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Forvaltningslovens virkeområde
•	Utgangspunkt § 1: Den virksomhet som drives av ”forvaltningsorganer”
•	Flere unntak og spesielle definisjoner
-	Eks: offentlig næringsvirksomhet
•	Kapittel II og III har et stort virkeområde
-	All ”virksomhet” som drives av organet
•	Kapittel IV- VI gjelder bare ”enkeltvedtak” 
•	Kapittel VII gjelder bare ”forskrifter”

Forvaltningslovens vedtaksbegrep
•	Ikke alle avgjørelser er ”vedtak”
•	To typer vedtak
-	Enkeltvedtak – kap. IV-VI
-	Forskrift- kap VII
•	Definisjonsregler i § 2
Forvaltningslovens vedtaksbegrep
•	§ 2,1 a: ”bestemmende for rettigheter eller plikter”
-	Eks: eiendomsrett, konsesjon, trygdeytelse
-	Trenger ikke være noe man har krav på
-	Stifte, oppheve eller begrense en rett eller plikt
-	Planer som ikke er bindende for private er ikke ”vedtak”
•	Eks: Fylkesplan er ikke bindende – kommunale reguleringsplaner er bindende
Forvaltningslovens vedtaksbegrep
•	§ 2,1 a: ”utøving av offentlig myndighet”
-	Avgjørelser som bare det offentlige kan ta
-	Styringen over borgerne
-	Tildeling av økonomisk støtte m.m.
-	Avgrensning mot privatrettslig kompetanse
•	Kjøp, salg, leie osv. (privat autonomi)

Forvaltningslovens vedtaksbegrep
•	§ 2,1 a: til ”private personer”
-	Enkeltpersoner
-	Selskaper, organisasjoner m.m.
-	Offentlige organer - når det gjelder rettigheter og plikter som også private kan ha. (jf. § 2,4)
•	Eks: Staten eksproprierer en kommunal eiendom
•	Eks: Kommunen gir byggetillatelse til en statsbedrift
Enkeltvedtak
•	§ 2,1 b: ”bestemte personer”
-	Vet man akkurat hvem som får sine rettigheter bestemt?
-	Et enkeltvedtak kan gjelde mange personer
•	Eks: Reguleringsplan er enkeltvedtak fordi arealet indirekte utpeker bestemte grunneiere
-	Et vedtak kan gjelde en liten, men ubestemt personkrets  forskrift
•	Grensetilfeller: Hjelper ikke å formulere vedtaket generelt hvis det bare er et par stykker som kan rammes. 
•	Eks: 2 av 3 sementfabrikker

Begrunnelse av vedtak
•	Hvorfor begrunne?
-	Forklaring gjør resultatet lettere å akseptere
-	Den som skal klage trenger informasjon
-	Gir folk innsikt i hva det nytter å søke om
-	Nyttig for klageinstansen og domstolene
-	Skaper mer stabil praksis innen forvaltningen
Begrunnelse av vedtak
•	Hvorfor droppe begrunnelse?
-	Øker arbeidsbyrden
-	Kan forsinke saken
Begrunnelse av vedtak
•	Fvl § 24: Plikten til å begrunne
•	Fvl § 25: Begrunnelsens innhold
-	Det skal vises til alle de regler som vedtaket bygger på – inkludert ulovfestet rett
-	Faktiske forhold
-	Hovedhensyn tatt ved skjønnsutøvelse
•	Rt. 1981 s. 745 (Isenedommen)



Klagereglene
i forvaltningsloven
•	Gjelder klage til overordnet forvaltningsorgan
•	Andre muligheter for den misfornøyde:
-	Be vedtaksorganet om å omgjøre etter § 35
-	Reise sak for domstolene
-	          
-	              + Klage til Sivilombudsmannen
•	                www.sivilombudsmannen.no


Oversikt over saksgangen
•	Det må klages innen en viss frist
•	Klagen sendes til organet som gjorde vedtaket = førsteinstansen
•	Førsteinstansen vurderer:
1. Skal klagen avvises uten realitetsbehandling?
2. Skal vi omgjøre vårt vedtak i klagers favør?
3. Skal klagen gis oppsettende virkning?

Oversikt over saksgangen
•	Førsteinstansen sender saken til klageinstansen – evt. med kommentarer
•	Klageinstansen vurderer avvisningsspørsmålet selvstendig
•	Klageinstansen treffer ny realitetsavgjørelse – alle sider av saken
•	Klageinstansen står fritt til å endre vedtaket til ugunst for klageren  (karaktervedtak…)
Hvem kan klage?
•	Fvl. § 28: ”en part eller en annen med rettslig klageinteresse”
-	Andre enn parten kan være sterkt berørt av vedtakets konsekvenser
-	Den som har klageinteresse blir part i klagesaken
-	Må sees i sammenheng med adgangen til domstolene
•	Tvisteloven av 17. juni 2005 § 1-3, 2
•	Dommer om den gamle Tvistemålsloven av 13. aug. 1915 § 54: ”rettslig interesse”

Hva er 
”rettslig klageinteresse” ?
•	Alt som omfattes av ”rettslig interesse”
•	Det skal ikke være vanskeligere å bli part i klagesak enn i rettssak
•	Dommer om rettslig interesse i domstolene trekker grensene for fvl. § 28
•	Tvl. § 1-3: ”(1) Det kan reises sak for domstolene om rettskrav. (2) Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.” 
Rettslig interesse for private
-	Konkurranseforhold til en part
•	Eks: søkt samme tillatelse til næringsdrift
-	Interessemotsetninger
•	Naboforhold, forurensning ++
-	Interessefelleskap
•	Flere personer enn parten kan ha nytte av positivt vedtak
•	Eks: Rivningspåbud – banken mister sikkerhet for byggelån
-	Rettsetterfølgere
•	Arvinger, kjøpere som har overtatt etter vedtaket
Rettslig interesse 
for offentlige organer
-	I privatrettslig rolle
•	Eks: Naboforhold
-	Som representant for samfunnsinteresser
•	Eks: Naturinngrep i statsallmenning


-	Kommunen har ikke klagerett som offentlig myndighetsutøver
•	Enkelte organer har klagerett som myndighetsutøver


Rettslig interesse 
for organisasjoner
-	Ulovfestede regler skapt av rettspraksis
-	Betydelig utvidet de seneste tiårene
•	Rt. 1980 s. 569 (Alta)
•	Rt. 1992 s. 1618 (Iddefjorden)
-	Må være representativ
•	Er det andre organisasjoner som er nærmere til å ta saken?
•	https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/rettslig-klageinteresse-for-hytteeierforening-article1722-114.html 
-	Innenfor rammen av vanlig interesseområde
•	Grensetilfelle: Framtiden i våre hender (Iddefjord-saken)
-	Ny tvistelov utvider adgangen 
Kap 35. Gruppesøksmål
Er det sikkert at saken kan løses ved en domstol?
•	Tvisteloven krever at at saken gjelder ”et rettskrav”
•	Viktig i sivilprosessen (”vanlig rettssak”)
•	Unødvendig å vurdere i fvl. § 28
•	Fvl. § 28 gjelder enkeltvedtak – fvl. § 2 ”bestemmende for rettigheter eller plikter

-	Rt. 1979 s. 468 (Norsk Balalaikaorkester)
-	Rt. 1986 s. 308 (Bergen Motorbåtforening)
-	Rt. 1984 s. 1488 (Burhøns 1)

Klagefrister
•	Generelt om frister:
-	Når begynner fristen å løpe?
-	Hvor lang er den?
-	Hvordan avbryter man utløpet av fristen?
•	Sammenlign med foreldelse av krav, Foreldelsesloven §15
•	Husk spesielle regler for elektronisk kommunikasjon med myndighetene i eForvaltningsforskriften
•	https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988
-	Kan fristen forlenges av spesielle forhold?
-	Er det samme frist for alle?
Hovedregel fvl. §§ 29 og 30:
Klagefrist på 3 uker
Spesialtilfelle 1:
Part krever begrunnelse, jf. § 24,2
Spesialtilfelle 2:
A har fått en rettighet. B klager.
Spesialtilfelle 3:
Posten kom ikke fram til organet

Oppreisning etter § 31 for oversittet klagefrist 
•	”Kan” behandle klagen
•	Hvis klageren ikke kan lastes
•	Eks: Ikke fått vite om fristens lengde
•	Eks: Vært alvorlig syk
•	Hvis klageren kan lastes (ikke har en god unnskyldning) må han ha ”særlige grunner”
•	Eks: Helt nødvendig sosialstønad
•	Etter et år er det uansett for sent

Klageinstansens kompetanse
Fvl. § 34
•	Klageinstansen prøver alle sider av saken
•	Statlig organ skal ”legge vekt på” kommunalt selvstyre ved skjønnsprøving
•	Ikke bundet av klagerens grunner
•	Kan ta hensyn til nye fakta i saken

•	Større frihet enn en overordnet domstol


Omgjøring uavhengig av klage
Fvl. § 35
•	Omgjøring av eget vedtak:
-	Hvis det ikke er til skade for noen
-	Hvis ingen har fått vite om vedtaket
-	Hvis vedtaket må anses ugyldig

-	Kan også gjøres etter klage. Klagen går da ikke til klageinstansen
-	Ingen frister, men mindre materiell mulighet
Omgjøring uavhengig av klage
Fvl. § 35
•	Overordnet organ omgjør vedtaket:
-	§ 35,3: Mulig innen korte frister
-	Større materielt spillerom
•	Eks: Bredvold Skoger AS – konsesjon Statens landbruksforvaltning omgjør fylkeslandbruksstyrets vedtak 

•	§ 35,5 henviser til kompliserte ulovfestede regler. 
-	Sikkerhetsventil for forvaltningen ved tungtveiende samfunnsinteresser 
•	Eks: Omgjøre utslippstillatelse som ødelegger byens drikkevann

Kompetanse og gyldighet
•	Forvaltningens avgjørelser er gyldige når:
-	Det er riktig organ og person som har fattet vedtaket
•	Personell kompetanse
-	Saken er behandlet på riktig måte før vedtaket
•	Prosessuell kompetanse
-	Innholdet i vedtaket er riktig etter gjeldende rett 
•	Materiell kompetanse

Kompetansefeil kan føre til at en avgjørelse blir ugyldig
-	Materielle feil
•	Feil rettsanvendelse
•	Feil fakta
•	Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet

•	Utenforliggende hensyn
•	Usaklig forskjellsbehandling
•	Grov urimelighet
•	Vilkårlighet
•	Uforholdsmessighet

-	Personelle feil
•	Feil organ
•	Ulovlig delegering
•	Feil person
-	Prosessuelle feil
•	Brudd på forvaltningslovens regler
•	Brudd på saksbehandlingsregler i aktuell særlov
•	Brudd på ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling

Fvl. § 41
En regel om gyldighet
•	Gjelder saksbehandlingsfeil
•	Ikke personelle og materielle feil
•	Visse vedtak er gyldige på tross av saksbehandlingsfeil
-	Skal ikke tolkes antitetisk
-	Sier ikke at alle andre feil fører til ugyldighet


Fvl. § 41
En regel om gyldighet
•	Hvilke vedtak er gyldige etter § 41?
-	Bestemmelsen gjelder enkeltvedtak
-	Vurderingstemaet er årsakssammenheng
•	Har feilen virket inn på vedtakets innhold?
-	Det stilles opp et sannsynlighetskrav
•	”grunn til å regne med” – ganske sikkert – kanskje 75%
•	Avviker fra det vanlige kravet om sannsynlighetsovervekt – 51%
•	Negativt formulert ”ikke kan ha virket”
•	Omskrevet: 25% sikkert at feilen kan ha virket inn – likevel gyldig
•	Hvis det er større sannsynlighet kommer ulovfestede regler inn
Fvl. § 41
En regel om gyldighet
•	§ 41 er utslag av et prinsipp
-	Reglene om gyldighet og ugyldighet av vedtak er ulovfestede - skapt av rettspraksis
-	Det finnes en generell ulovfestet regel som tilsvarer § 41 når det gjelder materielle og personelle feil.
-	En bit av de generelle gyldighetsreglene er lovfestet  § 41
Fvl. § 41
En regel om gyldighet
•	Noen typer feil vil lettere kunne påvirke resultatet
-	Inhabilitet
-	Saken ikke tilstrekkelig opplyst
•	Flere små feil kan til sammen være nok
•	Dårlig begrunnelse kan indikere underliggende feil
•	Eks: Rt. 1981 s. 745 (Isene-dommen)
Ugyldighet 
ved prosessuelle feil
•	§ 41- prinsippet sier ikke når vedtaket er ugyldig. Her gjelder ulovfestede regler:
•	Ugyldighet avhenger av en helhetsvurdering
•	Sannsynligheten for at feilen kan ha innvirket?
•	Hvor grove feil?
•	Hvor mange feil?
•	Hvor komplisert er saken?
•	Hvor inngripende er vedtaket?
•	Har parten delvis ansvar for feilen?
•	Er ugyldighet til skade for en privat part?


