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Lovlighetskontroll - Hvaler kommunestyres vedtak av 19.10.2017 i sak 54/17 om 
detaljreguleringsplan for Stentippen Kirkøy 
 
Kommunestyrerepresentantene Rolf Strand, Mona Vaugner, Arnfinn Vikerheim, Merete 
Pedersen, Wenche Wroldsen, Carl-Erik Madsen og Ida Solbakken, har den 19.10.2017  
fremmet lovlighetsklage over kommunestyrets avgjørelse av 19.10.2017 i sak 54/17.  
 
Sakens dokumenter ble mottatt hos Fylkesmannen 19.02.2018. Vi beklager lang 
saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden har sammenheng med vår behandling av klager 
etter plan- og bygningsloven på samme vedtak.  
 
Fylkesmannens vedtak 
 

Fylkesmannen har kommet til at kommunestyrets avgjørelse av 19.10.2017 i sak 
54/17 i sak er ugyldig, jf. kommuneloven § 59 nr. 4. 
 
Avgjørelsen oppheves. Lovlighetsklagen har ført frem. 

 
Fylkesmannens avgjørelse i saken er endelig og kan ikke påklages.  
 
Generelt om lovlighetskontroll 
Etter kommuneloven § 59 er departementet gitt myndighet til å kontrollere avgjørelser fattet 
av folkevalgt organ og kommunal eller fylkeskommunal administrasjon. Myndigheten til å 
foreta lovlighetskontroll av kommunale vedtak er delegert til Fylkesmannen, jf. rundskriv H-
25/92 og H-6/95. Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av ”avgjørelsens 
lovlighet”, jf. § 59 nr. 1. Lovlighetskontroll er begrunnet i hensynet til rettssikkerhet, faglig 
kvalitet på forvaltningens avgjørelser, og forvaltningens omdømme. 
 
Et krav om lovlighetskontroll må fremmes av minst tre medlemmer av kommunestyret. Videre 
må klagen fremmes innen tre uker fra avgjørelsen ble truffet, jf. forskrift av 13. januar 1993 
nr. 4041. 
 
Som utgangspunkt er det kun avgjørelser som avgjør realiteten i en sak som kan bringes inn 
for lovlighetskontroll. Videre er det bare de forvaltnings- og offentligrettslige sidene ved en 
avgjørelse som kan kontrolleres, og ikke de rent privatrettslige sidene.  
 
Kontrollen skal ifølge kommuneloven § 59 nr. 4 omfatte en undersøkelse av om avgjørelsen 
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a. er innholdsmessig lovlig (materiell kompetanse) 
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse (personell 

kompetanse) 
c. er blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse)  

 
Lovlighetskontroll innebærer ikke myndighet til å treffe en ny avgjørelse, men bare til å 
oppheve kommunens avgjørelse dersom den er ugyldig, jf. § 59 nr. 4 andre ledd. Ugyldighet 
er betinget av at det foreligger feil ved den materielle, personelle eller prosessuelle 
kompetansen. Feil ved den personelle eller prosessuelle kompetansen fører imidlertid ikke 
automatisk til ugyldighet. Her følges prinsippet i forvaltningsloven § 41, om at vedtaket 
likevel er gyldig dersom det er grunn til å tro at feilen ikke kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold.  
 
Bakgrunnen for saken 
I møte 19.10.2017 vedtok Hvaler kommunestyre med 11 mot 10 stemmer 
detaljreguleringsplan for Stenbruddet, Kirkøy.  
 
Kommunestyrerepresentantene Rolf Strand, Mona Vaugner, Arnfinn Vikerheim, Merete 
Pedersen, Wenche Wroldsen, Carl-Erik Madsen og Ida Solbakken, fremmet krav om 
lovlighetskontroll av kommunestyrets avgjørelse i samme møte. Lovlighetsklagen er i 
hovedsak begrunnet slik:  
 

1. Kontrollutvalget har opprettet en sak knyttet til pukkverksaken som ikke er ferdig 
behandlet. 

2. Planen er ikke konsekvensutredet. Et tiltak som vil berøre så mange og få så store 
 konsekvenser bør konsekvensutredes. 

3. Planen er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Lovlighetsklagen ble behandlet av kommunestyret den 15.02.2018 som sak 6/18 . 
Kommunestyret besluttet med 13 mot 8 stemmer å opprettholde sin avgjørelse, og saken ble 
derfor oversendt Fylkesmannen, jf. kommuneloven § 59 nr. 2 andre punktum. 
 
Fylkesmannens vurdering av saken 
 
Formelle vilkår for lovlighetskontroll 
Kommunestyrets avgjørelse av 19.10.2017 i sak 54/17 anses som en avgjørelse i henhold 
til kommunelovens § 59. Lovlighetsklagen er mottatt av kommunen den 19.10.2017. Klagen 
er dermed rettidig fremsatt. Også kravet om at klagen skal være fremsatt av minst tre 
representanter av kommunestyret er oppfylt. Den påklagede avgjørelsen gjelder 
offentligrettslige forhold.  
 
Fylkesmannen finner etter dette at de formelle vilkårene for å prøve spørsmålet om lovlighet 
etter kommuneloven § 59, er oppfylt. 
 
Er avgjørelsen truffet av riktig myndighet? 
Kommunestyret har, som øverste kommunale organ, det overordnede ansvar for ledelse, 
planlegging og drift av kommunens virksomhet. Dette innebærer også kompetanse til å treffe 
de nødvendige avgjørelser, så langt ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven § 6.  
 
Det er ingen uenighet om at det er kommunestyret som er det organet som hadde myndighet 
til å treffe en avgjørelse i saken. 
 
 



Er avgjørelsen innholdsmessig lovlig? 
Denne delen av kontrollen retter seg mot vedtakets innhold. Vedtaket må ikke stride mot 
gjeldende rett. 
 
Klagerne anfører at detaljreguleringsplanen er i strid med kommuneplanen. Det er uvisst om 
de mener planforslaget ikke kan vedtas grunnet dette, eller om de mener dette taler for at 
planen må utredes grundigere.  
 
Fylkesmannen presiserer at plan- og bygningsloven ikke oppstiller noe forbud mot å vedta en 
reguleringsplan som er i strid med juridisk bindende bestemmelser eller målsetninger i 
overordnet plan. Men hvorvidt planforslaget er i strid med overordnet plan, kan få betydning 
for om planen må konsekvensutredes eller ikke. 
 
Videre anfører klagerne at planforslaget ikke kan vedtas da kontrollutvalget har opprettet en 
sak knyttet til pukkverksaken som ikke er ferdig behandlet. Saken gjelder vurderingen av 
habiliteten til saksbehandlerne som har hatt befatning med denne saken. Kontrollutvalget 
behandlet saken 07.12.2017 og avsluttet saken på bakgrunn av redegjørelsen fra 
rådmannen. Selv om det kunne vært fornuftig å vente til kontrollutvalget hadde 
ferdigbehandlet saken, kan vi ikke se at manglende behandling av saken i kontrollutvalget er 
til hinder for at kommunestyret vedtar planforslaget.  
 
Er avgjørelsen blitt til på lovlig måte? 
Denne delen av kontrollen innebærer en vurdering av om avgjørelsen er blitt til på lovlig 
måte, dvs. om saksbehandlingsreglene er fulgt. 
 
Klagerne anfører at planen er ugyldig ettersom den ikke er konsekvensutredet. Dette ble 
også anført i klagene etter plan- og bygningsloven på det samme vedtaket. I vedtak av 
27.06.2018 sak 17/7337 har vi kommet til at dette var en saksbehandlingsfeil som kan ha 
virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. pbl. § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger (2009) § 4 a, jf. fvl. § 41. Vedtaket av 19.10.2017 ble av den grunn 
opphevet av Fylkesmannen. For nærmere begrunnelse viser vi til dette vedtaket. Av samme 
grunner gir vi klagerne medhold i sin lovlighetsklage på dette punkt. Fylkesmannens vedtak 
av 27.06.2018 i sak 17/7337 er vedlagt.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen har kommet til at kommunestyrets vedtak av 19.10.2017 i sak 54/17  er 
ugyldig. Lovlighetsklagen har ført frem.  
 
Vi ber kommunen sørge for at Fylkesmannens avgjørelse blir oversendt til 
kommunestyrerepresentantene som har fremmet lovlighetsklagen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Katrine Bjørnstad e.f. Anne Danielsen Haugland 
direktør  seniorrådgiver 
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