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Klage og omgjøring

• Læringskrav:

– Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om 

anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet, varsling, 

partsoffentlighet, vedtak, underretning, begrunnelse og klage

– Reglene om omgjøring av forvaltningsvedtak

• Etter denne forelesningen skal dere kunne;

– Forklare hvorfor vi har regler om klage og omgjøring

– Gjøre rede for bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI.

– Drøfte og anvende forvaltningslovens regler om klage ved 

enkeltvedtak, med særlig vekt på reglene om hvem som kan 

påklage enkeltvedtak.

– Gjøre rede for de rettslige grensene for omgjøring av 

enkeltvedtak (fvl. § 35).



Klage ved enkeltvedtak

• Det er flere måter et enkeltvedtak kan angripes:

– Klage til overordnet forvaltningsorgan

– Klage til Sivilombudsmannen

– Søksmål for domstolene

– Klage til mediene…

• Klage til overordnet forvaltningsorgan:

– Innebærer at enkeltvedtaket underlegges ny vurdering.

– Klageinstansen kan i utgangspunktet overprøve både 

legaliteten og hensiktsmessigheten ved vedtaket.

– Dette i motsetning til Sivilombudsmannen og domstolene som 

kun prøver legaliteten (mer om domstolsprøving i morgen). 



Hvem kan klage?

• Fvl. § 28 første ledd: 

– Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 

klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) 

som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har 

truffet vedtaket (underinstansen).

• At parter kan klage er uproblematisk. 

• Men hvem anses for å ha rettslig klageinteresse?

– Beror på en konkret vurdering av klagers tilknytning til saken. 

Har denne et reelt behov for at saken underlegges en ny 

vurdering?

– Utgangspunkt; de som kan reise søksmål skal også kunne 

påklage et forvaltningsvedtak, jf. lovens forarbeider. 

– Vi kan derfor bruke tvisteloven regler om søksmålsadgang 

analogisk.



Hvem kan klage?

• Tvisteloven § 1-3 (2):

– Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet 

avgjort i forhold til saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet 

vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det.

• Tvisteloven § 1-4 (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.

• Hva med ad hoc aksjonsgrupper?

– Mange grupper på sosiale medier. 

– Aksjonsgrupper kan som hovedregel ikke reise søksmål eller 

klage på forvaltningsvedtak.

• Kan unntak tenkes?



Hvem kan klage?

Rt. 2003 s. 833 (Stopp Regionfelt Østlandet)

1. En aksjonsgruppe ble dannet med formål å stanse en 

planlagt utbygging av et skytefelt. Da staten ble stevnet ble det 

gitt motsvar om at aksjonsgruppen ikke hadde søksmålsevne.

2. Høyesterett kom til at aksjonsgruppen kunne reise søksmål. 

Det ble lagt avgjørende vekt på at gruppen hadde eksistert i 9 

år, de hadde en stor medlemsmasse, egne vedtekter, et styre 

og kontingentordning.

3. Av dommen kan vi utlede at det skal mye til for at 

aksjonsgrupper kan reise søksmål. Det er imidlertid ingen 

absolutt skranke. I forvaltningsretten må det nok være en noe 

lavere terskel for når aksjonsgrupper kan påklage enkeltvedtak. 



Hvem kan klage?

• Momenter for når aksjonsgrupper kan 

kvalifisere til «rettslig klageinteresse»:

• Tvisteloven § 2-1 andre ledd om partsevne:

«Andre sammenslutninger enn etter første ledd har 

partsevne så langt dette følger av en samlet vurdering hvor 

det særlig legges vekt på

– om sammenslutningen har en fast organisasjonsform, 

– om det er et styre eller annet organ som representerer 

sammenslutningen utad,

– om sammenslutningen har en formalisert 

medlemskapsordning,

– om sammenslutningen har egne midler, og

– sammenslutningens formål og hva søksmålet gjelder.»



"Nå er imidlertid SalmonCameras klage avvist, da miljøverneren ikke har «rettslig 

klageinteresse», konkluderer Fiskeridirektoratet.

Årsaken er det lave medlemstallet, nærmere bestemt 126 medlemmer. Det er for få til 

at den er representativ for de interessene som fremmes gjennom klagen, mener 

direktoratet.

– Blir denne avgjørelsen stående, vil det kunne ramme en rekke frivillige 

organisasjoner. Dette er en effektiv måte å fjerne brysomme opponenter på, sier 

Rune Jensen som leder SalmonCamera."



Eksamensoppgave vår 2018

«… Marte dannet foreningen «Lillevik miljølag». Hun 

var klar over at ad hoc-grupper normalt ikke ble gitt 

klagerett eller søksmålsadgang. Hun sørget derfor for 

at en rekke formaliteter ble gjennomført: Foreningen 

ble registrert i Brønnøysund-registeret, det ble 

utarbeidet vedtekter, valgt et styre, samt innført 

kontingent…"

1. Har foreningen Lillevik miljølag klagerett?



Hvordan klage?

• Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket, 

jf. § 29 første ledd.

– Husk at særlovgivningen kan operere med andre frister.

• Klagen skal fremsettes til det forvaltningsorgan som 

har truffet vedtaket, jf. § 32 første ledd, bokstav a –

«underinstansen».

– Her kan ikke § 28 tas helt på ordet.

• Underinstansen kan oppheve eller endre vedtaket, jf. 

§ 33 andre ledd.

• Dersom klagen ikke tas til følge sendes saken til 

«klageinstansen», jf. § 33 fjerde ledd.



Hva kan klageinstansen prøve? 

• Klageinstansen kan prøve «alle sider av saken» –

juss og politikk, jf. § 34 andre ledd.

• Ved prøving av det diskresjonære skjønnet skal 

klageinstansen legge stor vekt på det kommunale 

selvstyret, jf. § 34 andre ledd.

– Henvis til Grunnloven § 49 andre ledd. 

• Klageinstansen kan treffe nytt vedtak i saken, eller 

oppheve det og sende saken tilbake til 

underinstansen til helt eller delvis ny behandling, jf. 

§ 34 fjerde ledd.

• Klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages, jf. 

§ 28 tredje ledd.



Omgjøring



Hva er omgjøring?

• Hva omfattes av begrepet omgjøring? 

– Omgjøring innebærer at forvaltningen endrer eller 

opphever en avgjørelse etter "eget" tiltak. 

• Hva faller utenfor begrepet omgjøring? 

– Omgjøring er ikke: 

• Ombestemmelse før det er truffet avgjørelse 

• Endring av uforpliktende utsagn 

• Endring av vedtak etter klage

• Tilbaketrekning av kontraktsrettslig bindende utsagn 



Hvorfor regler om omgjøring?

• Hensyn for omgjøring: 

– Korrekte avgjørelser.

– Nye vurderinger, opplysninger, rette opp 

faktiske/rettslige feil.

• Hensyn mot omgjøring: 

– Svekker forutberegnelighet. 

– Særlig sentralt er hensynet til borgernes 

innrettelse.

• Balansering av hensynene krever særlige 

regler.



Forvaltningsloven § 35

• Omgjøring av vedtak uten klage

• Fem ledd 

1. Omgjøring av «eget vedtak» eller «eget 

klagevedtak». 

2. Omgjøring av «klageinstansen eller av annet 

overordnet organ». 

3. Overordnet organ gis utvidet omgjøring «til 

skade for den som vedtaket retter seg mot». 

4. Særregler om kommunal og fylkeskommunal 

forvaltning. 

5. Omgjøring i kraft av «annen lov», «vedtaket 

selv» eller «alminnelige forvaltningsrettslige 

regler». 



Når kommer § 35 til anvendelse?

• Plassering av § 35 i forvaltningsloven 

– Forvaltningslovens kapittel VI 

– I utgangspunktet kun ved enkeltvedtak, jf. § 3. 

Gjelder også ved ansettelsessaker, jf. § 2 (2), 

men merk § 3 (2):

• «Vedtak i ansettelsessaker er i alle tilfelle unntatt fra[…] 

reglene om omgjøring i § 35 tredje ledd».



Hvem kan treffe omgjøringsvedtak?

• Skiller mellom vedtaksorganet og overordnet organ:

• Fvl. § 35 første og femte ledd 

– Vedtaksorganets omgjøringsadgang av eget vedtak.

– Overordnet organs omgjøringsadgang av eget klagevedtak.

• Fvl. § 35 andre, tredje og femte ledd

– Overordnet organs omgjøringsadgang av vedtaket truffet av 

underordnet organ.

• Overordnet organ har videre omgjøringsadgang enn 

vedtaksorganet.

– Begrensninger når kommunen har truffet vedtak, jf. § 35 

(4), grunnet det kommunale selvstyret. 



Når kan det omgjøres etter § 35?

• Omgjøring av gyldige vedtak til gunst§ 35 (1) a:

– Fri adgang dersom vedtaket kun er til gunst.

– Begrenset adgang dersom vedtaket «er til skade for noen 

som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser».

– Nokså snever gruppe rettssubjekter. Beskytter ikke de som 

har fått partsstatus gjennom klage. Ei heller andre som har 

«rettslig klageinteresse». Men de kan påklage 

omgjøringsvedtaket.

• Omgjøring av gyldige vedtak til ugunst 

– Ikke kommet frem eller kunngjort, jf. § 35 (1) b. 

– Utvidet omgjøringsadgang for overordnet myndighet, § 35 

tredje ledd. 

– Omgjøringsadgang på andre grunnlag, jf. § 35 femte ledd. 



Når kan det omgjøres etter § 35?

• Omgjøring av ugyldige vedtak § 35 (1) c:

– Vedtak som lider av feil som medfører ugyldighet kan 

omgjøres.

– Uten betydning hvem som står for feilen.

– Dette gjelder selv om omgjøring er til skade for en uskyldig 

part.

– Har det gått lang tid før feilen oppdages, bør mangel ved 

vedtaket være utvetydig.

• Har forvaltningen rett eller plikt til å omgjøre ugyldige 

vedtak?

– Fvl. § 35 første ledd bruker formuleringen «kan».

– Ingen plikt, men fare for usaklig forskjellsbehandling. 

– Apollon nr. 1, 2018: 7000 ugyldige byggetillatelser i 

strandsonen: Link

https://www.apollon.uio.no/artikler/2018/1_strandsonen.html


Fvl. § 35 andre ledd

• Mens første ledd gjelder omgjøring av eget 

vedtak (herunder eget klagevedtak), gjelder 

andre ledd omgjøring av underordnet organs 

vedtak.

• «Foreligger vilkårene etter første ledd, kan 

vedtaket omgjøres også av klageinstansen 

eller av annet overordnet organ.»

• Samme vilkår, samme vurdering.

• Begrensninger når det gjelder kommunale 

vedtak, jf. § 35 fjerde ledd. 



Fvl. § 35 tredje ledd

• Omgjøring til skade; Utvidet omgjøringsadgang for 

overordnet av underordnet organs vedtak.

• Vilkår: ”Dersom hensynet til andre privatpersoner eller 

offentlige interesser tilsier det”. 

– Nokså vide rammer.

• Men strenge tidsfrister: 

– Omgjøring av underordnet organs vedtak:

• Varsling av eventuell omgjøring: tre uker etter at det ble sendt melding om 

vedtaket.

• Omgjøringsvedtaket: melding om omgjøring må sendes innen tre måneder

etter at melding om vedtak ble sendt. 

– Omgjøring av klagevedtak:

• Varsling av eventuell omgjøring: tre uker etter at det ble sendt melding om 

vedtaket.

• Melding om at vedtaket er omgjort må sendes innen tre uker (etter at 

melding om vedtak ble sendt).

• NB; husk § 3 (2) om begrenset omgjøringsadgang i 

ansettelsessaker



Fvl. § 35 fjerde ledd

• Særlige regler om kommunal og 

fylkeskommunal forvaltning. 

– Vedtak truffet på kommunalt eller 

fylkeskommunalt organ er beskyttet mot 

omgjøring.

• Begrunnelse: Lokaldemokratisk selvstyre 

– Se Grunnloven § 49 (2).

– Men overordnet organ kan likevel oppheve vedtak 

som må anses ugyldige. 



Fvl. § 35 femte ledd

• Omgjøringsadgang på andre grunnlag 

• Uavhengig av bestemmelsene i § 35 første, 

andre og tredje ledd, kan omgjøring foretas 

når adgang til å endre følger av: 

– «annen lov», 

– «vedtaket selv» eller 

– «alminnelige forvaltningsrettslige regler» 



Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd

• Omgjøring etter «annen lov» 

– Særlover kan både begrense og utvide 

omgjøringsadgangen.

• Eks. forurensningsloven § 18 første ledd:
– Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse 

etter loven her eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, 

og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom

1. det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig 

større eller annerledes enn ventet da tillatelse ble gitt,

2. skaden eller ulempen kan reduseres uten urimelig kostnad for 

forurenseren,

3. ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningene i vesentlig grad,

(3) Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år 

etter at den ble gitt.



Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd

• Omgjøring etter «vedtaket selv» 

– Mulighet for omgjøring kan inntas som et forbehold 

– Gir forbeholdet utvidet omgjøringsadgang? 

– Nei, ikke ubetinget avgjørende 

– Forbehold kan likevel være et moment i helhetsvurdering 

• Omgjøring etter «alminnelige forvaltningsrettslige 

regler».

– En sekkebestemmelse som kan anvendes dersom de 

øvrige omgjøringsreglene ikke gir grunnlag.

– Om omgjøring kan skje beror på en interesseavveining.

– Juridisk teori: 

• Det må foreligge tungtveiende allmenne hensyn som veier 

vesentlig tyngre enn de som taler mot.



Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd

• Omgjøring etter alminnelige regler – noen momenter: 

– Omgjøringens omfang og følger for samfunnet 

– Partens innrettelse og interesser i at vedtaket blir stående 

– Tid fra vedtaket ble truffet 

– Feil fakta (skyldes dette forvaltningen eller parten?)

– Nye fakta

– Endrede fakta/forutsetninger 

– Partens pliktbrudd, opptreden osv. 

– Om det er tatt forbehold i vedtaket



Behandling av omgjøringsvedtak

• Omgjøringsvedtak er nytt enkeltvedtak 

• Skal behandles etter samme regler som 

enkeltvedtak 

– Forvaltningsloven kapittel IV-VI får anvendelse, i 

tillegg til kapitlene II og III. 

– Forvaltningen må sørge for at saken er ”så godt 

opplyst som mulig” før den omgjør et vedtak.

– Det må sendes forhåndsvarsel. 

– Omgjøringsvedtaket må begrunnes og kan 

påklages.



Oppgave til diskusjon

• Etter Stortingsvalget 2017 ønsket den nye 

regjeringen å signalisere en mer liberal 

flyktningpolitikk. Noen måneder etter valget 

varslet UNE om, og traff omgjøringsvedtak i 

av sine 15 klagesaker hvor det var gitt 

endelig avslag på søknad om 

oppholdstillatelse. Lovlig?

• Etter Stortingsvalget 2017 ønsket den nye 

regjeringen å signalisere en strengere 

flyktningpolitikk. Noen måneder etter valget 

varslet UNE om, og traff omgjøringsvedtak i 

15 saker UDI hadde gitt oppholdstillatelse. 

Lovlig?

Utlendings-

forvaltningen:

UDI:
- Vedtaksorgan

UNE:
- Klageorgan



Oppgave til diskusjon

• Peder Ås har søkt stilling som førstekonsulent i OED. I 

OEDs tilsettingsorgan fattes vedtak om å tilsette Ås og en 

rekke andre jurister. Dagen etter at vedtaket fattes blir det 

slått stort opp i Aftenposten at OED har tilsatt mange nye 

jurister, inkludert Peder Ås. Peder Ås leser oppslaget og 

feirer ansettelsen. Før Ås gis tilbud fra OED oppdages en 

feil i budsjettet som innebærer fare for nedbemanning. 

Det besluttes derfor å trekke tilbake flere av ansettelsene, 

deriblant Peder Ås. Da Peder Ås får vite at han ikke får 

kontrakt, protesterer han med henvisning til at vedtaket 

ikke kan omgjøres.

• Spørsmål: Kan vedtaket om tilsetting omgjøres, og i så 

fall på hvilket grunnlag?



Oppgave til diskusjon

• Nikolai K. Winge er ansatt ved Jur.fak. Høsten 2018 

retter han en masteroppgave i forvaltningsrett. 

Sammen med medsensor blir de enige om 

karakteren B. Etter karakteren er kunngjort blir 

Winge oppmerksom på at kandidaten har oversett 

flere sentrale høyesterettsavgjørelser som endrer 

hele grunnlaget for avhandlingen. Han ringer 

medsensor og de blir sammen enige om å stryke 

kandidaten. Winge viser til fvl.§ 35 (5) og begrunner 

omgjøringsvedtaket med at denne feilen viser at 

kandidaten mangler grunnleggende kunnskaper om 

rettskildesøk, og kan derfor ikke anses som 

ferdigutdannet jurist.


