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Vurdering av anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt
sakskostnadsvedtak  -  gnr. 27, bnr. 6 i Ås kommune

Vi viser til brev av 5. mars og 14. mai 2014 fra advokat Øyvind Renslov/ KS Advokatene på

vegne av Ås kommune. Det anmodes i brevet om at departementet omgjør Fylkesmannen i

Oslo og Akershus sitt vedtak av 22. oktober 2013 om dekning av sakskostnader.

Omgjøringsbegjæringen var opprinnelig oversendt av KS Advokatene til Justis- og

beredskapsdepartementet (JD) for behandling. Da saken knytter seg til et vedtak etter plan- og

bygningsloven, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er rett

fagdepartement. KS Advokatene er av JD informert om at omgjøringsbegjæringen vil bli

behandlet av KMD.

Sakens bakgrunn
Når det gjelder sakens bakgrunn, viser vi til Fylkesmannens redegjørelse i forbindelse med

opphevingsvedtaket som er datert 6. juni 2013. Ved dette vedtaket ble kommunens

omgjøringsvedtak av 17. januar 2013 opphevet. Omgjøringen gjaldt tillatelse til ombygging

og bruksendring fra saltlager til kjøle- og fryselager for omlasting av fisk. Tillatelsen var

datert 15. mars 2012 og var påklaget av Advokatfirma Thommessen AS, på vegne av Mesta,

og av NLF-advokatene, pa vegne av Tonerud og Martiniussen Bilservice AS, henholdsvis 27.

april og 2. mai 2012.

Den nærmere betydningen av omgjøringsvedtaket, og spesielt begrunnelsen, fremkommer av

Fylkesmannens vedtak om oppheving av 6. juni 2013. Fylkesmannen fant at det ikke kunne

utelukkes at det var heftet feil ved rettsanvendelsen i kommunens vedtak, eller at kommunen

hadde lagt vekt på utenforliggende hensyn. Videre anså Fylkesmannen det som uheldig at

ordlyden i kommunens omgjøringsvedtak var så upresis at det var usikkerhet om innholdet av
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vedtaket. På denne bakgrunnen ble kommunens omgjøringsvedtak opphevet slik at tidligere
gitt tillatelse til ombygging og bruksendring ble stående.

4. juli 2013 ble det fremmet sakskostnadskrav på kr 277 390,61 og kr 103 250,- fra
henholdsvis Mesta og Tonerud. Advokat Rensla ga sitt syn på kravene i brev av henholdsvis
17. oktober og l. november 2013. Fylkesmannen har behandlet kravene i hvert sitt vedtak,
begge datert 11. februar 2014, og oversendt saken til departementet.

Med bakgrunn i nødvendighetskriteriet i fvl. § 36 kom Fylkesmannen til at "nødvendige"
kostnader utgjorde henholdsvis kr 94 218,70 for Mesta og 18 375,- for Tonerud.
Fylkesmannen har også vurdert om unntakene i fvl. § 36 kommer til anvendelse, men har
konkludert med at dette ikke er tilfellet. De 'nodvendige? kostnadene ble tilkjent partene, og
kostnadsansvaret ble lagt på Ås kommune.

I brev av 10. mars 2014 anmodet departementet om uttalelse fra Fylkesmannen til den
mottatte omgjøringsbegjæringen. Fylkesmannen besvarte henvendelsen i brev av 5. mai
2014. Fylkesmannen gir i brevet uttrykk for at de ikke kan finne holdepunkter for at
vedtakene av 11. februar 2014 er heftet med feil av en slik karakter at vedtakene må anses å
være ugyldige, og at det dermed heller ikke foreligger grunnlag for omgjøring.

Advokat Rensla har i brev av 14. mai 2014 kommentert Fylkesmannens brev av 5. mai. I
tillegg opplyser Rensla om en avtale kommunen har inngått med Tonerud om avvikling av
virksomheten på eiendommen. Avtalen innebærer at kommunen ikke lenger har behov for å
behandle saken om omgjoring av gitt tillatelse pa ny, slik at denne saken faller bort. Videre
innebærer avtalen at omkostningsspørsmålet mellom kommunen og Tonerud faller bort. Det
er derfor bare spørsmålet om Mestas sakskostnader som omfattes av den foreliggende
omgjørings begjæringen.

Omgjoringsbegjeringen som er til behandling
Advokat Rensla har vist til omgjøringsadgangen som følger av forvaltningsloven (fvl.) § 35
andre ledd, jf. første ledd bokstav c ). Anmodningen er begrunnet i at Fylkesmannens vedtak
må anses ugyldig, grunnet uriktig rettsforståelse og mangler ved saksbehandlingen.

Advokat Rensla anfører prinsipalt at det ikke er rettslig grunnlag for å pålegge Ås kommune å
betale saksomkostninger når kommunens vedtak i denne saken ble "opphevet". Det er ikke
foretatt en realitetsavgjørelse i saken, men saken er henvist til kommunen til fornyet
behandling og eventuelt fremleggelse av nærmere dokumentasjon/rettslig redegjørelse for
vedtak.

Subsidiaert anfores at unntaksbestemmelsen i8 36 under enhver omstendighet kommer til
anvendelse, slik at det i denne saken ikke er grunnlag for å kreve dekket saksomkostninger.
Det vises i den forbindelse til at tiltakshaver og eier på en bevisst og kritikkverdig måte har
unnlatt å bidra til å opplyse saken. Rensla viser til feil opplysninger om trafikk til å fra
eiendommen og til støymålinger.
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Det anføres også at Fylkesmannens vedtak er beheftet med saksbehandlingsfeil som det er
grunn til aregne med har hatt betydning for gyldigheten av vedtakene, jf. fvl. § 41. Det vises i
den forbindelse til at det er uklart hvilken rettsanvendelse som Fylkesmannen har lagt til
grunn for så vidt gjelder unntaksbestemmelsen i § 36. Når det ikke er redegjort for de faktiske
omstendighetene i saken, er det sannsynlig at saken ikke har vært så godt opplyst som mulig
for Fylkesmannen, jf. fv I.  § 17. Rens lo hevder også at det ikke fremkommer klart av
Fylkesmannens vedtak om det er saksbehandlingsfeil eller kommunens lovforståelse som
fører til opphevelse.

Departementet bemerker
Departementet gjør innledningsvis oppmerksom på at Fylkesmannen er delegert myndighet til
aavgjore klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vedtak fattet av Fylkesmannen er således
endelige. Etter fvl. § 35 kan imidlertid overordnet organ, i dette tilfellet Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, på visse vilkår omgjøre et vedtak truffet av underordnet
forvaltningsorgan. Det foreligger adgang til å omgjøre dersom vilkårene er oppfylt.
Departementet er imidlertid ikke forpliktet til %gripe inn, jf. 'kan" i bestemmelsen.

Departementet vil i det følgende foreta en vurdering av gyldigheten av Fylkesmannens vedtak
av 11. februar 2014.

Om opphevingsvedtaket inneberer en endring til gunst
Advokat Renslo har prinsipalt anført at Fylkesmannen har anvendt fvl. § 36, første ledd
uriktig når det er lagt til grunn at saksomkostninger skal dekkes som følge av Fylkesmannens
opphevelse av kommunens vedtak. Han viser til at Fylkesmannen henviste saken til
kommunen til fornyet behandling og eventuelt nærmere dokumentasjon/ rettslig redegjørelse
for vedtak. Etter Renslos oppfatning innebærer dette ikke et vedtak til "gunst" for Mesta og
Tonerud. Han viser i denne forbindelse til Lovavdelingens uttalelse i JDLOV-2006-5734.

I sin avgjørelse av sakskostnadsspørsmålet uttalte Fylkesmannen:  "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."  I denne forbindelse viste
Fylkesmannen til en uttalelse fra Sivilombudsmannen, se SOMB-2003-44.

Vi legger til grunn at det følger av forarbeidene til fvl. § 36 og langvarig forvaltningspraksis
at opphevelse av et tidligere vedtak kan være en endring til gunst for en part. I denne saken
var den umiddelbare konsekvensen av opphevelsesvedtaket av 6. juni 2013 at tidligere gitt
tillatelse til innvendig ombygging og bruksendring av bygningen som tidligere var benyttet til
saltlager ble stående. Klagernes posisjon ble således endret både materielt og prosessuelt.
Departementet viser i den forbindelse til Lovavdelingens uttalelse i sak JDLOV-2003-5695
hvor det foretas en nærmere vurdering av hva som menes med  "vedtak som oppheves uten at
dette medfører noen permanent eller midlertidig endring av rettstilstanden".  Lovavdelingen
redegjør for tre typetilfeller av opphevelse. Slik departementet ser det faller Fylkesmannen i
Oslo og Akershus sitt vedtak av 6. juni 2013 innenfor det Lovavdelingen karakteriserer som et
"gruppe 2-tilfelle", som omhandler opphevelser som forutsetter ny behandling, men som
samtidig (midlertidig) endrer rettstilstanden til fordel for klageren. Dette gruppetilfellet faller
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innenfor det som kan kreves dekket etter fvl. § 36, første ledd. Departementet anser dermed at
vedtaket av 6. juni 2013 innebar en endring til gunst for Mesta og Tonerud og at
Fylkesmannen har anvendt fvl. § 36, første ledd riktig på dette punktet.

For ordens skyld vil departementet bemerke at det er en uenighet mellom Lovavdelingen og
Sivilombudsmannen om hvorvidt såkalte "gruppe 3-tilfeller" også skal være omfattet av
dekningsadgangen etter fvl. § 36, første ledd. "Gruppe 3-tilfellene" beskrives av
Lovavdelingen som "opphevelser som "ikke engang fører til noen midlertidig endringfor
klageren i den rettstilstand saken gjelder". Som eksempel er det her vist til at klageinstansen
opphever "vedtak om ikke @innvilge bevilling eller fritak", det vil med andre ord typisk si
avslag på søknader.

Situasjonenfor klagere i gruppe 3 vil være at de har fått medhold i at underinstansens vedtak
var feil  -  og kan dermed innkassere en prosessuell seier. Materielt står de imidlertid på stedet
hvil: Før søknaden ble sendt hadde de ikke det omsøkte rettsgode, de fikk det ikke ved
underinstansens avslag, og de har det fortsatt ikke etter at avslaget ble opphevet.  " Se
Lovavdelingens uttalelse i sak JDLOV-1988-3551.

Ombudsmannen har i flere uttalelser, deriblant i en prinsipputtalelse i sak 2007/272, gitt
uttrykk for at også "gruppe 3-tilfellene" skal være omfattet av dekningsadgangen etter fvl. §
36 , første ledd. Ombudsmannens uttalelse innebærer altså at også en ny og korrekt
behandling av saken må anses som en endring til gunst, til tross for at den nye
saksbehandlingen ikke medfører en realitetsendring for klager.

Departementet har i saker som gjelder fvl. § 36, første ledd valgt å legge
Sivilombudsmannens forståelse til grunn. Uavhengig av om foreliggende sak kunne anses
som et såkalt "gruppe 2-tilfelle", ville det altså foreligge grunnlag for dekning av
saksomkostninger under henvisning til at den prosessuelle endringen innebar en endring
midlertidig til gunst for klager.

Om unntaksreglene i.fol.§ 36 kommer til anvendelse
Advokat Renslo anfører videre at Fylkesmannens har lagt feil rettsforståelse til grunn når
Fylkesmannen har kommet til at unntaksregelen i § 36, første ledd ikke fritar kommunen for
saksomkostningsansvaret. Han mener Tonerud og Mesta på en bevisst og kritikkverdig måte
har unnlat å bidra til å opplyse saken.

I tillegg påstår Renslo at Fylkesmannens vedtak er ugyldig da det er uklart hvilken
rettsforståelse Fylkesmannen har lagt til grunn for så vidt gjelder unntaket i § 36, første ledd.
Manglende redegjørelse for de faktiske forhold i saken gir grunnlag for å reise spørsmålet
hvorvidt Fylkesmannens avgjørelse er bygget på et korrekt faktisk grunnlag, og hvorvidt
Fylkesmannen har sørget for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. fvl. §
17, første ledd.

Departementet anser at det ikke er tvilsomt at Fylkesmannen har vurdert om unntakene § 36,
første ledd kommer til anvendelse i denne saken, jf. omtalen i avgjørelsen.
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Fylkesmannen har kommentert unntaket knyttet til ''partens eget forhold'. Det pekes på at
"unntaket rette seg mot tilfeller hvor parten i utgangspunktet har bevisbyrden, modifisert av

forvaltningens utredningsplikt". I den foreliggende saken er grunnlaget for vedtaket om
omkostninger begrunnet i at Fylkesmannen ikke kunne utelukke at det var feil ved
rettsanvendelsen eller at det var lagt vekt på utenforliggende hensyn. Departementet kan ikke
se at dette vedrører "partens eget forhold" og at grunnlaget faller klart utenfor unntaket i fvl. §
36.

Departementet har vurdert innsigelsen knyttet til mulig manglende redegjørelse i
Fylkesmannens begrunnelse for saksomkostningsvedtaket. Hvor strenge krav som stilles til
begrunnelse må vurderes med bakgrunn i den konkretes saken. Generelt sett er krav om
skriftlig begrunnelse av vedtak først og fremst satt for å ivareta parters krav til rettssikkerhet.
Parts begrepet omfatter bare personer og ikke offentlig myndighet, jf. fvl. § 2 bokstave.
Begrunnelser er særlig viktig for parters eventuelle utnyttelse av klageadgang. Derfor stilles
det ikke alltid krav til begrunnelse for vedtak til gunst for part, jf. fvl. § 24, andre ledd. Siden
kommuner og andre offentlige organer ikke anses som parter når det gjelder fvl. § 36, kan
disse ikke klage over pålegg om å dekke kostnader,jf. uttalelsen i JDLOV-2001-6432.
Offentlige organers behov for begrunnelser i kostnadsvedtak er derfor vesentlig mindre enn
det er for private parter. Departementet legger til grunn at krav om skriftelig begrunnelse også
kan følge av ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk, men at dette ikke stiller like
strenge krav til omfanget av begrunnelsesplikten som det som fremkommer i fvl. § 25.

I denne saken har Fylkesmannen gjort rede for innholdet i unntaksbestemmelsen i§ 36, første
ledd. Fylkesmannen har videre redegjort for det faktiske forholdet som ble ansett for relevant
for avgjørelsen. I tilknytning til dette har ikke Fylkesmannen funnet "andre særlige" forhold
som taler for kravet helt eller delvis må avkortes. Etter departementets syn har Fylkesmannen
oppfylt begrunnelsesplikten på dette punktet.

Etter en gjennomgang av saken kan ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet se at
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine vedtak av 11. oktober 2014 om dekning av
sakskostnader inneholder slike feil at disse er ugyldige og må omgjøres etter fvl. § 35 første
ledd bokstav c). Departementet kan heller ikke se at det foreligger andre grunner som
medfører at departementet vil gripe inn og omgjøre vedtakene.

* * * *

Anmodningen om omgjøring av Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine vedtak av 11. februar
2014 tas ikke til følge.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at en beslutning om ikke å etterkomme
anmodning om omgjøring ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, hvilket innebærer at
fvl. kapittel IV-VI ikke kommer til anvendelse.
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Saken anses som endelig forvaltningsmessig avgjort.

Med hilsen

Ole Moines (e.f.)
avdelingsdirektør

Jørgen Hafstad
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Advokatfirma Thommessen AS
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