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Klagebehandling 

 
Hvilke saker kan påklages 

Alle enkeltvedtak som fattes med hjemmel i plan- og bygningslovgivningen kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

Plan- og bygningsloven 

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd, gjelder forvaltningsloven med de 

særlige bestemmelser som er gitt i plan- og bygningsloven. 

  

Forvaltningsloven 

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages til høyere 

forvaltningsorgan av en part eller av andre med rettslig klageinteresse. Formålet med 

klageordningen er først og fremst å sikre de private parters interesser. De som mener at 

avgjørelsen er uriktig eller uheldig, skal få saken sin prøvet en gang til av et høyere organ. 

 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. 

Hva klagen skal inneholde fremkommer av forvaltningsloven § 32. Minstekravet er at det 

nevnes hvilken avgjørelse klagen gjelder, og hvilken endring som ønskes. Men det vil være til 

klagepartens fordel å begrunne klagen så godt som mulig. 

 

Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket. Organet som har truffet 

førsteinstansvedtaket, kan i følge forvaltningsloven § 33 annet ledd omgjøre sitt vedtak 

dersom det finner klagen berettiget. Hvis ikke førsteinstansen omgjør sitt vedtak og gir klagen 

fullt ut medhold, går klagen til overordnet organ. Klageorganet har da kompetanse til å 

omgjøre underinstansens vedtak jf. forvaltningsloven § 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1. Illustrasjon som viser trinnene i en klagesak 

 

Klagen sendes postmottak@trysil.kommune.no. Oppgi saksnummer og evt gards- og 

bruksnummer. 
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