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VEDTAK

Klagen tas til følge. Fylkesmannen opphever Kongsberg kommunes vedtak av 27.

februar 2018 og sender saken tilbake for realitetsbehandling.
'

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påktages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.

F1'lkesmannen rriser til oversendelse mottatt 18. febr'-rar 2018.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder awisningen av en klage på tvangsmulkt for tiltak på eiendom med gbnr

827311.

Fylkesmannen mottok 18. februar 2018 en klage fra Erik Frede Jørgensen på tvangsmulkt gitt
av Kongsberg kommune i vedtak av 14. september 201,7.Fylkesmannen oversendte klagen fra

Jørgensen til kommunen2l. februar 2018 i tråd med forvaltningsloven § 32, jf. § 11 fierde
ledå og forvaltningsforskriften § 4.

Kongsberg kommune awiste klagen i vedtak av 27. februar 2018. Awisningen var begrunnet

med at klagen på tvangsmulkten var for sent fremsatt, og at innkreving av tvangsmulkt ikke er

et enkeltvedtak som kan påklages. Kommunen mener at henvendelsen fra Jørgensen datert 19.

september 2017 il<ke var å anse som en klage på vedtak datert 14. september 2017.

Vedtaket er påklaget av tiltakshaver Erik Frede Jørgensen i e-post datert 1 1. mars 2018.

I klagen over awisningen anfører Jørgensen athan er uenig i grunnlaget for tvangsmulkten,

og begrunner dette med at kommunen har lagt feil faktiske forhold til grunn i saken. Det

anføres videre at det klages på kommunens saksbehandling, og at klager har oppfylt de krav

til dokumentasjon som kommunen krever.

l
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Klagen ble behandlet av Kongsberg kommune 3. april2018 som ikke fant grunnlag for å
endre siff tidligere vedtak.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.

Fylkesmannens merknader
Fylkesmannen understreker for ordens s§ld at vurderingstema i saken er hvorvidt Kongsberg
kommune hadde adgang til å awise å behandle klagen fra Jørgensen datert 19. september
2017.De underliggende spørsmålene i saken vil ikke bli realitetsbehandlet.

Vurdering av kløgers anførsler
Vedtak om pålegg og tvangsmulkt ble vedtatt av kommunen 14. september 2017 .Det
informeres om i vedtaket at kommunens pålegg må gjennomføres innen 5. oktober 2017, og at
tvangsmulkt vil begynne åløpe første dag etter tidsfristen dersom pålegget ikke etterkommes.
Kommunen utvidet senere fristen til 15. november 2017.

Jørgensen sendte kommunen et brev 19. september 2017. Kommunen mener at dette brevet
ikke avbrø1t klagefristen som begynte illøpe fra 14. september 2017, og begrunner dette på
følgende måte:

«Detfølger av vedtak datert 14.9.2017 at vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at
vedtaket er mottatt. Den 19.9.2017 mottok kommunen et brevfra søker med en

forklaring av situasjonen. Det følger av forvaltningsloven § 32 hvilke formlcrav som
stilles til en erklæring om klage. Henvendelsen er så uklar og mangelfull at den iklæ
tilfredsstiller lovens minstelcrav til en gtldig klage. Brevet kan derfor ikke anses som
en klage i saken. Klage på tvangsmullrt ble mottatt 20.2.2018. Dette er mer enn 3 uker
etter at vedtaket er mottatt.

Klagen er ikke rettidigfremsatt.»
.l

Kommunen vurderte oppreisning for fristoverskridelsen , men anfører at det ikke foreligger
unns§ldelige grunner for fristoversittelse i saken.

Det følger av forvaltningsloven § 29 første ledd:

<<fristenfor å klage er 3 ukerfra det tidspunlct underretning omvedtaket er kommer

frem til vedkommende part.»

Spørsmålet for Fylkesmannen er derfor om brevet fra Jørgensen datert 19. september 2017 er
å anse som en klage.

Forvaltringsloven § 32 slår fast hva en erklæring om klage skal inneholde.

«Erklæring om klage skal:

a) fremsettes for detforvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage
er tillatt, skal erklæringen settes opp slcrftlig av vedkommende forvaltningsorgan;
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b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som

fastsatt i forskrift, eller i medhold av forslcrift, jf. § l5 a;

c) nevne det vedtak som det klages over, og om pålcrevet gi opplysninger til
bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt,'

d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.

Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til

Inneholder en erklær'ing om klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort

frist for rettelse e ller utfylling. »

Fylkesmannen har vanskeligheter med å se at henvendelsen datert 19. septernber 2017 ikke
oppfuller lovens minstekrav til en klage. Henvendelsen er fremsett til rett organ, den er

undertegnet av klager, i overskriften nevnes det vedtak som påklages og han utrykker blant
annet avslutningsvis athan ikke er enig i flere av påleggene. Forvaltningslovens minstekrav
til formaliteten rundt en klage er dessuten beskjedne. Ett av hensynene med dette er å ivareta
den rett en sakspart har til L ffi, prøvd innholdel i det vedtak som retter seg til ugunst mot han.

Vi ønsker å bemerke at i de tilfeller kommunen har vanskeligheter med å forstå hva som

ønskes oppnådd med en henvendelse, pålegger forvaltningsloven § 32 forvaltningsorganet å

sette en kort frist til retting dersom klagen inneholder feil eller mangler. Særlig aktuelt for
dette spørsmålej er forvaltningslovens § 11 fierde ledd andre punktum:

«inneholtler en henvendelse til et forvaliningsorgan en feil, misforståelser,
unøyaktigheter eller andre mangler som avsender bør rette, skal organel om
nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen
og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gføres».

Dersom forholdet ikke er i orden når tilleggsfristen utløper,kan klagen awises.

I denne saken skriver kommunen at henvendelsen fra Jørgensen var så uklar ai de ikke forstod
at dette var en klage. I de tilfeller der kommunen opplever en henvendelse som uklar, er det
opp til kommunen som et forvaltningsorgan å avklare situasjonen før saken eventuelt
avsluttes eller tas til videre behandling. Kommunen burde ha gitt en tilbakemelding til
Jørgensen om at hans brev ikke ble ansett som en fristavbrytende klage, og gitt en tilleggsfrist
for å rette opp eventuelle mangler. I alle tilfeller burde kommunen ha svart på Jørgensens
henvendelse.

På bakgrunn av overnpvnte ser Fylkesmannen på henvendelsen fra Jørgensen datert 19

september 2017 som en klage.

Konklusjon
Fylkesmannen opphever Kongsberg kommunes vedtak av 27. februar 2018 om å al'vise
klagen, jf. forvaltningsloven § 34, 4.ledd. Saken sendes tilbake til kommunen for ny
behandling, slik at kommunen må realitetsbehandle klagen av 19. september 2017 fra
Jørgensen.
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Adgang til å kreve dekning av saksomkostninger
Fylkesmannet gJør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har
værtnødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven § 36. Kravet
rnå sendes til Fylkesmannen innen 3 uker.

Etter fullmakt

Jørn-Tomas Einstabland
Fagsjef

Silje Hordnes

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopitil:
Erik Jørgensen Svendsplassveien 3 3614 KONGSBERG


