
KLAGE OVER ENKELTVEDTAK 
- Informasjon til partene 
 

 

KLAGERETT 

De har rett til å påklage vedtaket dersom De er misfornøyd med det. 

 

Klage over enkeltvedtak etter Plan- og bygningsloven og Delingsloven går til fylkesmannen. Andre klager går til 

kommunens klagenemnd. 

 

Vedtaket og klageretten gjelder ikke tvist om privatrettslige forhold. Dersom det er spørsmål om vedtaket er i 

strid med en privat rettighet e.l., må tvist om dette løses direkte mellom partene, om nødvendig ved domstolene. 

 

VEILEDNING OG INNSYN 

Hvilken lov som er hjemmel for vedtaket, skal framgå av det. Vi kan opplyse Dem om dette dersom De er i tvil. 

De har også rett til å få hjelp av oss til andre spørsmål De måtte ha i forbindelse med klageordningen eller behov 

for annen veiledning og hjelp i forbindelse med saken.  

 

De har rett til å sette Dem inn i dokumentene i saken, unntatt de dokumentene som er unntatt offentlighet i 

medhold av loven. De kan også få kopi eller utskrift av bestemte dokumenter. 

 

HVORDAN GÅR JEG FRAM? 

Klagen skal settes opp som et vanlig brev og skal inneholde: 

 hvilket vedtak De klager over 

 hvilke endringer De ønsker 

 dato og underskrift 

 

De bør også ta med: 

 hvorfor De ønsker å påklage vedtaket 

 annet De mener har betydning for klagebehandlingen 

 når De mottok underretning om vedtaket, særlig dersom De klager så sent at det kan være tvil om De har 

klaget innen fristen gikk ut 

 om De ønsker kopi av noen av saksdokumentene 

 

Klagebrevet sendes til: 

Lier kommune, Planseksjonen, Boks 205, 3401 Lier. 

 

HVOR LANG TID HAR JEG PÅ MEG? 

Klagefristen er 3 uker fra De mottok underretning om vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er poststemplet 

innen fristen gikk ut. 

 

Har De problemer med å holde klagefristen, kan vi i spesielle tilfelle forlenge klagefristen før den er utløpt. Dette 

er ikke kurant, og De bør ta spørsmålet opp i god tid før fristen er ute og begrunne hvorfor De trenger forlenget 

frist. 

 

Har De oversittet klagefristen, er vilkårene strengere for å få behandlet klagen likevel. De må da redegjøre for at 

De ikke kan lastes for forsinkelsen, eller at De har helt spesielle grunner som gjør det rimelig å behandle klagen 

likevel. I tillegg skal vi vurdere om behandlingen kan medføre skade eller ulempe for andre. Absolutt ytterste 

frist er 1 år etter at vedtaket ble truffet. 

 

HVORDAN BEHANDLER VI KLAGEN? 

Rutinen for behandling er: 

 Vi sender klagen til mulige motparter, med frist for kommentar. 

 Vi tar standpunkt til om adgangen til å gjennomføre vedtaket skal utsettes og underretter partene. 

 Vi vurderer om klagen gir grunn til å omgjøre vedtaket. 

 Blir vedtaket omgjort, underretter vi partene om vedtaket. Dette blir da et nytt vedtak, som kan 

påklages av den som er misfornøyd med det. 



 Blir vedtaket opprettholdt, sender vi saken til klageinstansen, dvs. fylkesmannen eller kommunens 

klagenemnd. 

 Klageinstansen behandler klagen og underretter partene om vedtaket. 

 Er det anmodet om å utsette gjennomføringen, skal klageinstansen vurdere også dette spørsmålet. 

 

Klageinstansens vedtak i klagesak kan ikke påklages videre. 

 

UTSETTELSE MED GJENNOMFØRINGEN 

Selv om det er klagerett, kan et vedtak gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om at gjennomføringen 

utsettes til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Slik søknad settes opp sammen med klagen eller som eget 

brev og sendes Planseksjonen på samme måte som et klagebrev. 

 

KOSTNADER 

Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal kommunen eller fylkesmannen normalt dekke vesentlige og 

nødvendige utgifter til sakskostnader, f.eks. til advokathjelp. 

 

I saker som vesentlig er tvist mellom parter, kan den som har krevd et vedtak endret, men ikke fått medhold i 

spørsmål av betydning, bli pålagt å betale sakskostnader til motparten. 

 

Det er egne regler for når og hvordan De eventuelt kan sette fram krav om sakskostnader. Fylkesmannen eller 

saksbehandler vil gi Dem nærmere orientering om dette når spørsmålet er aktuelt. 

 

I helt spesielle tilfelle kan De søke om å få dekket utgift til advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. I så fall 

må De imidlertid hverken ha inntekt eller formue over visse grenser, og i tillegg skal problemet ha helt spesiell 

personlig og velferdsmessig betydning for Dem. Fylkesmannen eller advokaten kan veilede Dem nærmere. 

 

LOVREGLENE OM KLAGE. 

Lovreglene om klage framgår av: 

 Delingsloven av 23. juni 1978 § 1-6 (Lov nr. 70) 

 Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 § 15 (Lov nr. 77) 

 Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 § 10 (Lov nr. 31) 

 Forurensingsloven av 13. mars 1981 § 85 (Lov nr. 6) 

 Forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel VI Klage og omgjøring. 

 

Andre viktige regler i forvaltningsloven er: 

 § 11 Veiledningsplikt 

 §§ 18 og 19 Innsyn i dokumenter 

 § 27 Underretning 

 

YTTERLIGERE BISTAND 

Har De ellers spørsmål i saken, kan De ta kontakt med saksbehandleren ved: 

Planseksjonen, Rådhuset, Lierbyen,  tlf. 32 22 01 00 

 


