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Hvem er sivilombudsmannen?

• Aage Thor Falkanger

‒ Fra 2014

‒ Dommer i Høyesterett

‒ Hanne Harlem ny sivilombudsmann fra 2. februar 
2019

• Medarbeidere

‒ 70 ansatte, hvorav 50 jurister

• Oppnevnes av Stortinget

‒ Hvert 4. år

‒ Ikke en del av forvaltningen

• Mandat

‒ Ivareta den enkeltes rettigheter i møte med 
forvaltningen

‒ Kontroll av forvaltningen

‒ Uttaler sin mening
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2018 i tall

• 1 888 telefonforespørsler  

• 3 900 nye klagesaker (inkl. 13 saker tatt opp av eget tiltak)

• 4 000 avsluttede saker
- 58 % avviste saker
- 42 % realitetsbehandlede saker
o 250 undersøkelser
o 170 saker avsluttet med kritikk/henstilling om ny 

vurdering
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Aktuelle saker
1.Kommunens behandling av private reguleringsplanforslag (2018/4498)

2.Gyldighet av planbestemmelse og bruk av retningslinjer i reguleringsplan (2018/3829)

3.Dispensasjon fra eldre reguleringsplaner (2019/598)

4.Ulovlighetsoppfølging – klagerett og fylkesmannens prøving (2018/4398)

5.Foreløpig beregning av refusjon – adgangen til å stille saken i bero (2019/1262)

6.KMDs omgjøringsvurdering i lysthussaken (2019/12, jf. 2014/2809)
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1. Private planforslag: møter og 12-ukersfristens start
SOM-2018-4498

• Faktum

- Harstad kommune krevde at det ble gjennomført flere møter etter mottak av privat 

reguleringsplanforslag enn det obligatoriske oppstartsmøtet.

- Kommunen mente 12-ukersfristen startet å løpe først når komplett planforslag er 

journalført.

• Spørsmål og svar

1. Var kommunens praksis for avholdelse av møter ved behandling av private planforslag i 

tråd med loven?

➢ Ja

2. Var kommunen forståelse av oppstartstidspunkt for tidsfristen i pbl. § 12-11 riktig?

➢ Nei → ba om endring av praksis

• Begrunnelse

1. Behovet for flere møter enn oppstartsmøtet må vurderes konkret i den enkelte sak. 

2. Planforslaget trenger ikke være komplett for at 12-ukersfristen skal starte.

• Nedre grense for hvor mangelfullt forslaget kan være for at det er «mottatt»

«Når forslaget til 
reguleringsplan er mottatt av 
kommunen, skal kommunen 
snarest, og senest innen tolv 

uker eller en annen frist som er 
avtalt med forslagsstiller, 
avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på 

høring og legges ut til offentlig 
ettersyn3 og behandles etter 
reglene i §§ 12-9 og 12-10»
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• Faktum

- Fylkesmannen stadfestet en områdereguleringsplan i område med eksisterende 
bensinstasjon – kommunen ønsket ikke videreføre bensinstasjonen i planen.

- Fylkesmannen: noen bestemmelser var ikke rettslig bindende, men kunne stå i planen 
som retningslinjer.

• pørsmål og svar

1. Hadde planbestemmelse om at gjennomføring av nye større tiltak førte til at det ikke 
lenger kunne drives bensinstasjonsanlegg hjemmel i lov?

➢ Nei → ba om ny vurdering

2. Kunne Fylkesmannen la rekkefølgekravet stå i planen som retningslinje? 

➢ Uheldig at retningslinjer var formulert som rettslig bindende krav

• Begrunnelse

1. Planbestemmelsen i punkt 3 hadde ikke hjemmel i pbl. § 12-7 og regulerte etter 
ordlyden igangværende virksomhet i strid med pbl. § 12-4.

2. Fylkesmannens kompetanse som klageinstans går lenger enn å undersøke om selve 
planen og planbestemmelsene er gyldige. Det bør fremgå klart av planen hva som er 
rettslig bindende planbestemmelser og hva som er retningslinjer.

2. Gyldigheten av planbestemmelse og bruk av retningslinjer i reguleringsplan
SOM-2018-3829

«3. Ved gjennomføring av nye 
større tiltak kan det ikkje 
lenger drivast 
bensinstasjonsanlegg og/eller 
tilhøyrande funksjonar innanfor 
feltet. Fram til då er det høve 
til vidare drift av eksisterande 
bensinstasjonsanlegg inkludert 
renovasjon og vedlikehald.

4. Før det vert gjeve 
rivingsløyve for bensinstasjon i 
B/F/K2 skal det vera regulert og 
opparbeid tomt for 
drivstoffstasjon annan stad i 
tettstaden Sogndal.»

Områdereguleringsplan
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• Faktum  

- Systematisk undersøkelse av dispensasjonsvedtak der det var søkt om dispensasjon fra 

eldre reguleringsplaner.

- Bakgrunn: Tidligere klagesaker her, særlig SOM-2017-2921.

• Hovedfunn

- Hovedinntrykk: Vurderingen av § 19-2 andre ledd oppfyller lovens krav.

Men:

- Planbestemmelser gradvis uthult gjennom dispensasjoner.

- Lagt vekt på at planbestemmelsen ikke lenger er i samsvar med 

dagens byggestil.

- Et klart flertall dispensasjonssøknader blir innvilget.

- Vektlegging av det kommunale selvstyre også i vurderingen etter andre ledd.

- Fylkesmannen bør være oppmerksom på faren for uthuling av bestemmelser i plan –

foreta en vurdering etter § 19-2 første ledd.

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller 
midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse,3 blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det kan 
ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler.

3. Systematisk undersøkelse – dispensasjon fra eldre reguleringsplaner i Rogaland
SOM-2019-589 – Fylkesmannen i Rogaland
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• Faktum 

- Sak tatt opp av eget tiltak med KMD.

• Spørsmål og svar

1. Er det klagerett på kommunens beslutninger om ulovlighetsoppfølging 

etter plan- og bygningsloven § 32-1? 

• → Nei. 

• Pbl. § 32-1 retter seg mot kommunene. Skal ikke gi private 

rettssubjekter rettigheter, jf. forarbeidene.

2. Hva skal Fylkesmannen prøve ved klager som gjelder kommunens 

manglende ulovlighetsoppfølging? 

• → Om beslutningen er et enkeltvedtak med klagerett. Ikke prøve 

«mindre betydning»

• Formål: effektivisere ulovlighetsoppfølgingen

§ 32-1. Plikt til å forfølge 
ulovligheter

(1) Kommunen skal forfølge 
overtredelser av bestemmelser 
gitt i eller i medhold av denne 
loven.

(2) Er overtredelsen av mindre 
betydning, kan kommunen avstå 
fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke 
enkeltvedtak.

4. Ulovlighetsoppfølging – klagerett og fylkesmannens prøving
SOM 2018-4398
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5. Foreløpig beregning av refusjon – adgangen til å stille saken i bero
SOM-2019-1262 – Oslo kommune

• Faktum

- Tiltakshaver ba Oslo kommune om godkjenning av foreløpig beregning av refusjon for bygging 

av infrastruktur til Intility Arena.

- Etter over fire år var ikke saken behandlet.

- Saken var «stilt i bero» i kommunen fordi kommunen mente tiltakshaver på bakgrunn av en 

privatrettslig avtale ikke hadde rett til å kreve refusjon.

• Spørsmål og svar

- Var det adgang til å stille saken i bero?

➢ Nei 

• Begrunnelse

- Ikke rettslig grunnlag for å stille saken i bero.

- Den privatrettslige avtalen kan ikke danne grunnlag for å la være å behandle refusjonssaken.

- Kommunen må enten avvise saken eller foreta foreløpig refusjonsberegning.

- Den privatrettslige avtalen må påberopes i det etterfølgende økonomiske oppgjøret.

www.1881.no



18. nov 2019
14

6. KMDs omgjøringsvurdering i lysthussaken
SOM-2019-12 – Lysthus i strandsonen

• Faktum

- Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak SOM-2014-2809.

- Naboene ba om omgjøring av tillatelse, men KMD avslo uten konkret vurdering.

• Spørsmål og svar

- Var KMDs ugyldighets- og omgjøringsvurdering mangelfull?

➢ Ja → ba om ny vurdering

• Begrunnelse

- Utgangspunkt: manglende hjemmel medfører ugyldighet.

- Lovavdelingens uttalelse treffer ikke dette tilfellet.

- Ugyldighet og omgjøring var ikke vurdert konkret.

- Relevante momenter: manglet hjemmel for vedtaket, tiltaket oppført uten 

søknad (ikke innrettelse i god tro), strandsonen er skadelidende, omgjøring av 

tillatelse til lysthus kan vanskelig sies å ramme urimelig hardt.

www.1881.no



Andre aktuelle problemstillinger

• Saksbehandlingstid

• Systematisk undersøkelse - Frogn kommune

• Oversittelse av fristene i pbl. § 21-7

• Informasjon til partene under sakens gang

• Innsyn 

• Innsyn etter offentleglova

• Innsynskrav skal avgjøres uten 

«ugrunna opphald», jf. offl. § 29 første ledd

• Femdagersregelen

• Klager skal «førebuast» uten «ugrunna opphald»
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Besøksadresse: Akersgata 8, inng. Tollbugata | Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon +47 22 82 85 00 | Grønt nummer 800 80 039

sivilombudsmannen.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

www.sivilombudsmannen.no/nyhetsbrev/


