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Ugyldighet – introduksjon 

• Hva betyr ugyldighet? 

– Ugyldig = ikke bindende, ikke gjeldende. 

– Ikke blandes med klagevedtak eller omgjøring. 

• Hvorfor regler om ugyldighet? 

– En viktig rettssikkerhetsgaranti for borgerne. Feil 

skal som hovedregel annullere et vedtak. 

• Hvordan reguleres ugyldighet? 

– Reiser to hovedspørsmål: 

– Hva skal til for at et vedtak kjennes ugyldig 

(ugyldighetsgrunner)?  

– Hva er virkningene av at vedtak kjennes ugyldig 

(ugyldighetsvirkninger)?  
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Ugyldighetsgrunner 

• Utgangspunktet: 

– Forvaltningen skal håndheve loven slik lovgiver har 

ment. Skjer det feil, skal vedtaket som hovedregel 

regnes som ugyldig. 

• Et vedtak kan unntaksvis anses som gyldig selv 

om det er begått feil.  

• De fem hovedtypene feil har svært ulik karakter. 

– Til hver feil gjelder særskilte vurderingsnormer. 

• Felles gjelder at feilen må ha påvirket innholdet 

i avgjørelsen. 



Innholdsmangler 

• Materielle kompetansemangler 

– Foreligger når forvaltningen ikke har kompetanse til å treffe 

vedtak med et bestemt innhold. 

– Noen kontrollspørsmål for å avklare om kompetanse 

foreligger og om rekkevidden er tilstrekkelig:  

1. Er hjemmel i lov nødvendig?  

2. Finnes det en relevant lovhjemmel?  

3. Er lovhjemmelen tilstrekkelig?  

4. Finnes det regler som begrenser kompetansen?  

– Når grensene for materiell kompetanse er overskredet 

foreligger det feil i avgjørelsens innhold 

• Innholdsmangler fører nesten alltid til ugyldighet  

– Unntak kan tenkes dersom ugyldighet er til skade for en 

uklanderlig part som i lang tid har innrettet seg etter 

vedtaket (Eckhoff/Smith s. 463) 

 



Tilblivelsesmangler 

• Personelle kompetansemangler  

– Feil myndighet 

• Prosessuelle mangler  

– Mangelfull saksbehandling 

• Skjønnsmangler  

– Mangler ved overveielsene 

• Tilblivelsesmangler kan føre til ugyldighet  

 



Personelle kompetansemangler 

• Forvaltningen har kompetanse, men vedtak er truffet 

av feil organ. 

• Utgangspunktet: feilen må ha kunnet påvirket 

avgjørelsens innhold for å lede til ugyldighet 

• Typetilfeller ved vedtak som er truffet av et organ 

som er:  

– Overordnet det kompetente organ: høy terskel for 

ugyldighet  

– Sideordnet det kompetente organ: noe lavere terskel for 

ugyldighet  

– Underordnet organ: lav terskel for ugyldighet – Rt. 2002 s. 

683 – Vassøy Canning: «At vedtaket er truffet av et organ 

på et lavere nivå enn det som er kompetent etter loven, 

hører med til de feil som ofte leder til ugyldighet.» 

 



Prosessuelle mangler 

• Saksbehandlingsfeil - Prosessuelle mangler  

• Formålet med saksbehandlingsregler: sikre 

deltakelse og kunnskap - dermed riktige 

avgjørelser.  

• Om avgjørelsen har blitt riktig, selv om 

saksbehandlingsreglene ikke er fulgt, kan det 

være grunn til å se bort fra feilen ved 

vurdering av gyldighet  

• Rettspraksis før forvaltningsloven:  

– Tilsidesettelse av en saksbehandlingsregel er 

ikke tillagt virkning med mindre feilen har hatt reell 

betydning for vedtakets innhold 

(forvaltningskomiteen, side 298)  

 



Forvaltningslovens gyldighetsregel:  

• Fvl. § 41: «Er reglene om behandlingsmåten 

i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av 

loven ikke overholdt ved behandlingen av en 

sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket 

likevel gyldig når det er grunn til å regne med 

at feilen ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold.»  

• Kan anvendes analogisk i særlovgivningen 

• Unntaksregel, som ikke kan tolkes antitetisk  

– Dvs. selv om en feil har virket inn på vedtaket, er 

det ikke automatisk tale om ugyldighet.  

– Feil er en nødvendighet, men ikke tilstrekkelig for 

å statuere ugyldighet. 

 



Prosessuelle mangler 

• Tre spørsmål når man skal vurdere 

saksbehandlingsfeil: 

1.Foreligger det en saksbehandlingsfeil? 

2.Hvis ja; er vedtaket likevel å anse som gyldig, 

jf. fvl. § 41? 

– Er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold? 

– Hvis ja; vedtaket er gyldig. 

– Hvis dette ikke kan utelukkes; 

3.Medfører feilen ugyldighet etter den 

ulovfestede ugyldighetslæren? 

 

 

 



Gyldighetsregelen i § 41 

• Hvorfor har lovgiver gitt en særskilt 

gyldighetsregel? 

– Vi borgere er jo mest interessert i om vedtaket blir 

ugyldig.  

– Men i de tilfeller det med nokså stor sikkerhet kan 

konstateres at feilen er uten betydning for 

vedtaket, er det ingen grunn til at forvaltningen 

skal måtte foreta en ny saksbehandling.  

– De ville jo uansett komme til samme resultat. 

– Hensikten med § 41 er å luke ut bagatellmessige 

feil uten betydning for vedtakets innhold.  

– Sparer forvaltningen for tid og ressurser.  

– Aldri konkluder med ugyldighet på grunnlag av § 

41. 



Prosessuelle mangler 

• Rt. 2009 s. 661 - 

Husebyskogen 
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Rt. 2009 s. 661 – Husebyskogen 

1. Saken gjaldt godkjennelse av 

reguleringsplan for ny lokalitet for den 

amerikanske ambassade. Det ble ikke 

gjennomført konsekvensutredning, og det 

var enighet blant partene om at dette var en 

saksbehandlingsfeil. Høyesterett skulle ta 

stilling til om vedtaket likevel var å anse 

som gyldig etter fvl. § 41. Det avgjørende 

spørsmålet var om feilen kunne ha virket inn 

på vedtaket. 



2. Høyesterett viste til formålet med 

konsekvensutredning og uttalte: 
 «Sammenholdt med de interesser som skal ivaretas 

 gjennom reglene om konsekvensutredning, og den 

 komplekse utredningsprosessen det der legges opp til, vil 

 veien frem til ugyldighet derfor kunne være kort når 

 saksbehandlingsfeilen består i manglende eller mangelfull 

 konsekvensutredning.» 

Høyesterett kom allikevel til at reguleringsplanen 

var gyldig. Det ble lagt avgjørende vekt på at 

den grundige saksforberedelsen ga tilstrekkelig 

informasjon. Vedtaket ville blitt det samme selv 

om det var foretatt konsekvensutredning.  

 

 

Rt. 2009 s. 661 – Husebyskogen 



Rt. 2009 s. 661 – Husebyskogen 

3. Dommen viser at det skal lite til for at 

prosessuelle feil kan påvirke et vedtak når det er 

tale om særskilte saksbehandlingskrav. 

Samtidig viser dommen at det ikke er noen 

automatikk. Selv vedtak som mangler 

konsekvensutredning kan anses som gyldige. 

Dommen er kritisert fordi Høyesterett legger for 

stor vekt på innhold fremfor prosess. 

(Se Backer og Bugge i Lov og Rett nr. 3, 2010.) 

 



Den ulovfestede ugyldighetslæren 

To vurderinger: 

 

1.Hvor mye skal til for at en feil skal ha virket 

inn?  

– Det må foretas en konkret 

sannsynlighetsvurdering - tilstrekkelig at feilen 

«kan ha virket inn»  

– Rt. 1963 s. 1288: «Som vanlig i forvaltningsretten 

må det kreves at de feil det er tale om, kan ha 

virket inn på den avgjørelse som er truffet til 

skade for den som angriper avgjørelsen.» 

 

 



Ugyldighet – ulovfestet hovedregel  

2. Bør ugyldighet konstateres ut fra en 

helhetsbetraktning? 

• Relevante momenter 

– Feilens art – bagatellmessig eller alvorlig? 

– Vedtakstypen – inngrep eller tillatelse? 

– Lovbundet vedtak eller diskresjonært skjønn? 

– Er ugyldighet til gunst eller ugunst for borgeren? 

– Kan parten bebreides for feilen? 

– Kan forvaltningen bebreides for feilen? 

– Hvor langt tid har det gått? 

– I hvilken grad har parten innrettet seg etter vedtaket? 

 



Oppgave til diskusjon 

• Lillevik kommune skulle etablere en ny barnehage i et 

av kommunens bedre villastrøk. I tråd med 

saksbehandlingskravene i plan- og bygningsloven ble 

forslaget om endringer i den aktuelle reguleringsplanen 

sendt på høring til de omkringliggende eiendommer. 

Grunnet en feil hos Posten kom brevene aldri frem. 

Planforslaget ble imidlertid annonsert i lokalavisen på 

stedet. Kommunen mottok ingen høringssvar, og planen 

ble kort tid etter enstemmig vedtatt. Naboene 

protesterte da de ble kjent med saken. De hadde mange 

synspunkter på tiltaket som de opplevde som svært 

negativt, og grunnet manglende høring måtte vedtaket 

anses ugyldig. Hva mener dere? 


