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Klageavgjørelse - avvisning av klage på vilkår om uavhengig kontroll - 
Lillehammer kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Lillehammer kommune i brev datert 09.09.2022 samt vårt 
brev om behandlingstid datert 16.09.2022. 
 

Resultat av Statsforvalterens behandling 
Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Lillehammer kommunes vedtak datert 
11.08.2022 om å avvise klagen. 
 

Sakens bakgrunn 
Sakens historikk forutsettes kjent. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag. Lillehammer 
kommune gav i vedtak datert 01.07.2021 tillatelse til tilbygg til enebolig m/ny boenhet på gbnr. 64/17 
i Roavegen 8. I tillatelsen ble det blant annet stilt vilkår om uavhengig kontroll av flatt tak, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 14-3. Vedtaket ble ikke påklaget innen klagefristen. 
 
I forbindelse med søknad om ferdigattest gjorde kommunen oppmerksom på at det ikke var 
gjennomført uavhengig kontroll slik det ble stilt krav om, og ferdigattest kunne derfor ikke utstedes. 
Ansvarlig søker Avi Arkitekt AS bestred kravet om uavhengig kontroll, og påklaget vilkåret om dette i 
klage datert 07.07.2022, mottatt av kommunen 25.07.2022. Kommunen avviste klagen i vedtak 
datert 11.08.2022 med begrunnelsen at klagefristen av utløpt. Saken ble dermed oversendt 
Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 

Statsforvalterens kompetanse og formelle forhold 
Statsforvalteren anser vilkårene for å klage på avvisningsvedtaket som oppfylt, jf. forvaltningsloven 
(fvl.) §§ 28, 29 og 30.  
 
Statsforvalterens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 
og rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. For behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder 
reglene i forvaltningsloven (fvl.), så langt ikke annet er bestemt. Statsforvalteren kan prøve alle sider 
av saken, men skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn, jf. fvl. § 34. 
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Statsforvalterens vurdering 
Vi bemerker at vår behandling av saken kun dreier seg om spørsmålet om det var riktig å avvise 
klagen eller ikke. Selve vedtaket om byggetillatelse og om kommunen kunne stille vilkår om 
uavhengig kontroll er altså ikke gjenstand for behandling.  
 
Klagefrist 
Vedtaket om byggetillatelse datert 01.07.2021 m/tilhørende vilkår er et enkeltvedtak som kan 
påklages, jf. fvl. § 28. Regler om klagefrist i forvaltningssaker følger av fvl. § 29. Etter denne 
bestemmelsen gjelder det en alminnelig klagefrist på tre uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. første ledd første punktum. Avi Arkitekt AS var 
hovedmottaker av brevet, og det bestrides ikke at foretaket mottok underretning om vedtaket. Vi 
legger derfor til grunn at Avi Arkitekt AS mottok vedtaket uten forsinkelser. 
 
Ansvarlig søker klaget på vedtaket om byggetillatelse i klage datert 07.07.2022. Klagen er fremsatt 
rett over ett år etter vedtaket om byggetillatelse. Alminnelig klagefrist på 3 uker var dermed 
overskredet da klagen ble fremsatt. I visse tilfeller kan klager likevel tas til behandling dersom parten 
ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller det foreligger andre særlige grunner til at klagen 
blir prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav a og b. Klagen kan derimot ikke tas til behandling dersom 
det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet, jf. fvl. § 31 tredje ledd. Denne fristen er absolutt, 
og det er da ingen adgang for forvaltningsorganet til å ta klagen til behandling. 
 
Klagen er datert 07.07.2022, altså ett år og en uke etter vedtaket om byggetillatelse datert 
01.07.2021. Klagen ble mottatt av kommunen 25.07.2022. Det er derfor klart at den absolutte 
klagefristen på 1 år er oversittet. Forvaltningslovens vilkår for å behandle klagen foreligger ikke, og 
klagen skal avvises, jf. fvl. § 34 første ledd, jf. § 31 tredje ledd. Klagen tas dermed ikke til følge. 
 

Statsforvalterens vedtak 
Statsforvalteren stadfester Lillehammer kommunes vedtak datert 11.08.2022 om å avvise klagen. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Guro Karlsen Roland 
seniorrådgiver 
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