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Spørsmål om det er adgang til å nedlegge midlertidig forbud etter 
Fylkesmannens opphevelse – Gnr. 109 Bnr. 90 – Kjærnesveien 72 

Det vises til Ås kommunes eposthenvendelse av 21. september 2020, der dere spør hvordan fristen 
for å legge ned midlertidig forbud mot tiltak skal tolkes dersom et vedtak blir opphevet av 
Fylkesmannen etter klage og sendt tilbake til kommunen for ny behandling, og behovet for nytt 
plangrunnlag da aktualiseres av Fylkesmannens avgjørelse». 
 
Spørsmålet fra kommunen er generelt ment, men er foranlediget av at Fylkesmannen den 20. 
august 2020 opphevet kommunens avslagsvedtak i ovennevnte sak fordi reguleringsplanen ikke 
utgjorde tilstrekkelig avslagshjemmel. Kommunen ønsker på den bakgrunn å endre plangrunnlaget 
og sendte den 2. september 2020 varsel til utbygger om midlertidig forbud for å endre 
reguleringsplanen. 
 
Utbygger har på sin side anført at fristen for å nedlegge midlertidig forbud må ta utgangspunkt i 
første gangs behandling og således er utløpt, jf. plan- og bygningsloven §§ 13-1 og 21-7.  
 
Kommunen har bedt Fylkesmannen om en avklaring.  
 
Slik Fylkesmannen ser det, er det sentrale spørsmålet i saken hvorvidt kommunen har adgang til å 
legge til grunn et nytt plangrunnlag ved fornyet saksbehandling.  
 
I forarbeidene til plan- og bygningsloven § 13-1, i Prop. 149 L (2015-2016) på s. 67 heter det: 
 

«Et særtilfelle, som er påpekt av Bodø kommune, er der en sak som behandles av kommunen 
innenfor 12-ukersfristen påklages og klageinstansen opphever vedtaket og returnerer saken til 
kommunen, samt at det er vedtatt nytt plangrunnlag før saken byggesaksbehandles av 
kommunen for andre gang. I slike saker har kommunen akseptert tidligere plangrunnlag og 
valgt ikke å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Dersom klagebehandlingen og 
saksbehandlingstiden hos klageinstansen skal være avgjørende for hvilket plangrunnlag som 
skal komme til anvendelse, vil det kunne gi svært tilfeldige utslag. Departementet er derfor av 
den oppfatning at ny behandling bør skje på grunnlag av det plangrunnlag som gjaldt ved 
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første vedtak i saken, altså senest ved utløpet av 12-ukersfristen fra opprinnelig søknad. 
Kommunen må altså ta stilling til spørsmålet om plangrunnlaget er tilstrekkelig ved første 
gangs behandling av byggesaken.» 

 
Fylkesmannens har også uttalt seg om dette den 31. juli 2017 i sak nr. 2017/12745: 
 

«Vi viser til lovproposisjonen, som ble behandlet i Stortingets møte 23.02.17 (Lovvedtak 56). 
Lovendringen innebærer at nytt plangrunnlag, ikke kan legges til grunn for byggesaker der 
kommunen har oversittet tidsfristen for byggesaksbehandling. Departementet understreker i 
Rundskriv H-6/17 ikrafttredelse av endringene i plan- og bygningsloven og matrikkellova, at 
det opprinnelige plangrunnlaget skal legges til grunn for avgjørelsen ved en fornyet 
behandling av byggesøknaden etter at fylkesmannen har opphevet kommunens opprinnelige 
vedtak som ugyldig. Det opprinnelige plangrunnlaget skal likevel bare legges til grunn så langt 
det er tale om "samme sak". Ved behandlingen av en eventuell ny byggesøknad må det nye 
plangrunnlaget legges til grunn for avgjørelsen.» 

 
Etter Ås kommunes syn løser imidlertid ikke uttalelsene i forarbeidene spørsmålet direkte. 
Kommunen viser til at departementets uttalelser således kun henviser til de tilfellene hvor det er 
foretatt endringer i planen i tiden mellom førstegangs behandling og Fylkesmannens opphevelse. I 
denne saken er det imidlertid Fylkesmannens opphevelse som har aktualisert behovet for nytt 
plangrunnlag, og det var således ikke igangsatt noe arbeid med å endre planen før opphevelsen. 
Kommunen spør om dette forholdet medfører noen realitetsendring.  
 
Slik Fylkesmannens ser på saken, må imidlertid det opprinnelige plangrunnlaget legges til grunn 
også ved de tilfellene hvor nytt planarbeid ikke allerede er igangsatt når Fylkesmannen opphever 
vedtaket. 
 
I denne vurderingen vektlegger vi hensynene bak bestemmelsen. Fylkesmannens uttalelse i sak nr. 
201707023 datert 24. september 2020 illustrerer denne avveiningen. Nevnte sak skiller seg fra vår 
sak ved at den gjaldt spørsmålet om hvorvidt en ugyldig tillatelse stod seg mot et senere vedtatt 
midlertidig forbud. Vurderingen av hensynene har likevel relevans i herværende sak. Det hitsettes:  
 

«Uttalelsen i forarbeidene tar riktignok ikke høyde for dette tilfellet her, hvor fristen formelt 
sett aldri har løpt og kommunen har gitt tillatelse som senere er opphevet. Den gir imidlertid 
uttrykk for en generell regel på bakgrunn av avveining av reelle hensyn: At kommunen må ta 
stilling til spørsmålet om plangrunnlaget er tilstrekkelig ved første gangs behandling av 
byggesaken. En slik regel har gode grunner for seg. Når det er kommunen som ikke har 
etterspurt dokumentasjonen og videre er nærmest til å bære risikoen for at et forbud ikke ble 
vedtatt ved første gangs behandling, vil hensynet til tiltakshaver, herunder at grensen bør 
fastsettes ut fra klare og forutsigbare kriterier, tilsi at det er plangrunnlaget ved første 
behandling som skal legges til grunn når søknaden behandles på nytt.» 

 
Etter Fylkesmannens syn må denne avveiningen slå ut på samme måte i herværende sak. Det følger 
av Prop. 149 L som gjengitt over at kommunen skal ta stilling til om plangrunnlaget er tilstrekkelig 
ved første gangs behandling av byggesaken. Dette plasserer risikoen for en eventuell feilvurdering 
av dette spørsmålet hos kommunen. Hensynet til forutberegnelighet for borgerne tilsier således at 
eventuell ny behandling av samme sak må ta utgangspunkt i det plangrunnlaget som gjaldt ved det 
første vedtaket.  
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Følgen av dette blir at det heller ikke kan nedlegges midlertidig forbud for at kommunen skal kunne 
skaffe seg et nytt plangrunnlag. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
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