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Statsforvalterens behandling av klage over Sandefjord kommunes vedtak 
av 25.03.2021 om å avise klage 

Statsforvalteren i Agder viser til oversendelse av klagesak fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) datert 27.05.2021. 
 
Saken gjelder klage fra Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold (FNF) over Sandefjord kommunes 
vedtak om avvisning av klage. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har erklært seg inhabil til å 
behandle klagen, og Statsforvalteren i Agder er oppnevnt som settestatsforvalter til å behandle og 
avgjøre denne saken. 
 
Vedtak 

Sandefjord kommunes vedtak av 25.03.2021 om å avvise klagen fra Forum for Natur og Friluftsliv i 
Vestfold av 14.04.2021 opprettholdes, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.2.1967 
(fvl.) § 34. 

 
Sakshistorikk 
Aktuelle sak har grunnlag i et forhold knyttet til fremkommelighet på Yxney i Sandefjord kommune. 
Dette forhold har vært gjenstand for gjentakende og omfattende behandling i kommunen over flere 
år. Under gjengis kun kort saksopplysninger som anses relevante for denne saken. 
 
Kommunestyret i Sandefjord kommune fattet den 18.02.2021, sak 12/21, følgende vedtak: 
 

1. Eksisterende gjerder rundt Truberjordet vurderes ikke til å være et ulovlig stengsel som er i strid 
med § 13 i Friluftsloven. 

2. Port ved Engebukta vurderes ikke til å være et ulovlig stengsel som er i strid med § 13 i Friluftsloven. 
3. Alternativ sti på sydsiden av hestejordet vurderes utbedret slik at den får en universell utforming. 
4. Kostnadene dekkes av de midlene som er avsatt til drift og vedlikehold av Yxney. 
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Sandefjord kommunens vedtak av 18.02.2021, sak 12/21, ble påklaget av FNF den 09.03.2021. 
 
Kommunestyret behandlet klagen den 25.03.2021, sak 030/21, hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 

«Klagen fra Forum for natur og friluftsliv av 09.03.21 på vedtak i kommunestyremøtet den 18.02.21 i 
sak 12/21 avvises av kommunestyret.» 

 
Sandefjord kommunens vedtak av 25.03.2021, sak 030/21, ble påklaget av FNF den 14.04.2021. 
 
Statsforvalterens myndighet 
Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal Statsforvalteren avvise saken, jf. fvl. § 34 
første ledd. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge. 
Dersom klagen tas under behandling, kan Statsforvalteren prøve alle sider av saken, og herunder ta 
hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34 annet ledd. Statsforvalteren kan selv treffe nytt vedtak i 
saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. 
fvl. § 34 fjerde ledd. 
 
Statsforvalterens vurdering 
I henhold til forvaltningsloven kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, 
jf. fvl. §§ 28 første ledd og 29 første ledd. 

Gjenstand for klagebehandling her er klage fra FNF av 14.04.2021 over Sandefjord kommunes 
vedtak av 25.03.2021 om å avvise FNF sin klage av 09.03.2021 over kommunens vedtak av 
18.02.2021. Spørsmålet som reiser seg, er hvorvidt Sandefjord kommunes vedtak av 18.02.2021 
er et enkeltvedtak som kan påklages. 
 
«Enkeltvedtak» er definert som «et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte 
personer», jf. fvl. § 2 første ledd bokstav b). «Vedtak» er definert i nevnte bestemmelse jf. bokstav a). 
 
I henhold til friluftsloven § 40 annet ledd, kan en kommune kreve et stengsel som er oppført  
i strid med forbud eller pålegg gitt i, eller i medhold av loven, fjernet. Bestemmelsen gir kommunen 
en mulighet, men ingen plikt, til å kreve ulovlige stengsler fjernet. For behandling av saker etter 
friluftsloven § 40 annet ledd gjelder reglene om enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI, 
og kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren, jf. friluftsloven § 24 annet ledd. 
 
Det fremgår videre av friluftsloven at dersom det er tvil eller uenighet om hvorvidt et stengsel e.a.  
er lovlig (jf. § 13), kan grunneier, bruker eller et interessert friluftslag kreve uttalelse herom av 
kommunen, jf. § 20 bokstav c). En uttalelse etter friluftsloven § 20 er å anse som en uforpliktende 
vurdering fra kommunens side. En slik uttalelse er ikke et enkeltvedtak, og følgelig ikke gjenstand  
for klage. Tvilsspørsmål som nevnt i friluftsloven § 20 kan kun rettskraftig avgjøres av domstolene. 
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Ovennevnte følger av forarbeidene til friluftsloven, Ot.prp. nr. 27 (1995-1996) s. 20, hvor det bl.a. 
fremgår følgende: 
 

«Det må presiseres at av § 20 følger kun en plikt til å avgi uttalelse. Uttalelser er ikke 
gjenstand for klage. Bestemmelsen gir ingen myndighet til med rettskraftig virkning å avgjøre 
de tvilsspørsmål som måtte bli presentert for kommunen etter denne bestemmelsen. 
Tvilsspørsmål kan kun rettskraftig avgjøres av domstolene. Imidlertid er det grunn til å tro at 
uttalelser etter § 20 som regel vil bli lagt til grunn av partene i praksis, og dermed faktisk vil 
løse de fleste tvister.» 

 
Sandefjord kommune har i vedtak av 18.02.2021 vurdert at aktuelle gjerder rundt Truberjordet og 
aktuelle port ved Engebukta ikke er ulovlige stengsler etter friluftsloven § 13. Kommunens «vedtak» 
av 18.02.2021 er kun å anse som en uttalelse etter friluftsloven § 20 (uavhengig av utfallet av 
vurderingen), og således en uforpliktende vurdering fra kommunens side, jf. over. Sandefjord 
kommune sitt vedtak av 18.02.2021 er følgelig ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28 
første ledd, jf. § 2 første ledd bokstav b), jf. bokstav a). 
 
Konklusjon 
Sandefjord kommune sitt vedtak av 25.03.2021 opprettholdes. Klager gis følgelig ikke medhold. 
 
Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 tredje ledd. 
 
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Thomas C. Kiland-Langeland (e.f.) 
fung. miljøverndirektør 

  
 
Pia Karine Hem Molaug 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen 
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