
 

 

 
 

 

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

 
 

Klagerett: 
De har rett til å påklage vedtaket inn for 

Fylkesmannen i Vestfold. Fristen for å 

klage er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part. Det er tilstrekkelig 

at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes hit og ikke direkte til 

Fylkesmannen. Saken vil da bli vurdert av 

det faste utvalg for plansaker. Dersom 

vedtaket blir opprettholdt, vil saken bli 

sendt Fylkesmannen til endelig behandling. 

Klagen skal være undertegnet, oppgi det 

vedtaket som det klages over, og den eller 

de endringene som ønskes. De bør også 

oppgi begrunnelsen for å klage og 

eventuelle andre forhold som kan ha 

betydning for vurderingen av klagen. 

 

Dersom De klager så sent at det kan være 

uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør 

De oppgi når denne meldingen er kommet 

fram. 

 

Om De har særlig grunn til det, kan De søke 

om å få forlenget klagefristen. Klagen kan 

bli avvist dersom den kommer for sent. De 

bør i et slikt tilfelle opplyse hvorfor De ikke 

kan lastes for forsinkelsen. 

 

Domstolene: 
Før eventuelt søksmål kan reises om 

lovmessigheten av vedtaket eller krav om 

erstatning, må klageadgangen være prøvet 

(jf. forvaltningsloven § 27 b). 

Rett til å se sakens dokumenter og til å 

kreve veiledning: 
Med visse begrensninger har De rett til å se 

alle dokumentene i saken. De må i tilfelle 

henvende Dem hit, hvor De også vil få 

nærmere veiledning om adgangen til å klage 

og om framgangsmåten ved klage. De vil 

også kunne få veiledning om andre spørsmål 

i saken. 

 

Kostnader ved klagesaken: 
Utgifter til nødvendig advokatbistand kan 

søkes dekket av det offentlige etter reglene 

om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse 

inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens 

kontor eller en advokat kan gi veiledning. 

 

Det er særskilt adgang til å kreve dekning for 

vesentlige kostnader i forbindelse med 

klagesaken, for eksempel til advokatbistand. 

Dette forutsetter som regel at bygnings- 

myndighetene har gjort en konkret feil som 

fører til at vedtaket endres. Klageinstansen 

vil i tilfelle gjøre Dem oppmerksom på retten 

til å kreve dekning for sakskostnader og 

omkostninger. 

 

Iverksetting av vedtaket: 
Dersom det i saken ikke er tatt forbehold om 

utsatt iverksetting, kan vedtaket straks 

gjennomføres. Dette gjelder selv om De som 

part har klageadgang. De har adgang til å 

søke om utsatt iverksetting av vedtaket inntil 

klagefristen er utløpt eller klagen er avgjort. 

Tiltakshaver bærer ansvaret dersom et 

arbeide settes i gang før klagefristen er utløpt 

eller eventuell klage er avgjort. 
 

 

 

 

 

 
 

Postadr.: Besøksadr.: Telefon: Telefax: E-post: 
Postboks 2025 Sandefjordsveien 3 33 41 63 10 33 41 63 03 teknisk@sandefjord.kommune.no 

3202 Sandefjord     

Bygg og Areal/Div15/Melding  klagerett.doc 

mailto:teknisk@sandefjord.kommune.no

