. Arealet må da klassifiseres som en del av den effektive 

veibredden, jf. pbl. § 18-1 første ledd bokstav a.  

 

Ottar Gundersen i Multiconsult og Venche Rørtveit i Rambøll har hatt i oppdrag å 

planlegge og prosjektere veien for Berskogen Eiendom. Slik lagmannsretten forstod deres 

forklaring, vil en kjøresterk skulder i forlengelsen av kjørebanen i praksis kreve nær sagt 

full veiopparbeidelse. Dette underbygges av plantegningen datert 27. februar 2018 

(normalprofil) som er inntatt tidligere i dommen. Lagmannsretten legger etter 

bevisførselen til grunn at opparbeidelse av en kjøresterk skulder slik som det er prosjektert 

og utført her klart går ut over det som kan anses som «planering». At den kjøresterke 

skulderen ikke ble krevd asfaltert, er heller ikke her avgjørende. Som tidligere nevnt, utgjør 

merkostnadene til asfaltering av de kjørsterke skuldrene et svært liten andel av 

veikostnadene.  

 

Under lagmannsrettens befaring var denne kjøresterke skulderen snølagt (brøytekant). Men 

bildene fremlagt i saken viser at den kjøresterke skulderen fremstår som en del av 

kjørebanen og vil bli brukt til trafikkferdsel, og ikke som et hjelpeareal til nødparkering 

eller brøytet snø slik kommunen har anført. En kjørebane på kun 5 meters bredde er også 

smalt i forhold til anbefalingen i veinormalen for Oslo kommune. Under befaringen 
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fremstod veien som ganske trafikkert, og etter asfaltering vil den kjøresterke skulderen 

utgjøre en naturlig del av kjørebanen slik den også er dimensjonert og bygget som.   

 

Lagmannsretten legger ikke avgjørende vekt at Bymiljøetaten i e-posten 10. oktober 2017 

ikke uttrykte annet enn at det var «nødvendig med drenerende masser under kjøresterk 

veiskulder/grus».  

 

I medhold av pbl. § 18-1 andre ledd kan kommunen 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». Etter lagmannsrettens syn kan ikke andre ledd i 

bestemmelsen utvide kommunens mulighet til å pålegge en opparbeidelse utover 

breddekravet på maksimalt 6 meter effektiv veibredde. I forarbeidene er det lagt til grunn 

at kravet til veibredde ikke er mulig å utvide, jf. NOU 2005:12 punkt 21.2.4 på side 380 og 

i Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) punkt 22.2 på side 261, som lagmannsretten tidligere har vist 

til.   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i omgjøringsanmodning i sak 20/3228-3, 

datert 18. september 2020, behandlet et liknende lovtolkingsspørsmål (Midtåsen 16 i Oslo 

kommune). Departementet la til grunn at kjøresterke skuldre som var pålagt i tillegg til 

kjørebane og fortau på totalt 6 meter ikke var i strid med pbl. § 18-1 første ledd bokstav a. 

Departementet la i uttalelsen til grunn at kjøresterke skuldre kan pålegges gjennom 

standardkravene i medhold av § 18-1 andre ledd, selv om dette i praksis innebærer en 

bredere effektiv veibredde enn loven tilsier. Lagmannsretten tillegger ikke uttalelsen særlig 

vekt. I siste avsnitt i departementets brev heter det for øvrig: 

 

Departementet bemerker at kommunens praktisering og uttalelser i saken tilsier at 

kommunen i praksis krever opparbeidet vei som skal ha bredere effektiv veibredde 

enn loven tilsier. Kravet fremkommer imidlertid som standardkrav som ligger 

innenfor det kommunen formelt kan kreve. Vi finner derfor ikke grunnlag for å si at 

kravet om opparbeiding er i strid med § 18-1. 

 

Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at Oslo kommunes vedtaket 19. mai 2017 påla 

Bergskogen Eiendom å opparbeide Snargangen til en effektiv veibredde på 7,5 meter. 

Dette overstiger maksimalgrensen i plan- og bygningsloven § 18-1 første ledd bokstav a, 

og vedtaket bygger dermed på feil rettsanvendelse.  

 

Hel eller delvis ugyldighet  

 

Oslo kommunen har subsidiært anført at vedtaket 19. mai 2017 kun bør settes delvis til 

side, altså at lagmannsretten kun fastslår ugyldighet for de elementene i vedtaket som er 

funnet å være uhjemlede, og at vedtaket for øvrig blir stående som gyldig, herunder 

kommunens pålegg om kjørebane med 5 meters bredde og fortau med 1 meters bredde og 

de øvrig elementene.  
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Tingretten var enig med Bergskogen Eiendom i at vedtaket som sådan må settes til side, jf. 

domsslutningen punkt 1. Lagmannsretten er enig med tingretten i at vedtaket i sin helhet er 

ugyldig. Tingretten begrunnet dette slik (side 18): 

 

Retten er kommet til at vedtaket må settes til side i sin helhet. Selv om plan- og 

bygningsloven § 18-1 som klart utgangspunkt forutsetter at kommunen treffer 

beslutning om veiopparbeidelse i forbindelse med utbygging, har kommunen 

dispensasjonsadgang etter kapittel 19. Og selv om veinormalene gir føringer for 

hvordan veiopparbeidelseskrav som regel skal utformes, ligger det innenfor 

kommunens forvaltningsskjønn å fastsette den konkrete utformingen. Utformingen 

og plasseringen av de enkelte veilegemene innenfor det disponible arealet må etter 

rettens syn videre ses i sammenheng, som deler av en større helhet. Fjerner man ett 

element, endrer det potensielt forutsetningene for andre deler av 

opparbeidelseskravet. Rettens konklusjon vedrørende hjemmelsoverskridelsen 

innebærer at forutsetninger for veiopparbeidelseskravets konkrete utforming 

bortfaller, og opparbeidelseskravet må da utformes på nytt. Denne kompetansen 

tilligger kommunen. Slik retten ser det, vil derfor alt annet enn en slutning om at 

vedtaket som sådan er ugyldig, i realiteten innebære at retten utøver myndighet lagt 

til kommunen. 

 

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens begrunnelse for at vedtaket i sin helhet er 

ugyldig.  

 

Øvrige påberopte feil ved vedtaket 

 

Bergskogen Eiendom har gjort gjeldende at det er flere andre krav til veiopparbeidelsen 

som ikke lovlig kunne pålegges tiltakshaver. Dette gjelder blant annet pålegg om skilting, 

kabling og overvannshåndtering samt at vedtaket hevdes å være i strid med gjeldende 

reguleringsplan. Tingretten tok stilling til påstandsgrunnlagene, men konkluderte med at de 

ikke kunne føre frem. Lagmannsretten viser til at Bergskogen Eiendom har lagt ned 

påstand om at vedtaket kjennes ugyldig, noe retten har gitt dom for. Det er ikke nødvendig 

for lagmannsretten å ta stilling til om de øvrige påstandsgrunnlagene også kan lede til at 

vedtaket er ugyldig. 

 

Erstatningsansvar 

 

Tingretten besluttet å dele saken slik at omfanget av et eventuelt erstatningsansvar utsettes, 

jf. tvisteloven § 16-1 andre ledd andre punktum. Bergskogen Eiendom fikk av tingretten 

medhold i at Oslo kommune er erstatningsansvarlig som følge av det ugyldige vedtaket, jf. 

domsslutningen punkt 2.   

 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at kommunen er erstatningsansvarlige overfor 

Bergskogen Eiendom. Det vises til tingrettens begrunnelse på side 18-19:  
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Et erstatningsansvar for kommunen i denne saken reguleres av 

skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvaret. Både anonyme og 

kumulative feil er omfattet, så lenge det kan påvises uaktsomhet blant en eller 

flere arbeidstakere. Det offentliges ansvar for feil lovforståelse er strengt, jf. 

eksempelvis Rt. 2010 s. 291 med videre henvisninger. For at det offentlige skal 

gå fri for ansvar, må rettsvillfarelsen være unnskyldelig. 

 

Kommunen har anført at eventuelle feil i denne saken skyldes unnskyldelig 

rettsvillfarelse, og at det derfor ikke foreligger ansvarsgrunnlag. Det er i den 

forbindelse særlig vist til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

uttalelse 18. september 2020. 

 

Etter rettens syn har arbeidstakere kommunen svarer opptrådt uaktsomt i denne 

saken. Slik retten ser det, skyldes kommunens uriktige lovforståelse at det ikke 

er lagt tilstrekkelig vekt på lovens ordlyd og forarbeider. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets uttalelse 18. september 2020 fremstår riktignok 

langt på vei å gi uttrykk for at kommunens lovforståelse er riktig, men etter 

rettens syn kan dette ikke være avgjørende i lys av de autoritative rettskildene. 

Uttalelsen forelå uansett ikke på tidspunktet kommunens pålegg ble fattet i 

denne saken. Kravet til ansvarsgrunnlag er dermed oppfylt. 

 

Det er ikke omtvistet at kommunens uriktige lovtolkning har påført 

Bergskogen et tap, og tapet står i adekvat årsakssammenheng med kommunens 

ansvarsbetingende opptreden. Gjennom bevisførselen er det sannsynliggjort at 

veibyggingen har blitt svært kostbar som følge av alle elementene Bergskogen 

ble pålagt å opparbeide innenfor reguleringsbredden på 8 meter. Ved et mindre 

omfattende veipålegg ville prosjekterings- og gjennomføringskostnadene vært 

lavere.  

 

Avgjørelsen av erstatningskravet er delt ved beslutning 26. oktober 2020, slik 

at utmålingen vil bli avgjort i en senere sak dersom partene ikke kommer til 

enighet om dette. Erstatningsutmålingen skal ta utgangspunkt i differansen 

mellom kostnadene ved det opprinnelige veiopparbeidelseskravet og 

kostnadene som ville påløpt dersom kommunen hadde besluttet et lovlig, 

mindre inngripende veiopparbeidelseskrav i 2017.  

 

Lagmannsretten er enig i tingrettens begrunnelse for at Oslo kommune er 

erstatningsansvarlig for det ugyldige vedtaket.  

 

Konklusjon og sakskostnader 

 

Lagmannsrettens resultat innebærer at anken over tingrettens domsslutning punkt 1 og 2 

forkastes.  

 

Bergskogen Eiendom har fått fullt medhold i de krav som ble behandlet i lagmannsretten, 

og har slikt sett vunnet saken og vil i utgangspunktet ha krav på sakskostnader, jf. 

tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Tvisteloven § 20-8 første ledd fastsetter imidlertid 
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at krav på sakskostnader avgjøres i den avgjørelsen som avslutter saken i instansen. Det 

følger av bestemmelsens tredje ledd at dersom kostnadsavgjørelsen avhenger av utfallet av 

deler av saken som ikke er avgjort, utsettes kostnadsavgjørelsen til den senere avgjørelse. 

Avgjørelsen av erstatningskravet er av tingretten besluttet oppdelt i medhold av tvisteloven 

§ 16-1 andre ledd. I slike tilfeller er den klare hovedregelen at sakskostnadskravet først 

skal avgjøres i den senere avgjørelsen som avgjør erstatningskravets størrelse. Under 

tvistemålsloven ble det åpnet for å avgjøre det foreløpige sakskostnadskravet allerede i den 

første deldommen, se eksempelvis Rt-1992- 453. Etter ikrafttredelsen av tvisteloven bør en 

slik fremgangsmåte bare benyttes helt unntaksvis, se Schei m.fl Tvisteloven 

kommentarutgave (Juridika), merknadene til § 20-8 og de referanser det der er vist til. Det 

heter videre i kommentarene bestemmelsen i punkt 5.2: 

 

De fleste deldommer er nok avgjørelser om erstatningsplikt etter § 16‑1 annet ledd 

annet punktum eller tidligere tvistemålsloven § 151 annet ledd, hvor avgjørelsen om 

kravets omfang utsettes. Også avgjørelsen om sakskostnader må i så fall utsettes, se 

for eksempel Rt‑1996‑1134 (på side 1141). I Rt‑1992‑453 (side 489) traff 

Høyesterett likevel avgjørelse om sakskostnader allerede i deldommen. 

Fremgangsmåten lar seg vanskelig å forene med systemet i § 20‑8. Det kan eventuelt 

bare helt unntaksvis være grunnlag for en slik løsning, se for øvrig Rt‑2014‑963 og 

Aasbrenn, Tvisteloven § 20‑8, side 452. 

 

Når en deldom ankes med det resultat at saken skal behandles videre i 

underinstansen, var det tidligere etablert praksis at spørsmålet om sakskostnader i 

ankesaken ble avgjort ut fra utfallet av denne, mens avgjørelsen om sakskostnader i 

underinstansen utstod i medhold av § 20‑8 tredje ledd, se eksempelvis Rt‑2012‑1267 

avsnitt 72. Den spesielle regelen i § 20‑8 annet ledd annet punktum gjelder direkte 

bare ved anke over formalitetsavgjørelser. Senere har Høyesterett truffet avgjørelser 

som går i forskjellige retninger. I HR‑2016‑899‑A avsnitt 76 og i HR‑2016‑2399‑A 

avsnitt 66 ble avgjørelsen om sakskostnader for alle tre instanser utsatt i medhold av 

§ 20‑8 tredje ledd. Sakene gjaldt særskilt pådømmelse av spørsmål om foreldelse. I 

HR‑2016‑1251‑A avsnitt 42 ble imidlertid den tradisjonelle linjen fulgt i en ankesak 

som gjaldt lovvalget. I HR‑2018‑1612‑A avsnitt 70 avgjorde Høyesterett spørsmålet 

om sakskostnader for alle tre instanser. Rettstilstanden må imidlertid nå anses 

fastlagt i HR‑2019‑1929‑A med det resultat at sakskostnadsavgjørelsen for alle tre 

instanser utsettes, se avsnitt 50 og 51. Rettsoppfatningen ble bekreftet i 

HR‑2019‑1969‑A avsnitt 63 og er konsekvent fulgt i senere avgjørelser, se blant 

annet HR‑2020‑257‑A avsnitt 87, HR-2020-1580-U avsnitt 12 og HR-2020-1764-U 

avsnitt 14-15. Begrunnelsen for å utsette sakskostnadsavgjørelsen er at en oppdeling 

av pådømmelsen ikke bør påvirke utfallet av saken, heller ikke når det gjelder 

sakskostnadene. Sakskostnadsavgjørelsen skal her som ellers bygge på sluttresultatet 

i saken, se også Aasbrenn, Tvisteloven § 20‑8, side 451–452. 

  

Lagmannsretten legger til grunn at sakskostnadene i saken for begge instanser skal utstå til 

den avgjørelsen som avslutter saken i samsvar med det som etter tvisteloven er etablert 

som en helt klar hovedregel. Dette innebærer at lagmannsretten avsier dom i samsvar med 

dette, se slutningen punkt 3.  
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Dommen er enstemmig.  

 

Dom er ikke avsagt innen lovens frist. Partene er orientert om årsaken til dette og når dom 

kunne forventes.   
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DOMSSLUTNING 

 

1. Anken over domsslutningens punkt 1 og 2 forkastes.  

 

2. Sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten utstår til den avgjørelsen som 

avslutter saken.  

  

Espen Lindbøl 

 

Jeg bekrefter at rettens øvrige medlemmer har godkjent avgjørelsens innhold ved e-post 

25. mars 2022, jf. signaturforskriften § 4 andre og tredje ledd.  

 

Espen Lindbøl 

 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original: 

Ingerid Helene Sandberg (signert elektronisk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

      

 

 

    

 


