
  

  

  

ORIENTERING OM KLAGERETT.  

  

Klagerett  

Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen av part eller 

andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven kap VI.   

  

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til 

vedkommende part, dvs. ble lagt i din postkasse, postboks eller ble overlevert på annen måte. 

Om du på dette tidspunkt var bortreist eller av andre grunner forhindret fra å gjøre deg kjent 

med meldingen/vedtaket, endres ikke utgangspunktet for fristberegningen, men unntaksvis 

kan det gi grunnlag for oppreisning for oversittelse av klagefristen, jfr. fvl § 31.  

  

Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp 

skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) 

må avsendes innen klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten 

ugrunnet opphold/før klagen tas til behandling.   

  

Postlegging av klagebrevet innen fristens utløp regnes som tilstrekkelig for at klagen anses 

fremsatt i tide.  

  

Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Trøndelag) og fremsendes gjennom Indre 

Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa eller postmottak@indrefosen.kommune.no.  

  

Klagen skal være undertegnet av klageren eller hans fullmektig, angi det vedtak som det 

klages over og den/de endringer som ønskes. Det vil være en fordel om betegnelsen "klage" 

og saksnummer, gårds- og bruksnummer, adresse el.l. fremkommer konkret i brevet. De 

grunner som klagen støtter seg til bør nevnes og eventuelle andre opplysninger som kan ha 

betydning for vurderingen av klagen.   

  

I særlige tilfeller kan klagefristen forlenges, og beslutning om dette skal være gjort før 

klagefristen på 3 uker er utløpt.   

  

En klage som er fremsatt for seint og hvor det heller ikke kan gis oppreisning for oversittelse 

av klagefristen (jfr. fvl. § 31), vil bli avvist slik at klagen ikke tas under behandling, jfr.  

forvaltningsloven § 33 og § 2.  

  

  

Utsatt iverksettelse av vedtaket  

Selv om klagerett foreligger kan vedtaket gjennomføres straks. Dersom gjennomføring av 

vedtaket vil kunne medføre ugjenopprettelig skade på omgivelsene, kan det begjæres at 

iverksettingen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jfr. 

forvaltningsloven § 42. Kommunens beslutning om å gi eller avslå en slik begjæring om utsatt 

iverksettelse er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.  
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I daglig språkbruk benyttes ofte også betegnelsen "oppsettende virkning". Dette betyr 

nøyaktig det samme.  

  

  

Rett til å se sakens dokumenter og til å få veiledning  

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du kan gjøre deg kjent med 

sakens dokumenter på Indre Fosen kommunes internettsider, www.indrefosen.kommune.no, 

innsyn/postlister (søk på «vår referanse» som står i vedtaket). Dersom du henvender deg til 

kommunen, vil du kunne få veiledning om saksbehandlingsregler og andre regler av konkret 

betydning for dine rettigheter og plikter innen bygningsmyndighetenes saksområde.  

  

  

Sakskostnader  

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 

partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre 

særlige forhold taler mot det (jfr. forvaltningsloven § 36 første ledd). Bestemmelsen har frist 

for fremsettelse av kravet og angir adressat for kravet m.v. 
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