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Fylkesmannens avgjørelse av krav om dekning av sakskostnader  -  Ås
kommune - Gamle Mossevei 29 - gnr. 57 bnr. 6

Fylkesmannen viser til krav datert 04.07 .13 fra Advokatfirmaet Thommessen ved advokat JohanNyrerød Spiten, heretter kalt Thommessen, om dekning av sakskostnader på vegne av Mesta
Eiendom AS, heretter kalt Mesta.

Kravet er fremsatt i medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 36. Kravet knytter seg til
Fylkesmannens vedtak av 06.06.13, hvor Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune sittvedtak av 17.01.13, sak 4/13, ble opphevet. Kravet er fremsatt rettidig og lyder på kr 277.390,61eks. mva.

Kravet skal avgjøres av Fylkesmannen, jf. fl. $ 36 tredje ledd.

Kravet ble oversendt Ås kommune for uttalelse 18.09.13. 1 brev av 17.10.13 gav KS-advokateneved advokat Øyvind Renslo, heretter kalt KS-advokatene, uttrykk for at kommunen ikke haddemottatt krav om dekning av sakskostnader fra Mesta. Kravet ble derfor oversendt på nytt den22.10.13. KS-advokatenes merknader til kravet på vegne av kommunen fremgår av brev datert01.11.13.

Fylkesmannen viser til sakens dokumenter, og gir ikke ytterligere saksreferat.

Fylkesmannen vurdering av kravet

Fylkesmannen bemerker at både Mesta og Tonerud Transport AS var parter i klagesaken avgjortved Fylkesmannens vedtak av 06.06.13. Begge parter har fremmet krav om dekning av
sakskostnader etter fvl. § 36. Dette vedtaket innebærer imidlertid kun en avgjørelse av kravetfremmet av Mesta.

Hovedregelen etter fvl. § 36 første ledd går ut på at en part skal få dekket vesentlige og
nødvendige sakskostnader ved enhver endring av enkeltvedtak til gunst for en part.

Bestemmelsen lyder slik:
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"Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige
kostnader som har vært nødvendige for å :faendret vedtaket, med mindre endringen
skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller
andre særlige forhold taler mot det."

KS-advokatene anfører, på vegne av kommunen, at Fylkesmannens vedtak ikke innebærer en
endring til gunst for klager. Fylkesmannen viser til Sivilombudsmannens sak 2003-0926, gjengitt
i årsmelding for 2003 s. 160. Fylkesmannen finner det ikke tvilsomt at oppheving av kommunens
vedtak, om omgjøring av tidligere gitt byggetillatelse til avslag, innebærer at vedtaket er "endret
til gunst" for Mesta.

I henhold til fvl. § 36 må sakskostnadene ha vært vesentlige og nødvendige for at en part skal ha
krav på dekning. Det må dessuten ikke foreligge særlige grunner som taler mot slik dekning.

Thommessen har i e-post av 27.09.13 presisert at kravet om sakskostnader kun gjelder salær uten
merverdiavgift. Fylkesmannen legger dette til grunn. Fylkesmannen anser kr 277.390,61 eks.
mva. for å være vesentlige kostnader.

I nødvendighetskriteriet i fvl. § 36 ligger et krav om årsakssammenheng mellom utgifter parten
har pådratt seg i klageprosessen og vedtaksendringen. Hva som har vært "nødvendige" kostnader
for å få endret vedtaket beror på en konkret vurdering i den enkelte sak der det må legges
vesentlig vekt på hva parten selv og partens advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige
tiltak, jf. Sivilombudsmannens årsmelding for 2005 s. 261. Det er følgelig ikke et krav at
utgiftene objektivt sett må ha vært nødvendige for  å  få endret vedtaket. I vurderingen skal det
legges vesentlig vekt på feilens art og sakens vanskelighetsgrad, herunder om saken har et
komplisert faktum eller reiser kompliserte juridiske spørsmål.

Det nødvendige arbeid vil i alminnelighet være arbeid i forbindelse med utarbeidelse av
klagebrev. Klagebrev vil normalt fremstå som den nødvendige faktoren for å få endret vedtaket.
Anførsler i klagebrev vil normalt rette seg mot forståelsen av de juridiske forhold saken reiser og
sakens faktum. For det tilfelle at klager er av den oppfatning at saken er uklar/misvisende fra
kommunens side, vil det aksepteres at en bruker noe tid på å fremstille bakgrunnen for saken.
Etter Fylkesmannens syn vil også noe direkte kontakt med saksbehandler, eventuelt andre hos
bygningsmyndigheten som er tilknyttet saken kunne dekkes. Dekning av utgifter utover dette er
ikke utelukket, men må ses i lys av nødvendighetsvilkåret.

Det er bare utgifter som har sitt grunnlag i arbeid i perioden mellom det påklagede vedtak og
Fylkesmannens vedtak som kan anses å ha vært nøjvendige for af endret vedtaket. I denne
saken vil det si perioden fra 17.01.13 til 06.06.13.

. . L erL( _03c) . . . .
Kostnadene angitt 1 faktura nummer 194446(apr1l1 012), 195779 (ma1 2012), 196400 (jun1
2012), 198109 (august 2012) og 203048 (desember 2012) samt kostnader til reisegodtgjørelse
den 21.12.12 og kostnader til salær i perioden 02.01.13 til og med 16.01.13 under faktura
nummer 204482, er kostnader pådratt før kommunens vedtak og kan ikke anses som nødvendig
for åfå endret vedtaket av 17.01.13.

Kostnader for perioden april 2012 til desember 2012, inklusiv reisegodtgjørelse den 21.12.12,
utgjør totalt kr 140.428,44.



I perioden 02.01.13 til 16.01.13 er det krevd dekning for 6,5 timer for Johan Nyrerød Spiten
(JONS), 1 timer for Lars Erik Larson (LAEL) og 0,5 timer for Lars-Henrik Winsnes Berg
(LA WB). Fylkesmannen har fått opplyst at faktura for januar har sitt grunnlag i følgende
timesatser: JONS kr 1.887,84; LAWB kr 1.977,52; LAEL kr 2.427,-. Kostnader krevet dekket for
perioden 02.01.13 til 16.01.13 utgjør kr 15.685,22.

Kravet knyttet til perioden april 2012 til 16.01 .13 avkortes med totalt kr 156.113,66.

Kostnadene til salær i perioden 13.06.13 til 25.06.13 angitt i faktura nummer 208931 er
kostnader pådratt etter Fylkesmannens vedtak og kan ikke anses som nødvendig for den endring
som ble oppnådd ved dette vedtaket. I perioden 13 .06.13 til 25.06.13 er det krevd dekning for
3,25 timer for JONS. Fylkesmannen har fått opplyst at faktura for juni har sitt grunnlag i timesats
for JONS pålydende kr 2.100,-. Kostnadene krevd dekket for perioden 13.06.13. til 25.06.13
utgjør kr 6.825,-. Kravet avkortes tilsvarende.

KS-advokatene anfører, på vegne av kommunen, at partene ikke hadde saklig grunn til å benytte
hvert sitt advokatfirma og at kostnader til dette ikke kan anses som "nødvendige" kostnader.

Fylkesmannen viser til at Mesta, eier av eiendommen, og Tonerud Transport AS, leietaker i
eiendommen, er ulike juridiske personer. Begge har vært parter i klagesaken og gjort sine
partsinteresser gjeldende. At interessene i stor utstrekning har vært sammenfallende fratar ikke
partene rettighetene til å gjøre sine interesser gjeldende uavhengig av hverandre, herunder la seg
bistå av ulike advokatfirma, og kreve dekning for sine sakskostnader i medhold av fvl. § 36.

Videre viser KS-advokatene til at Thommessen har benyttet flere advokater under arbeidet med
klagen. KS-advokatene mener dette har ført til merkostnader og anfører at disse kostnadene ikke
kan anses som "nødvendige".

Innenfor den dekningsberettigede perioden, 17.01 .13 til 06.06.13, har Mesta krevd dekning for
kostnader til bistand fra advokat Johan Nyrerød Spiten og advokat Lars Erik Larson. Det
vesentlige av timebruken gjelder arbeid for Spiten. Ettersom Larson står som ansvarlig advokat i
saken, finner Fylkesmannen å kunne legge til grunn at Larsons timebruk knytter seg til
kvalitetssikringen av firmaets bistand til klienten.

Kvalitetssikring av andres arbeid vil innebære et dobbeltarbeid. Kostnader til kvalitetssikring av
arbeid i et advokatkontor må likevel kunne anses å være alminnelige kostnader knyttet til
advokatbistand, eksempelvis der arbeidet utføres av en fullmektig på vegne av en advokat.
Hvorvidt slike kostnader er "nødvendige" må etter Fylkesmannens syn likevel vurderes konkret,
sett hen til sakens kompleksitet og advokatenes timebruk og timesats.

Spiten er advokat med en timesats på mellom kr 1. 778,- og 2.100,-. Denne status og timesats
tilsier at det må forventes en høy grad av selvstendighet, med mindre behov for kvalitetssikring.
Larsons timesats er høy, men timebruken er også relativt lav, sammenlignet med Spitens
timebruk. Sett hen til sakens betydning for Mesta samt de faktiske og juridiske problemstillinger
som saken omhandler, finner Fylkesmannen akunne legge til grunn at kostnadene knyttet til
kvalitetssikring kan anses som "nødvendige".

Faktura 204482, 18.01.13 -30.01.J 3
Kostnadene som kreves dekket for perioden 18.01.13til31.01.13 gjelder salær for 3,75 timer
arbeid for JONS og 0,25 timer arbeid for LAEL. Timebruk for JONS gjelder korrespondanse



med klient, 3 timer; gjennomgang av dokumentasjon, 0,5 timer; og drøfting med LAEL, 0,25
timer. Timebruk for LAEL gjelder oppfølging av sak, 0,25 timer. Kostnadene utgjør kr 7.685,40.
Sett hen til de faktiske og rettslige spørsmål som kommunens vedtak av 17.01.13 reiser, fremstår
kostnadene som "nødvendige" kostnader.

Faktura 205050- februar
Kostnadene som kreves dekket for februar måned gjelder salær for 35,25 timer arbeid fra JONS
og 1,5 timer arbeid for LAEL.

Fylkesmannen legger til grunn at timepris for JONS i perioden er kr 1.780,- og at timepris for
LAEL i perioden er ca. kr 2.243,30, beregnet med utgangspunkt i påtegnet fradrag for 0,5 timer
for JONS akr 890,-.

Fylkesmannen legger ti] grunn at timebruken for JONS den 15.02.13, 1,25 timer, gjelder
fremsetting av krav om dekning av sakskostnader etter vedtaket av 17.01 .13, og at timebruken
ikke har vært "nødvendig" for endringen oppnådd ved Fylkesmannens vedtak av 06.06.13.
Kostnadene utgjør kr 2.225,-. Kravet avkortes tilsvarende.

Fylkesmannen legger ti] grunn at kostnadspostene fra 25.02.13 til 27.02.13 knytter seg til arbeid
med sak etter kommunehelsetjenesteloven. Timebruken for JONS utgjør 6,75 timer. Timebruken
for LAEL utgjør 0,5 timer. Kostnadene ti] dette arbeidet fremstår ikke som "nødvendig" for å få
endret vedtaket fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven. Kostnadene utgjør samlet kr
13.136,65. Kravet avkortes tilsvarende.

Fylkesmannen finner ikke holdepunkter for at kostnader til timebruk for korrespondanse med
Tonerud Transport, 0,5 timer, har fremstått som "nødvendige" kostnader. Kostnadene utgjør kr
890,-. Kravet avkortes tilsvarende.

Likeledes, finner ikke Fylkesmannen holdepunkter for at kostnader til utlegg for søk i
eiendomsregisteret av 26.02.13 skulle fremstått som "nødvendige" kostnader for  å  få endret
kommunens vedtak av 17.01.13. Kostnadene utgjør kr 1.106,80. Kravet avkortes tilsvarende.

Sett hen til de faktiske og rettslige spørsmål som kommunens vedtak av 17.01.13 reiser, finner
Fylkesmannen å kunne legge til grunn at kostnader til oppfølgingen av saken og gjennomgang av
utkast til klage fra LAEL, 1 time, korrespondanse med klient i saken etter plan- og
bygningsloven, gjennomgang ave-poster, drøfting samt utarbeiding og utsending av klagebrev
fra LAEL, samlet 26,75 timer, fremstår som "nødvendige" kostnader. Kostnadene utgjør kr
49.858,30.

Faktura 206344  -  mars
Fylkesmannen legger til grunn at timepris for JONS i perioden er kr 2.100,-.

Kostnadene knyttet til timebruk ti] korrespondanse mellom LAEL og JONS og klienten i
perioden mellom klagen ble sendt til kommunen og Hovedutvalg for teknikk og miljøs
behandling av denne, altså perioden 23 .02.13 til 14.03 .13, fremstår ikke som "nødvendige" for å
få  endret kommunens vedtak. Kostnadene utgjør kr 1.875,-. Kravet avkortes tilsvarende.

Fylkesmannen legger til grunn at timebruken i perioden etter 14.03.13, 1,25 timer, gjelder
oppfølging av kommunens vedtak av 14.03.13. Kostnadene fremstår som "nødvendige".
Kostnadene utgjør kr 2.625,-.
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Faktura 206344 -  april
Fylkesmannen legger til grunn at timepris for JONS i perioden er kr 2.000,-.

Kostnadspostene av 03.04.13 og 19.04.13 gjelder timebruk for JONS til korrespondanse med
Fylkesmannen om fremdrift i saken og varsel om at parten kommer med merknader i saken.
Kostnader ti] bistand ti] kontakt med forvaltningen, for informasjon om saksbehandlingen, kan
etter Fylkesmannens syn kun unntaksvis anses som dekningsberettiget etter forvaltningsloven
§ 36. Dette vil i hovedsak være der forvaltningen ikke overholder krav i forvaltningsloven§§ 11
og 1 la. Kostnadene av 03.04.13 og 19.04.13 fremstår etter Fylkesmannens syn ikke som
"nødvendige". Kostnadene utgjør kr 1.000,-. Kravet avkortes tilsvarende.

De øvrige kostnader i perioden ti] korrespondanse med klient, gjennomgang av dokumenter,
drøfting og utforming av brev med merknader til kommunens oversendelse til Fylkesmannen,
fremstår som "nødvendige". Kostnadene utgjør kr 8.800,-.

Faktura 208931, 03.05.13  -  08.05.13
Fylkesmannen legger til grunn at timepris for JONS i perioden er kr 2.100,-.

Kostnadene krevet dekket i perioden 03.05.13 til 08.05.13 gjelder timebruk for LAEL og JONS
til drøfting og utforming av brev med merknader ti] kommunens oversendelse til Fylkesmannen.
Kostnadene utgjør kr 25.250,-. Kostnadene fremstår som "nødvendige" for å få endret
kommunens vedtak.

De "nødvendige" kostnader utgjør etter dette kr 94.218, 70.

Partens eget forhold
Hovedregelen etter fvl. § 36 første Jedd går ut på at en part skal få dekket vesentlige og
nødvendige sakskostnader ved enhver endring av enkeltvedtak til gunst for en part. Det gjelder
likevel unntak fra denne hovedregelen der endringen skyldes forhold som lå utenfor
forvaltningens kontroll på vedtakstidspunktet. Ett typetilfelle er hvor "endringen skyldes partens
eget forhold".

Unntaket ble innført ved endringen av bestemmelsen etter forslag fra Stortingets justiskomite i
Innst. 0. nr. 4 (1994-1995). Fylkesmannen hitsetter følgende utdrag fra bestemmelsens
begrunnelse i forarbeidene:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti, finner det rimelig at parten tilkjennes dekning for vesentlige omkostninger
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket når et vedtak blir endret til gunst for en
part, med mindre andre særlige forhold taler mot det.

Flertallet er oppmerksom på at bakgrunnen for en endring av et forvaltningsvedtak til
gunst for en part kan være forskjellig, og at det kan skyldes partens egne forhold. Det kan
også skyldes endrede forhold som ligger utenfor både forvaltningens og partens kontroll. I
slike tilfeller er det ikke uten videre rimelig at parten skal ha erstattet sine
saksomkostninger."

Justisdepartementet har i rundskriv G-37 /95 antatt at forslaget fra Stortingets justiskomite har sin
bakgrunn i forslag fra Den Norske Advokatforening i høringsrunden og departementets vurdering
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av dette i Ot.prp. nr. 75 (1993-1994) s. 49. Fylkesmannen hitsetter følgende utdrag fra
departementets vurdering av forslaget i forarbeidene:

"Bakgrunnen for en endring av forvaltningsvedtak til gunst for en part kan være
forskjellig, og det er ikke gitt at enhver endring til gunst bør gi grunnlag for akunne kreve
sakskostnader fra det offentlige. Endringen av et forvaltningsvedtak kan skyldes partens
egne forhold. Parten har f. eks først i klageomgangen gitt forvaltningen tilstrekkelige
opplysninger som gir grunnlag for atreffe vedtak som er til gunst for parten. Endringen
kan også skyldes endrede forhold utenfor både parten og forvaltningens kontroll. Parten
har f. eks blitt nektet aimportere bestemte dyr på grunn av smittsom sykdom i
eksportlandet, men klagen tas til følge fordi smittefaren er opphørt når klagesaken
avgjøres."

Justisdepartementet har i rundskriv G-37/95 s. 12 flg. lagt til grunn at retten til dekning av
sakskostnader kan avskjæres der en endring av vedtak skyldes nye faktiske opplysninger i saken,
om faktiske forhold på vedtakstidspunkt, som forvaltningen selv ikke skulle avdekket i kraft av
utredningsplikten i fvl. § 17. Departementet har videre lagt til grunn at unntaket vil gjøre seg
gjeldende der et vedtak endres på bakgrunn av endrede faktiske forhold i tiden etter
førsteinstansens vedtak, gitt at endringen av de faktiske forhold ligger utenfor
forvaltningsorganets kontroll. Dette standpunktet er også oppretthold av Sivilombudsmannen i
sak 2005/708 gjengitt i årsmelding for 2006 s. 256.

Unntaket gjelder der endringen "skyldes" nye faktiske opplysninger eller endrede faktiske
forhold. Fylkesmannen har i vedtak av 12.03.13, sak 2012/24659, tolket loven dit hen at det må
gjelde et krav til årsakssammenheng, hvor det avgjørende er om de nye eller endrede faktiske
forholdene har hatt avgjørende betydning for endringen av vedtaket.

Unntaket retter seg primært mot tilfeller hvor parten i utgangspunktet har bevisbyrden, modifisert
av forvaltningens utredningsplikt. Dette vil typisk være ved behandling av søknader. Et vedtak
om omgjøring av en gitt tillatelse er imidlertid et inngripende vedtak. I inngrepsaker er det
alminnelige utgangspunkt at forvaltningen har bevisbyrden for at de har kompetanse til å gripe
inn over for den enkelte, se Graver, Bevisbyrde og beviskravi forvaltningsretten, Tidskrift for
Rettsvitenskap 2004 s. 4 72. Det er ikke avgjørende i denne saken om parten, som følge av pålegg
eller anmodninger fra kommunen, hadde et ansvar for autrede de faktiske forhold. Endringen av
kommunens vedtak skyldes ikke nye eller endrede faktiske opplysninger om forholdene på
vedtakstidspunktet. Kommunens vedtak ble opphevet som følge av at Fylkesmannen, på
bakgrunn av kommunens begrunnelse for vedtaket, ikke kunne utelukke at kommunens vedtak
var heftet med feil rettsanvendelse eller at det var lagt vekt på utenforliggende hensyn. Ansvaret
for riktig rettsanvendelse ligger til kommunen.

Særlige forhold
Et annet unntak fra hovedregelen, om krav på dekning av vesentlige og nødvendige
sakskostnader, er hvor "andre særlige forhold" taler mot dette.

Bestemmelsen har sin bakgrunn i lovendringen beskrevet i Ot.prp. nr. 3 (1976-1977.
Lovendringen innebar at bestemmelsen ble endret i retning av å være en "presumsjonsregel" der
"sakskostnader i visse tilfelle skal eller bør dekkes, men slik at det er adgang til å komme til et
annet resultat etter en konkret vurdering", se Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 101. Det sentrale
vurderingstema ved et avslag var om "det ville være lite rimelig om det offentlige skulle belastes
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utgiftene". Et vesentlig poeng i denne vurderingen var om "parten selv ved uriktige eller
ufullstendige opplysninger bidratt til feilen".

Ved senere lovendring, med unntak for endring som skyldes "partens eget forhold", har
imidlertid unntaket for "andre særlige forhold" mistet en del av sin selvstendige betydning.
Justisdepartementet antar i rundskriv G-37/95 s. 14 at bestemmelsen må benyttes med varsomhet
der endringen skyldes forhold innenfor forvaltningens kontroll.

Endringen av vedtaket i denne saken skyldes forhold som ligger innenfor kommunens kontroll.
Fylkesmannen finner ikke at det foreligger "andre særlige forhold" som taler for at kravet helt
eller delvis må avkortes.

Kostnadsansvaret
Har kostnadsansvaret sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen, kan det
fastsettes at ansvaret helt eller delvis skal ligge hos det eller de forvaltningsorgan som var
ansvarlig for mangelen, jf. fvl. § 36 tredje ledd annet punktum.

Kostnadsansvaret har sitt grunnlag i mangel ved kommunens vedtak, og Fylkesmannen pålegger
derfor kommunen å betale sakskostnadene.

***
Fylkesmannen bemerker at både Mesta AS og Tonerud Transport AS har fremmet krav om
dekning av sakskostnader for perioden forut for kommunens vedtak av 17.01.13. Disse kravene
skal avgjøres av Askommune i første instans. Kommunen plikter å realitetsbehandle kravene. En
avgjørelse av krav om sakskostnader er et enkeltvedtak. Ettersom kravet knytter seg til en sak
etter plan- og bygningsloven, vil Fylkesmannen være klageinstans.

***
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Slutning

Mesta gis delvis medhold i sitt krav om sakskostnader og får dekket sakskostnader med kr
94.218,70.

Fylkesmannen pålegger Ås kommune å betale sakskostnadene til klientkontonummer
5001.05 .3 7964 innen 14 dager, i henhold til brev fra Thommessen av 04.07 .13. Betalingen bes
merket saksnummer 4 10815-006.

Fylkesmannens vedtak kan påklages av parten som har begjært sakskostnader til Kommunal- og
modemiseringsdepartementet. Eventuell klage sendes gjennom Fylkesmannen. Klagefristen er
tre uker fra mottakelsen av dette brev, jf. fvl. § 29.

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Merethe Helstad
avdelingsdirektør Odd Meldal

underdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Advokatfirmaet Thommessen AS v/ Spiten Postboks 1484 Vika 0116
KS Advokatene v/ Rensla pb 1378 Vika 0114
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