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Utredningsplikten. 
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Utredningsplikten  
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Oversikt 

• Fvl. § 17 om sakens opplysning 

• Hva omfatter utredningsplikten 

• Hvor grundige undersøkelser kreves 

• Nye opplysninger som kan/bør forelegges 

parten 

• Følgene av at utredningsplikten ikke er 

overholdt 
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Lovhjemmel: forvl. § 17 om sakens 

opplysning 

• Første punktum: ”Forvaltningsorganet skal 

påse at saken er så godt opplyst som mulig 

før vedtak treffes.” 

• Svært viktig bestemmelse 

• Gjelder klarlegging av fakta og hensyn 

• Dette er forvaltningens ansvar! 

• ”det inkvisitoriske prinsipp” 

• Partene må selv bidra, ut fra sine 

forutsetninger. Veiledningsplikten, § 11 

 
arbeid 
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Hva omfatter utredningsplikten 

• Utrede alle sider av saken, alle interesser og 

hensyn. Nøytralitetshensynet 

• Forvaltningen må dekke omkostningene ved 

undersøkelser 

• Men noen lover pålegger de private en sterkere plikt 

til å bidra, f.eks. forurensnings-loven §§ 51 og 13 

• Hva skal undersøkes: Det som kreves ut fra lovens 

vilkår.  

• Usikre forhold f.eks. i utlendingssak Rt. 2011 s. 1481 
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Hvor grundige undersøkelser kreves 

• Så grundig «som mulig», men avveining av  

– sakens betydning 

• For partene  

• For andre privatpersoner eller offentlige 

interesser, f.eks. miljøhensyn,    opp mot 

– omkostninger og problemer med å få klarlagt 

saken 

– tidsmomentet 

• Se f.eks. Rt. 2011 s. 111 (drosjeløyve),          

Rt. 2009 s. 1319 (driftshjemmel til fysioterapeut), 

Rt. 2002 s. 683 (Vassøy Canning) 
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Nye opplysninger skal forelegges 

parten, § 17 annet ledd 

• Også meget viktig! 

• Vilkår:  

– Opplysningene dreier seg om parten eller hans  

virksomhet 

– Parten har rett til å se dem etter § 18 jf. § 19 

• Opplysningene kan ha fremkommet ved 

forvaltningens undersøkelser eller ha kommet inn til 

forvaltningen på annen måte 

• Hvorfor: Parten skal få mulighet til å uttale seg, for 

evt. å imøtegå opplysningene eller gi nye 

argumenter 
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Unntak fra plikten til å forelegge, § 17 

annet ledd annet punktum 

a) bekreftes av partens egen fremstilling eller 

av fremstilling som han har kontrollert 

b) rask avgjørelse påkrevd av hensyn til andre 

parter eller offentlige interesser 

c) opplysningene ikke har avgjørende 

betydning for vedtaket, eller underretning 

unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra 

hensynet til parten selv 
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Nye opplysninger som bør forelegges 

parten, § 17 fjerde ledd 

• ”opplysninger av vesentlig betydning som det 

må forutsettes at de har grunnlag og 

interesse for å uttale seg om” 

• Dette er opplysninger om andre forhold enn 

parten selv eller hans virksomhet 

• Kan f.eks. gjelde andre parter eller ny 

forskning om virkningene av et forurensende 

tiltak eller om smittefarlige sykdommer 
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Følgene av at utredningsplikten ikke  

er overholdt 

• Mangelfull utredning er en 

saksbehandlingsfeil 

• Fvl. § 41: ikke ugyldighet hvis feilen ikke kan 

ha hatt innvirkning på vedtaket 

• Men denne typen feil vil lett kunne ha virket 

inn 

• Da må det foretas en helhetsvurdering av om 

vedtaket skal bli ugyldig 
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Klage 
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Oversikt 

• Innledning 

• Hva kan det klages på 

• Hvem kan klage 

• Klagefrist  

• Krav til klagen 

• Underinstansens behandling av klagen 

• Klageinstansens klagebehandling 

• Resultatet av klagesaken 
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Innledning 
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Utgangspunkter 

• Klageretten er hjemlet i fvl. § 28: 

Enkeltvedtak kan påklages 

• Hvorfor ble klagerett tatt inn i loven?  

Forvaltningskomiteens innstilling s. 243:  

”Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak og 

trygge den enkeltes rett, men den er [også] et ledd i 

forvaltningens egen kontroll med sine avgjørelser.” 
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Hensyn for og imot 

• Hensyn som taler for en klageadgang  

– Rettssikkerhet for parten 

– Sikre riktige avgjørelser. Viktig ikke bare for 

parten, men for samfunnet  

– Samfunnsøkonomiske hensyn  

– Forvaltningens egen kontroll  

• Hensyn som taler mot en klageadgang  

– Hensynet til den som er tilgodesett av vedtaket  

– Forvaltningens arbeidsbyrde  
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Andre måter å angripe vedtak på 

• Be om omgjøring, jf. fvl. § 35 

• Bringe saken inn for domstolene 

– Må man klage først? 

• Bare hvis forvaltningen bestemmer det, jf. 

forvaltningsloven § 27b 

• Ellers kan man gå rett til domstolene 

– Det er begrensninger i domstolenes adgang til å 

prøve det frie skjønn 

• «Klage» til Sivilombudsmannen  
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Kort om hva en klage er 

• Krav om at det settes i gang en formalisert 

overprøvingsprosess 

• Ved overordnet organ 

• Ubundet av de rettslige og 

forvaltningsmessige vurderingene som er 

foretatt av førsteinstansen 

• På grunnlag av faktum og argumentasjon slik 

de foreligger når klageinstansen treffer 

vedtak 
16 



Hvem er klageinstans 

• Det nærmeste overordnede organet 

• I statsforvaltningen følger svaret av den hierarkiske 

strukturen 

• Ingen klagerett hvis organet ikke har noe overordnet 

organ: Regjeringen, uavhengige forvaltningsorganer 

• I kommunen:  

– Kommunestyret, formannskapet el en særskilt klagenemnd 

er klageorgan for vedtak truffet av annet kommunalt organ, 

jf. fvl. § 28. 2. ledd 

– Dep. når kommunalt vedtak er truffet etter delegasjon 

– Særlover bestemmer ofte at statlig organ er klageinstans 

– Ofte delegert til fylkesmannen 
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Hva kan det klages på 
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Hvilke avgjørelser kan påklages 

• Forvaltningsloven § 28 første ledd:   

 «enkeltvedtak», se § 2 første ledd 

 bokstav b jf. a 

• Enkelte andre avgjørelser kan påklages etter 

andre regler, jf. § 14 (pålegg om å gi 

opplysninger), § 15 siste ledd (gransking) 

og § 21 annet ledd (avslag på krav om 

innsyn) 

• Kort om forholdet til EMK artikkel 8 ?? 
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Hvem har klagerett 
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To grupper har klagerett 

Forvaltningsloven § 28 første ledd: 

• «part», jf. § 2 første ledd bokstav e 

– Parten har krav på underretning om vedtaket, 

med informasjon om klageretten, jf. § 27 

• «andre med rettslig klageinteresse» 

– Ikke definert i loven 

– Oppstår ofte i praksis (og i oppgaver) 

– En som har rettslig klageinteresse, blir part i 

klagesaken og får partsrettigheter (innsyn osv) 
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Rettslig klageinteresse 

1. Omfatter flere enn sakens parter 

2. Skal ses i lys av søksmålsadgangen  

– jf. Ot.prp. nr. 38 (1964-65).  

– Iallfall ikke snevrere enn retten til å reise sak 

– Se tvisteloven § 1-3 annet ledd 

3. Helhetsvurdering av tilknytningen til saken 

– Se neste bilde 
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Helhestvurderingen 

• En viss tilknytning, ikke nødvendigvis rettslig 

• Konkurranseforhold kan gi klageinteresse 

• Andre interessemotsetninger 

• Interessefellesskap 
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Kan organisasjoner ha rettslig 

klageinteresse? 

• En organisasjon som parten er medlem av, typisk 

profesjons- eller annen interesseorganisasjon, hvis 

disse interessene er berørt 

• Organisasjoner ellers: 

– Saken må angå en sentral målsetning for org. 

– Organisasjonen bør ha en viss størrelse og 

representativitet, men kravet varierer med sakens 

karakter. Usikre grenser. Eks: 

• Gamle Drøbak 

• Fortidsminnesmerkeforeningen 
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Rt. 1980 s. 569 (Alta)  

Norges Naturvernforbund 

«kunne opptre som saksøker dersom forbundet 

gjør gjeldende at et reguleringsvedtak må 

kjennes ugyldig fordi det foreligger brudd på 

saksbehandlingsregler eller andre rettsregler 

som har betydning i forhold til 

naturverninteresser»  

 

25 



 

Rt. 1992 s. 1618 (Framtiden i våre hender) 

• «Kravet om rettslig interesse forutsetter en 

helhetsvurdering av om saksøkeren har rimelig 

grunn til å kreve at spørsmålet blir prøvet av 

domstolene.»  

– Søksmålet må falle inn under organisasjonens 

formål eller være en del av dens praktiske 

virkefelt 

– Andre momenter: Representativitet og sakens 

betydning (den gjaldt store og populære 

rekreasjonsområder). Godtatt 
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Rt. 2003 s. 833 (Stopp Regionfelt Østlandet) 

• Helhetsvurdering av om organisasjonen har rimelig 

grunn til å få spørsmålet prøvd 

• Dette forutsetter at «organisasjonen ut fra formål, 

virksomhet og representativitet har tilstrekkelig 

tilknytning til søksmålet» 

• Ad hoc-organisasjoner som er etablert for det formål 

å fremme et søksmål, har ikke partsevne. Denne var 

ikke ad hoc 
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(org. forts.) 

• Bruk tvisteloven § 1-4 som huskelapp!  

 

§ 1-4. Søksmålsadgang for organisasjoner 

mv.  

(1) Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i 

eget navn om forhold som det ligger innenfor 

organisasjonens formål og naturlige 

virkeområde å ivareta, når vilkårene ellers i § 

1-3 er oppfylt.  
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Kan offentlige organer ha rettslig 

klageinteresse? 

• Ikke i utgangspunktet 

• Unntak: 

– Hvis de har samme stilling i saken som private 

parter kan ha  

– Bestemt ved lov. Eks: 

• Friluftsloven § 22 tredje ledd 

• Plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd 

29 



Klagefrist 
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Klagefristens lengde 

• Hvorfor frist? Hensynet til innretning 

• Fristens lengde: tre uker, jf. fvl. § 29 
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Klagefristens utgangspunkt 

• Fra underretning er kommet frem til parten, jf.     

1. ledd 1. pkt. Dvs. i postkassen. Ved e-post: 

fra enkeltvedtaket er gjort tilgjengelig for 

parten, og varsel om dette er sendt 

• Hvis ikke underretning: Fra vedk. rent faktisk 

har fått eller burde ha fått kunnskap om 

vedtaket, jf. 2. ledd 1. pkt.  

– Ved rettighet: absolutt frist tre måneder 

• Fra offentlig kunngjøring, jf. 1. ledd 2. pkt. 

 

 

32 



Klagefristens utgangspunkt der det bes om 

begrunnelse 

• Ved fordeling av tillatelser og andre fordeler trenger 

ikke forvaltningen gi samtidig begrunnelse, jf. fvl. § 

24, 2. ledd 2. pkt. 

• En part kan likevel kreve etterfølgende begrunnelse, 

jf. 3. pkt. 

• Da løper klagefristen fra begrunnelsen kommer frem 

til ham/henne, jf. § 29, 3. ledd 2. pkt. 
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Når må klage være fremsatt? 

• Om fristberegning, se domstolloven §§ 148-149 

• «For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at 

erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til tilbyder av 

posttjenester som skal sørge for å få sendingen frem», 

jf. fvl. § 30 

• Kan også sendes på e-post hvis forvaltningen har lagt 

til rette for det, jf. fvl. § 15 a, 2. ledd og 

eForvaltningsforskriften § 11 

– Da må klagen ha kommet frem til forvaltningens e-

postadresse innen klagefristens utløp 

– Sende klagen på nytt hvis ikke mottar bekreftelse 
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Oversittelse av klagefristen 

• Klagen skal avvises, jf. § 33, 2. ledd 

• Mulighet for oppreisning, jf. fvl. § 31 («kan») 

– To alternative vilkår: 

a) ikke kan lastes 

b) av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd 

– I begge tilfeller: Vil endring medføre skade for 

andre? 

• Absolutt frist: Ett år, jf. siste ledd (etter det: omgjøring) 
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Krav til klagen 
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Klagens adressat, form og innhold  

Forvaltningsloven § 32: 

• Klagen fremsettes overfor førsteinstansen  

• Den skal nevne hvilket vedtak den gjelder og 

den endring som ønskes 

• Ikke nødvendig å nevne grunnene til klagen, 

men lurt 

• Inneholder klagen feil, skal klager gis 

anledning til å rette feilen før avvisning, jf.   

§ 32 siste ledd  
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Underinstansens behandling av klagen, 

§ 33 

• Kapitlene IV og V gjelder for saksforberedelsen, med de 

særregler som følger av § 33  

– Eventuelle motparter skal som regel varsles  

– I noen tilfeller må det foretas nærmere undersøkelser  

• Underinstansen kan  

– avvise saken (men avvisningsvedtaket kan påklages)  

– oppheve eller endre vedtaket i klagers favør, også om 

det går utover andre, eller  

– oversende saken til klageinstansen, og vurdere utsatt  

iverksetting etter § 42  
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Klageinstansen: Avvisning 

• Klageinstansen kan avvise klagesaken, selv 

om underinstansen mente at saken kunne 

fremmes, jf. § 34 første ledd 

Mulige avvisningsgrunner: 

• Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak 

• Den som klager har ikke klagerett 

• Klagefristen er oversittet, og vilkårene for å gi 

oppreisning for oversittelse av fristen er ikke 

oppfylt (eller klageinstansen ønsker det ikke) 
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Klageinstansens realitetsbehandling, 

jf. § 34 annet og tredje ledd 

• Klageinstansen kan prøve alle sider av saken, 

herunder utøvelsen av forvaltningens frie skjønn 

• Statlig klageinstans skal ta hensyn til det kommunale 

selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. 2. ledd 3. 

pkt.  

– Rt. 2007 s. 257 (Trallfa): dette gjelder «først og 

fremst … i valget mellom løsninger som ikke eller 

i liten grad kan anses å ha betydning for 

overordnete planhensyn av regional eller nasjonal 

betydning» 
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Klageinstansens realitetsbehandling 

• Nytt faktum: Kan ta endrede forhold i betraktning, jf. 

§ 34, 2. ledd 1. pkt. Dette sparer tid og ressurser, 

fremfor at saken må begynne på nytt 

• Ikke bundet av klagerens grunner, kan endre/ 

oppheve på et annet grunnlag enn påberopt  

• Men skal vurdere klagerens synspunkter 

• Kan ta opp forhold som ikke er berørt av klageren, 

også andre deler av vedtaket, f.eks. andre vilkår 

• Har klageinstansen plikt til å rette opp feil? 

– Antakelig ved manglende lovhjemmel. Se dog     

§ 34, 3. ledd (neste) 
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Grenser for klageinstansens 

kompetanse, jf. 3. ledd 

• Vedtaket kan ikke endres til skade for 

klageren, med mindre «dennes interesser 

finnes å måtte vike …», 1. pkt. 

• Melding om dette må sendes klageren innen 

tre måneder etter at underinstansen mottok 

klagen, 2. pkt. 

• Begrensningene gjelder ikke hvis det er 

kommet en velbegrunnet klage fra en annen 

klager, 3. pkt. 
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Resultatet av klageinstansens 

behandling 

• Tre muligheter, jf. § 34, 4. ledd: 

– Vedtaket blir stående som det var 

– Klageinstansen treffer nytt vedtak i saken, hvor 

hele eller deler kan være endret 

– Klageinstansen opphever vedtaket og sender 

saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis 

ny behandling («hjemvisning») 

• Klageinstansens vedtak kan som hovedregel 

ikke påklages, jf. § 28, 3. ledd 
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Podcast: 

• Legges ut i på semestersiden fortløpende 

 

Evaluering av forelesningene: 

• Jeg tar gjerne imot en evaluering i fronter, 

f.eks. at dere skriver tre positive ting og tre 

negative (forbedringspunkter). Den kan 

legges inn anonymt. 
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