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KST-SAK 67/20 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE-ØYER  
– KLAGE PÅ VEDTAK OM REKKEFØLGEKRAV 

1. Innledning 

Advokatfirmaet Haavind AS representerer Nye Veier AS. 

Det vises til kommunestyrets vedtak 24. september 2020 om detaljreguleringsplan for E6 Storhove – 
Øyer alternativ C0, med planbestemmelser datert 10. september, samt plankart og planbeskrivelse 
datert 3. september 2020. I melding om vedtak 19. oktober 2020 er klagefristen satt til 13. november. 
Klagen er rettidig. 

Klagen er rettet mot rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei / gang- og sykkelløsning langs fv. 2522 som 
Øyer kommune har inntatt i planbestemmelsene pkt. 6.16 og 6.17. Rekkefølgekravene er ikke i samsvar 
med eller gjennomførbare innenfor definerte målsetninger og rammer som skal ligge til grunn for 
reguleringsplanen. Det gjøres gjeldende at rekkefølgekravene må tas ut av planbestemmelsene. 

2. Bakgrunn  

Den vedtatte reguleringsplanen har som formål å legge til rette for utbygging av ny firefelts E6 fra 
Storhove i Lillehammer kommune til Hunderfossen i Øyer kommune. Nye Veier anbefalte på faglig 
grunnlag det foreslåtte planalternativet C1 som ville innebære økt samfunnsøkonomisk nytte og mindre 
trafikkbelastning på sideveier, blant annet på grunn av plassering og utforming av veikryss. Ut over dette 
ble det ikke lagt føringer for valg av løsning. 

Kommunen har vedtatt planalternativet C0 som opprettholder eksisterende veikryss på Ensby. 

Bompengeproposisjonen Prop. 119 S (2018-2019), vedtatt 24. mai 2019, fastlegger de økonomiske 
rammene for E6-utbyggingen. Proposisjonen bygger på avtale mellom blant annet Øyer kommune og 
Nye Veier om at en eventuell økt trafikkbelastning på lokale veier skal møtes med trafikkregulerende 
tiltak. 
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På bakgrunn av bompengeproposisjonen og de vedtatte rammer og målsetninger for E6-utbyggingen, 
har Nye Veier definert målet for E6-utbyggingen slik i planbeskrivelsen pkt. 1.2: 

«Mål for prosjektet og planarbeidet 

Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets 
samfunnsansvar med gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 
Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å sikre bedre 
framkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt gi reduksjon i 
klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser ved utbygging, drift og 
vedlikehold av E6.» 

I den etterfølgende planprosessen etter vedtagelsen av bompengeproposisjonen var det dialog mellom 
Øyer kommune og Nye Veier knyttet til en gang- og sykkelløsning langs fv. 2522. Det var behov for 
gang- og sykkelvei uavhengig av E6-utbyggingen. For å imøtekomme kommunens ønske, klarte Nye 
Veier å tilpasse prosjektet og midlene slik at det i forbindelse med E6-utbyggingen kunne gjennomføres 
enklere gang- og sykkelveitiltak innenfor en kostnadsramme på ca. 30 millioner kroner. Nye Veier mener 
at den løsningen som ble foreslått vil være en fullgod og sikker løsning for myke trafikanter. Forslaget 
innebærer en noe redusert bredde for å unngå unødvendige inngrep på blant annet dyrka mark og 
gårdsbruk.  Videre mener Nye Veier at det fremsatte forslaget har en god trafikksikkerhetsløsning, selv 
om det ville kreve at vegnormalen fravikes på enkelte punkt. Utgangspunktet for prosjektet var da også 
at den type tiltak som man her taler om, lå utenfor det som skulle utføres i forbindelse med E6-
utbyggingen. I planbeskrivelsen på side 130 er dette beskrevet slik: 

«Øyer kommune ønsker etablert trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende 
langs fylkesveien fra Ensby og nordover mot Granrudmoen/Øyer sentrum som del 
av E6-prosjektet. 

Trafikksikkerheten for gående og syklende langs fylkesvei 2522 mellom Storhove 
og Granrudmoen er vurdert med utgangspunkt i dagens trafikkbelastning langs 
fylkesveien (Trafikksikkerhetsmessig vurdering fv. 2522, 12.06.20, Asplan Viak 
AS). Vurderingen viser at det allerede i dag eksisterer et behov for 
gang/sykkeltiltak på store deler av strekningen, uavhengig av planene om ny E6.  

Kommuneplanen legger opp til en gang- og sykkelvei på denne strekningen. En 
fullstandard gang- og sykkelvei er arealkrevende og vil gi store negative 
konsekvenser der det er sidebratt terreng, ikke minst for landbruket i området ved 
Fossegården. I samråd med Øyer kommune er det derfor kommet til enighet om 
at det ikke er nødvendig med full standard gang- og sykkelvei, men en trafikksikker 
og funksjonell gang- og sykkel-løsning. Det vil si et langsgående 
trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende, hvor man på deler av strekningen 
kan fravike standardkrav til gang- og sykkelvei. Målgruppen for tiltaket er gående 
og langsomme syklister. For øvrige trafikantgrupper forutsettes det fortsatt bruk av 
veibanen. Løsningen som velges for gående og syklende må ikke gå på 
bekostning av trafikksikkerhet og framkommelighet på fylkesveien. 

Det aktuelle området er båndlagt for videre planlegging (jfr. pbl § 11-8 d) i dette 
reguleringsplanforslaget. Det er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsen for Øyer 
kommune knyttet til trafikksikkerhetstiltak gang/sykkel-løsning langs fylkesveien. 
Før gjennomføring av gang- og sykkelløsningen, vil det være nødvendig å 
utarbeide en egen reguleringsplan. Nye Veier skal utarbeide denne 
reguleringsplanen i samarbeid med kommunen og veieier.» 

Kommunen har i sitt planvedtak gått bort fra føringene i den vedtatte bompengeproposisjonen og 
avklaringene foretatt under planarbeidet. 



Haavind.no | 50442230v1 side 3 av 6 

 

Kommunen har i planbestemmelsene pkt. 6.16 og 6.17 vedtatt rekkefølgekrav om etablering av 
fullstandard gang- og sykkelvei langs fylkesvei 2522 og om midlertidig gang- og sykkelløsning langs 
fylkesveien. Det vises til planbestemmelsene pkt. 6.16 og 6.17: 

«Før bygge- og anleggsarbeidene igangsettes skal det være sikret at gang/sykkel-
veg langs fv. 2522 blir etablert før ny E6 tas i bruk. 

Før bygge- og anleggsarbeidene igangsettes, skal en midlertidig 
gang/sykkelløsning langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby være etablert.» 

Nye Veier påklager herved kommunens planvedtak for så vidt gjelder disse rekkefølgekravene. 

Det gjøres gjeldende at rekkefølgekravene er i strid med overordnede planer og forutsetninger for E6-
utbyggingen, herunder de føringer som er fastlagt i bompengeproposisjonen Prop. 119 S (2018-2019). 
Øyer kommune har tidligere sluttet seg til disse forutsetningene for utbyggingen og må derfor være 
avskåret fra å treffe senere vedtak som endrer forutsetningene vesentlig.  

De vedtatte rekkefølgekravene er heller ikke forenlig med de økonomiske rammene for utbyggingen. En 
etablering av gang- og sykkelvei langs fv. 2522 vil medføre merkostnader for prosjektet i størrelsesorden 
120 millioner kroner. Dette vil sprenge de økonomiske rammene for E6-utbyggingen og er ikke 
gjennomførbart. Det bemerkes her at Nye Veiers tilbud til kommunen om enklere gang- og sykkeltiltak 
for ca. 30 millioner kroner, jf. over, har blitt til krav fra kommunen om løsninger for inntil 120 millioner 
kroner. Et slikt krav har ingen forankring i verken målsetningene for prosjektet eller de vedtatte rammene 
for gjennomføringen. 

Rekkefølgekravene vil på denne bakgrunn innebære at reguleringsplanen og veiutbyggingen ikke kan 
gjennomføres i samsvar med den konkrete planens formål eller tilsvarende målsetninger om utbygging 
av firefelts E6 i overordnede planer.  Rekkefølgekravene kommer derfor i strid med de overordnede 
formål som ligger til grunn for reguleringsplanen. Også dette innebærer at rekkefølgekravene som er 
vedtatt må gjøres om.  

Videre gjøres det gjeldende at de vedtatte rekkefølgekravene går ut over de rettslige rammene som 
følger av plan- og bygningsloven § 12-7. Behovet for gang- og sykkelvei langs fv. 2522 eksisterer 
uavhengig av utbyggingen av E6 og det foreligger derfor ikke tilstrekkelig sammenheng mellom 
rekkefølgekravene og reguleringsplanen. En midlertidig økning i trafikkmengden på sideveiene grunnet 
bompengeinnkreving på E6 skal som nevnt møtes med trafikkregulerende tiltak. 

Nye Veier gjør gjeldende at rekkefølgekravene må tas ut av planbestemmelsene. Dersom klagen ikke 
tas til følge anmodes saken oversendt til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 

3. Rekkefølgekravene er i strid med overordnede planer og forutsetninger for E6-
utbyggingen som kommunen har gitt sin tilslutning til 

Nye Veier mener at kommunen basert på sin tilslutning til forutsetningene for E6-utbyggingen er 
forhindret fra å vedta rekkefølgekrav som endrer disse forutsetningene. Dette må særlig gjelde når 
forutsetningene endres i vesentlig grad slik som i dette tilfellet. Det er ikke tvilsomt at forvaltningen etter 
omstendighetene kan bli ansett for å ha bundet seg til ikke å treffe senere vedtak med et bestemt 
innhold, jf. Høyesteretts dom i Rt. 2007 s. 651 avsnitt 41 og 42, og NOU 2003:24 pkt. 9.4.2. 

I denne saken er situasjonen at det relativt nylig er gjennomført lokalpolitisk behandling hvor også Øyer 
kommune har vært med å fastlegge de faktiske og økonomiske rammene for utbyggingen. Det er med 
dette truffet vedtak som legger premisser for den videre utviklingen av prosjektet. Nye Veier mener at 
kommunens tidligere vedtak legger begrensninger på kommunens myndighet i reguleringsprosessen. 
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Samferdselsdepartementet la i 2019 frem forslag for Stortinget om finansiering og utbygging av E6 på 
strekningen Moelv – Øyer: 

Bilag 1:  Prop. 119 S (2018-2019) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer 
i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland, 24. mai 
2019 

I proposisjonens pkt. 4 er det redegjort for den forutgående lokalpolitiske behandlingen. Her fremgår at 
alle de berørte kommunene sluttet seg til vedtaksforslagene i saksgrunnlaget fra Nye Veier. Av 
betydning i denne forbindelse er vedtaksforslagets pkt. 5 (våre understrekninger): 

«Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det 
vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene.» 

Det fremgår også at Øyer kommune vedtok følgende tilleggspunkt: 

«Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over 
dagens trafikk må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak.» 

Vi viser videre til proposisjonen på side 12 og 13 hvor det er uttalt (våre understrekninger): 

«Beregningene som er gjennomført innebærer noe usikkerhet med tanke på hvor 
stor trafikkavvisningen blir og trafikkmengdene som overføres til sideveisnettet. 
Det er derfor grunn til å følge opp trafikkutviklingen på de alternative veirutene etter 
at bompengeinnkrevingen er startet og eventuelt vurdere trafikkreduserende tiltak 
der dette er nødvendig.» 

Som det fremgår, er det usikkerhet knyttet til hvordan bompengeinnkreving på ny firefelts E6 vil påvirke 
trafikkmengden på sideveisnettet, herunder på fv. 2522. Forutsetningen for E6-utbyggingen som 
kommunen har sluttet seg til i bompengeproposisjonen, er at påvirkningen skal overvåkes i etterkant av 
ferdigstillelsen og at det om nødvendig skal iverksettes «trafikkreduserende tiltak». Med 
trafikkreduserende tiltak forstås redusert fartsgrense, fartsdumper mv. og ikke etablering av gang- og 
sykkelvei. Det bryter følgelig med dette å stille rekkefølgekrav om fullstandard gang- og sykkelvei før 
utbyggingen. Kommunen har vært med på å fastsette rammene for utbyggingen gjennom vedtakelsen 
av bompengeproposisjonen og kan derfor ikke fastsette nye vilkår for en utbygging som er i strid med 
denne. 

I tillegg kommer at de vedtatte rekkefølgekravene i seg selv er så økonomisk tyngende at de bryter med 
planens overordnede formål om utbygging av E6 og de økonomiske rammene som er fastlagt.  Heller 
ikke i lys av dette er den vedtatte planen i samsvar med føringene som gjelder for planarbeidet. 
Rekkefølgekravene innebærer tvert imot at reguleringsplanen ikke er gjennomførbar grunnet 
merkostnadene knyttet til en oppfyllelse av kravene. Også på dette grunnlaget må rekkefølgekravene 
gjøres om.  

Nye Veier mener på denne bakgrunn at kommunen ikke har adgang til å vedta rekkefølgekrav om gang- 
og sykkelvei langs fv. 2522. 

4. Vilkårene for å stille rekkefølgekrav er ikke oppfylt 

Nye Veier gjør videre gjeldende at kommunen uansett ikke har hjemmel for å stille rekkefølgekrav om 
etablering av gang- og sykkelløsninger langs fv. 2522, siden vilkårene i plan- og bygningsloven § 12-7 
nr. 10 ikke er oppfylt: 

«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål 
og hensynssoner om følgende forhold: 
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10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at 
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og 
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, 
helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig 
etablert.» (våre understrekninger) 

Det er i rettspraksis antatt at «kriteriene i loven er om det er nødvendig å fastsette krav om at visse tiltak 
må være tilstrekkelig etablert før en utbygging kan gjennomføres», se Borgarting lagmannsretts dom 
LB-2019-124354. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at dommen ikke rettskraftig.  

I juridisk teori, i Pedersen og Sandvik mfl., Plan- og bygningsrett (2018), Del I på side 339 heter det: 
«Det er forutsetningen at de forhold som begrunner utsettelse av planens gjennomføring, faktisk og 
rettslig kan og vil bli gjennomført innen rimelig tid og ikke fungerer som skjult utbyggingsforbud». 

Det kreves etter dette at det foreligger en tilstrekkelig saklig sammenheng mellom rekkefølgekrav og 
utbyggingen som reguleringsplanen åpner for. I den forbindelse er det blant annet relevant å vurdere 
om det er utbyggingen som utløser behovet for det tiltaket som rekkefølgekravet gjelder. Det vil også 
være sentralt om rekkefølgekravet motvirker reguleringsformålet, jf. Høyesteretts dom i Rt. 1993 s. 278. 

Det følger av ovenstående at kommunen ikke kan vedta rekkefølgekrav som i realiteten forfølger andre 
formål enn å avbøte ulemper ved reguleringsplanen. Ved veiutbygginger som her, vil det foreligge 
faglige vurderinger av konsekvensene av utbyggingen og hvilke avbøtende tiltak veiutbyggingen vil 
kreve på sideveier. Kommunen kan for eksempel ikke stille rekkefølgekrav ut fra et ønske om å pålegge 
en utbygger å besørge og bekoste et generelt infrastrukturtiltak eller for å oppnå en generell 
standardheving på lokalveinettet. Videre kan ikke kommunen stille krav som vanskeliggjør en 
gjennomføring av hovedformålet med reguleringsplanen som er utbygging av ny firefelts E6. Det gjelder 
slik Nye Veier ser det både et krav om forholdsmessighet og om saklig sammenheng, og de vedtatte 
rekkefølgekravene imøtekommer ikke dette. 

Asplan Viak har utarbeidet et notat datert 12. juni 2020 (saksframstillingen vedlegg 19) med 
trafikksikkerhetsmessig vurdering for fv. 2522. I pkt. 2.5.5. er det konkludert slik: 

«Ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering av dagens situasjon for gående og 
syklende, så er det et klart behov for gang- og sykkelveg på strekningen, og dette 
behovet har eksistert i lengre tid, helt uavhengig av den utviklingen som skjer på 
E6.» 

Dette viser med tydelighet at behovet for oppgradering av fv. 2522 ikke er utløst av utbygging av E6. 

Videre uttales avslutningsvis under pkt. 3.3: 

«Siden valg av kryssløsning påvirker trafikkbelastningen langs fylkesvegen i stor 
grad i den perioden det er planlagt innkreving av bompenger, må det nevnes at 
bompenger er en tidsbegrenset kostnad som påføres trafikantene. Etter 
bompengeperioden (vanligvis 15 år), så vil trafikkmønsteret ofte endres og 
tilnærme seg det naturlige mønsteret. For fylkesvegen i Øyer betyr dette marginal 
økning i trafikkmengde ved etablering av kryssløsning ved Ensby og 
uendret/redusert trafikkmengde ved etablering av kryssløsning ved Midtskog.» 

Dette er langt på vei fulgt opp i kommunens saksfremstilling under «Tematiske rapporter og 
utredninger», hvor det i tredje avsnitt på side 5 uttales: 

«Det er gjort en trafikkanalyse for fv. 2522 etter høringsperioden. Det konkluderes 
i rapporten med at behovet for gang- og sykkelveg allerede er tilstede på deler av 
strekningen da den er definert som skoleveg for 2. - 10. klasse. Således er behovet 
til stede uavhengig av om E6 medvirker til økt ÅDT på strekningen Ensby – Øyer 
sentrum. Rapporten viser også at trafikken på fv. 2522 mellom Ensby og Øyer 
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sentrum vil øke betraktelig når det innføres bom på ny E6. Dette kalles 
trafikkavvisning.» 

Videre viser kommunen til Asplan Viaks notat og uttaler følgende om bakgrunnen for rekkefølgekrav 
under avsnittet «Trafikk og sidevegnettet» på side 11: 

«I notatet påpekes det at deler av fylkesvegen er skoleveg for 2 kl. og eldre (4 km). 
Dette kunne utløst behov for tiltak uten påvirkning av E6 prosjektet. Antall 
husstander som er innenfor 4 km radius til skole er marginal. Men det er i gjeldende 
KDP for området og utbyggingsprogrammet satt fokus på denne strekningen som 
en av 12 prioriterte strekninger i Øyer sør. Det er vedtatte planer for boliger på 
Ensby. Terrenget er relativt flatt og eldre elever og elsykkelbrukere vil med letthet 
kunne sykle fra Ensby inn til Øyer sentrum. Men i dag er sykkelruta lite innbydende, 
da biltrafikken går tett på og vegen føles tilrettelagt for bil. Kommunedirektøren 
mener behovet for gang/sykkelveg først og fremst knytter seg til boligbebyggelsen 
på Ensby, både eksisterende og fremtidig. Dersom det kun var vurdert behov for 
å innfri skoleveg, ville traséen sluttet ved Sørbygdsvegen. Kommunedirektøren 
legger derfor til grunn at trafikkøkningen på fv. 2522, både i anleggsperioden og i 
bomperioden skyldes utbyggingen av ny E6, og dermed utløser krav om 
gang/sykkelveg.» (understreket her) 

Som det fremgår av både notatet og saksfremstillingen, er det ikke utbyggingen av ny E6 som utløser 
behovet for etablering av gang- og sykkelvei langs fv. 2522. Det er vanskelig å se hvordan siste setning 
i sitatet ovenfor (som er understreket) er en logisk slutning fra de foranstående vurderingene og faglige 
uttalelser. Det tilføyes her at det også foreligger feil i beslutningsgrunnlaget til kommunen når det i 
saksfremstillingen på side 13 legges til grunn at C1-alternativet vil medføre økt tungtrafikk inn i Øyer 
sentrum. Kommunen viser ikke til noe som underbygger den påstanden. Trafikkberegningene viser tvert 
imot det motsatte, at C0-alternativet forventes å gi økt trafikk gjennom sentrum. Dette har sammenheng 
med at korteste vei fra sør og til alpinanlegget vil være via kryss på Granrudmoen, mens det blir motsatt 
i en situasjon med kryssalternativ C1. 

Vi viser dessuten til det vi har bemerket under pkt. 2 over om at et sentralt premiss for å kunne 
gjennomføre utbyggingen av E6 i samsvar med vedtatt formål er at eventuell merbelastning på 
sideveisnettet som følge av bompengeinnkreving skal møtes med trafikkreduserende tiltak. 
Rekkefølgekravene det her er tale om, innebærer derimot en så stor økonomisk belastning at 
reguleringsplanen ikke blir gjennomførbar innenfor de vedtatte rammer. Rekkefølgekravene er følgelig 
uforholdsmessige og står ikke i saklig sammenheng med formålet med planen. Rekkefølgekravene 
innebærer i praksis et slikt skjult forbud mot gjennomføringen av den prosjekterte utbyggingen av E6 
som det i juridisk teori er fremholdt at kommunen ikke kan vedta. 

Nye Veier gjør etter dette gjeldende at rekkefølgekravene er ugyldig. De mangler nødvendig 
forholdsmessighet og saklig sammenheng med reguleringsplan og tiltaket som skal gjennomføres. 

* * * 

Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Haavind AS 

 

for 

Per Amund Uldalen 
advokat MNA 
pau@haavind.no 

Erik Bergfall Brovold
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