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DEL I INNLEDNING 

1 Innledning 

1.1 Oppgavens tema  

Foruten å fungere som produsent for samfunnsmessige fellestjenester og som apparat 

for sikring av grunnleggende velferd, løser forvaltningen store deler av sine oppgaver i 

form av sin rolle som øvrighet.1 Gjennom evnen til å pålegge individuelle plikter, samt 

frita for generelle, er forvaltningen gitt et rettslig styringsverktøy. Forvaltningen har i 

den anledning ikke bare til oppgave å iverksette lovgivers vilje, men løpende å treffe 

vedtak i samsvar med det som til enhver tid utgjør lovgivers målsetninger og 

prioriteringer. En stor andel av disse sakene er foranlediget av at den enkelte borger 

fremsetter en søknad med anmodning om tildeling av et rettsgode. Dette enten i form av 

en tillatelse, dispensasjon eller konsesjon. Er søker misfornøyd med forvaltningens 

avgjørelse, kan søker enten klage eller anmode forvaltningen om å omgjøre vedtaket. 

Søker kan imidlertid som en tredje mulighet søke på nytt. I den anledning oppstår det et 

spørsmål om den nye søknaden skal behandles som en helt ny sak eller om det gjelder 

særskilte rettslige begrensninger som følge av at saken tas opp igjen til fornyet 

behandling av forvaltningen i førsteinstans.    

 

Dette kan være begrensninger av både prosessuell og materiell art. For det første kan det 

tenkes at forvaltningen kan motsette seg en ny realitetsbehandling under henvisning til 

at forvaltningen allerede på et tidligere tidspunkt har tatt endelig stilling til 

saksforholdet. I forlengelsen av dette oppstår det også et spørsmål om forvaltningen i 

enkelte tilfeller kan tenkes å ha en plikt til å avvise saken. For det andre kan det tenkes 

at forvaltningen av hensyn til tredjemann er avskåret fra å treffe et nytt vedtak til skade 

for hans interesser. Mens det første spørsmålet er et spørsmål om hvilke prosessuelle 

                                                 
1 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 41. 
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virkninger et tidligere forvaltningsvedtak har for behandlingen av et etterfølgende 

vedtak, er det andre et spørsmål om hvilke materielle virkninger et tidligere 

forvaltningsvedtak har for avgjørelsen i en etterfølgende sak.  

 

Som utgangspunkt må en ny søknad ansees som en ny sak. Dette innbærer at 

forvaltningen i alminnelighet har plikt til å realitetsbehandle saken, og at forvaltningen 

står fritt med hensyn til hva de kan bestemme, uavhengig av tredjemanns interesser i 

saken. Forvaltningens kompetanse, eventuelt plikt til å avvise saken, utgjør i tilfelle et 

unntak som krever en særskilt begrunnelse. Tilsvarende gjelder for de tilfeller der 

tredjemann i medhold av forvaltningsloven § 35 påberoper seg vern mot etterfølgende 

endringer til skade for hans interesser. Det er begrensningen i forvaltningens materielle 

kompetanse som særskilt må begrunnes.  

 

1.2 Bakgrunn for valg av tema og formål med oppgaven 

Valg av tema har i første rekke sammenheng med at dette er et område det knytter seg 

usikkerhet til. Dette fordi rettskildene er få og til dels sprikende. Særlig gjelder det med 

hensyn til avvisningsproblematikken. Usikkerheten knytter seg ikke bare til om 

forvaltningen har kompetanse til å avvise saken, men også på hvilke vilkår 

forvaltningen i tilfelle kan nekte søker saken tatt opp igjen til fornyet behandling. Også 

spørsmålet om tredjemanns vern mot etterfølgende endringer til skade for hans 

interesser, knytter det seg usikkerhetsmomenter til. Her er imidlertid ikke utfordringen 

knyttet til spørsmålet om det kan oppstilles et vern mot etterfølgende endringer til skade 

for tredjemann, men når det i tilfelle er rettslig grunnlag for å oppstille et slikt vern.  

 

Mangelen på rettskilder, må sees i sammenheng med at flere av problemstillingene 

isolert sett har et smalt nedslagfelt. Dette er imidlertid ikke det samme som at tema er 

uten praktisk betydning. Avviser forvaltningen en ny søknad som skulle vært behandlet, 

kan forvaltningen i ytterste konsekvens bli kjent erstatningsansvarlig for tap lidt som 

følge av unnlatelsen. Tilsvarende gjelder dersom forvaltningen, til skade for tredjemann, 

omgjør et tidligere vedtak uten tilstrekkelig hjemmel.  

Hovedformålet med oppgaven er derfor å se på det rettslige grunnlaget for eventuelle 

materielle og prosessuelle begrensninger som kan tenkes å gjøre seg gjeldende dersom 

søker anmoder om en fornyet behandling, og vurdere holdbarheten av dette grunnlaget. 
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Hovedvekten er lagt på spørsmålet om omgjøringsreglenes anvendelse, og på 

spørsmålet om i hvilken utstrekning og eventuelt på hvilke vilkår forvaltningen kan 

avvise den nye søknaden. Oppgaven tar i tillegg opp andre problemstillinger som 

knytter seg til en fornyet behandling av det samme saksforhold, herunder spørsmålet om 

saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36, samt hvilke føringer et tidligere 

klagevedtak kan tenkes å legge på behandlingen og avgjørelsen av den nye søknaden. 

Jeg har også valgt å gi en oversikt over de rettslige utgangspunktene ved behandling av 

en ny søknad.  

 

1.3 Avgrensinger og opplegget videre 

I oppgavens undertittel ligger det i første rekke en avgrensning mot saker som 

igangsettes på forvaltningens eget initiativ. Det vil si saker hvor det i utgangspunktet er 

opp til forvaltningen selv å igangsette en saksbehandling og som kjennetegnes av at 

forvaltningen utøver sin myndighet i form av inngripende vedtak.2 Dette, i motsetning 

til saker som igangsettes på borgerens eget initiativ etter en individuell søknad. Denne 

type saker kjennetegnes derimot av at forvaltningen som utgangspunkt er pliktig til å 

igangsette en behandling av saken, og at forvaltningen utøver myndighet i form av 

individuelle avgjørelser om fritak fra generelle forbud eller påbud.2 Avgrensningen har i 

første rekke sammenheng med et ønske om å behandle spørsmålet om avvisning i 

tilknytning til nye søknader om det samme saksforholdet. Avvisningsproblematikken 

oppstår ikke på samme måte i saker som det i utgangspunktet er opp til forvaltningen 

selv å ta opp til behandling. På den annen side er det imidlertid grunn til å påpeke at det 

også i saker hvor forvaltningen treffer inngripende vedtak, kan oppstå problemstillinger 

knyttet til fornyet behandling av det samme saksforholdet. Dette gjelder for eksempel 

dersom førsteinstansen ønsker å treffe et nytt inngripende vedtak i saken som 

overinstansen tidligere har omgjort. Dette er imidlertid et av flere spørsmål jeg velger å 

la ligge. 

 

Videre er oppgaven avgrenset mot en beskrivelse av reglene som gjelder dersom saken 

tas opp til fornyet behandling etter de alminnelige reglene om klage i forvaltningsloven 

§ 28. Det er fornyet behandling som følge av at søker sender inn en ny søknad i første 

                                                 
2 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 46-47. 
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instans som er rammen for denne oppgaven. Oppgaven tar heller ikke sikte på å 

beskrive reglene om forvaltningens omgjøringsadgang i sin helhet, men er i all 

hovedsak avgrenset til spørsmålet om når saksforholdet faller inn under reglene om vern 

mot omgjøring etter forvaltningslovens § 35. 

 

Til slutt kan det også være nyttig å presisere at oppgaven er begrenset til spørsmål som 

oppstår i forbindelse med at forvaltningen selv har truffet et tidligere vedtak i saken. 

Oppgaven har ikke som intensjon å behandle de spørsmål som oppstår dersom saken 

kommer opp til fornyet behandling i forvaltningen etter at søker for eksempel har fått 

dom på ugyldighet av et forvaltningsvedtak.3 Spørsmålet om hvilken virkning en 

rettskraftig dom har for forvaltningen selv, faller i den anledning utenfor.4  

 

Sett hen til oppgavens hovedformål er oppgaven delt inn i tre hoveddeler. Foruten noen 

korte begrepsavklaringer og rettskildekommentarer i del I, gir jeg i del II en oversikt 

over de alminnelige utgangspunktene for behandling av forvaltningssøknader, herunder 

hovedregelen om forvaltningens behandlingsplikt og rammen for forvaltningens 

materielle kompetanse. I del III ser jeg på hvilke materielle og prosessuelle 

begrensninger som kan tenkes å følge av at det samme saksforholdet tas opp igjen til 

fornyet behandling. I den anledning drøfter jeg først spørsmålet om når de særskilte 

reglene om omgjøring kommer til anvendelse, herunder kriteriene for skille mellom 

omgjøring av tidligere vedtak og vedtak i ny sak. Til slutt ser jeg på spørsmålet om 

forvaltningens avvisningskompetanse, eventuelt avvisningsplikt, samt andre materielle 

begrensninger som kan tenkes å gjelde når forvaltningen behandler og avgjør den nye 

søknaden.     

 

                                                 
3 Se Robberstad, rettskraft, side 95. 
4 Se Robberstad, rettskraft, side 95 med videre henvisning til Boe, Subsumsjonsdom, LoR 2002 side 259. 
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1.4 Begrepsavklaring 

1.4.1 Vedtaksbegrepet 

Oppgavens tema kan som innledningsvis nevnt sees på som et spørsmål om hvilke 

føringer vedtaket i sak nr. 1 legger på forvaltningens behandling og vedtakskompetanse 

i den etterfølgende sak nr. 2. En kort begrepsavklaring er derfor nødvendig. 

 

I de tilfeller begrepet følger av loven selv beror det i prinsippet på en tolkning av 

lovhjemmelen, i tråd med alminnelige rettskildeprinsipper, hva som nærmere menes 

med et forvaltningsvedtak.  

 

I mangel av andre holdepunkter, er det naturlig å bygge på den forståelsen av 

vedtaksbegrepet en finner i forvaltningslovens legaldefinisjon i § 2 første ledd bokstav b 

jf. bokstav a. Vedtaksbegrepet omfatter i forvaltningslovens forstand både de generelle 

forvaltningsvedtakene i form av forskrifter og de individuelle i form av enkeltvedtakene. 

Vedtaksbegrepet i denne oppgaven omfatter bare de individuelle vedtakene i form av 

enkeltvedtak.5 Forvaltningslovens vedtaksdefinisjon oppstiller i første rekke som vilkår 

at det må foreligge en ”avgjørelse”. Foruten å avgrense mot meningsutsagn av mer 

rådgivende og veiledende karakter, innebærer vilkåret i første rekke en avgrensning mot 

rent faktiske handlinger.6 For saker som igangsettes gjennom individuelle 

forvaltningssøknader, reiser denne avgrensningen i første rekke et spørsmål om 

forvaltningens unnlatelse av å treffe vedtak, unntaksvis, likevel vil kunne sees på som et 

forvaltningsvedtak. I enkelte tilfeller følger dette direkte av lovgivningen selv; for 

eksempel plan- og bygningsloven § 21-7 annet ledd siste punktum som fastslår at 

dersom søker ikke har fått avgjort søknaden innen lovens frist, regnes søknaden for 

innvilget.7 I de tilfeller loven oppstiller en søknadsordning, vil imidlertid forvaltningen, 

                                                 
5 Også for forskrifter kan det oppstå spørsmål om forvaltningens etterfølgende endringsadgang. Dette er 

imidlertid en problemstilling som i første rekke reguleres av forbudet i grl. § 97 mot å gi lov 

tilbakevirkende kraft, se blant annet Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 342.   
6 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 396-402 med videre henvisning til NUT 1858: 3 Innstilling 

fra Komiteen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning side 208.   
7 Se også Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 400 som foruten å vise til daværende plan- og 

bygningsloven § 95 b, også trekker frem miljøinformasjonsdirektivet Rådsdirektiv 90/313 EØF art. 4, som 

fastslår at manglende svar innen fristen skal anses som avslag og dermed gir rett til å klage.  
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normalt sett, ha plikt til enten å avvise saken eller ta den opp til realitetsbehandling.8 

Forvaltningens passivitet vil derfor først og fremst måtte bli bedømt som et brudd på 

fremdriftskravet i forvaltningsloven § 11a fremfor å bli ansett som en rettslig 

disponering fra forvaltningens side.9 Hvorvidt avgjørelsen skal sees på som et 

forvaltningsvedtak, beror imidlertid på om avgjørelsen er truffet ”under utøving av 

offentlig myndighet”. Det er således kun avgjørelser truffet som ledd i forvaltningens 

myndighetsutøvelse som omfattes av vedtaksbegrepet.10 Avgjørelser truffet som ledd i 

intern organisering, forretningsvirksomhet etc. faller derimot utenfor. Med hensyn til 

avgjørelser om å innvilge eller avslå forvaltningssøknader skaper imidlertid dette 

vilkåret få problemer.  Både det å nekte søker tillatelse, og det å innvilge en rettighet 

eller frita søker for en forpliktelse anses tradisjonelt sett som myndighetsutøvelse i 

forvaltningslovens forstand.11 Dette gjelder i prinsippet uavhengig av om loven 

overlater til forvaltningens skjønn å ta stilling til om tillatelse bør gis, eller om loven på 

nærmere angitte vilkår gir søker et rettskrav på tillatelse. Både de tilfeller der 

lovgivningen gir rom for politiske prioriteringer og de tilfeller hvor forvaltningens 

virksomhet bærer preg av å kontrollere om vilkårene for å kreve rettigheten er oppfylt, 

omfattes. Tildeling av kvalifikasjonsbevis og bevillinger er derfor normalt også å anse 

som myndighetsutøvelse.12  

 

Den viktigste avgrensningen med hensyn til vedtaksbegrepet i denne oppgaven, foretas 

dermed i tilknytning til vilkåret om at avgjørelsen må være ”bestemmende for 

                                                 
8 For forvaltningskomiteens innstilling, side 150.  
9 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 400. For en nærmere drøftelse av spørsmålet om unnlatelser 

kan anses som enkeltvedtak, se foruten Graver, alminnelig forvaltningsrett, side 400-402, også Boe, 

”Klagerett når myndigheter unnlater å bruke kompetanse”, Tfr. 1999, side 5-76. 
10 Med myndighetsutøvelse forstås den delen av forvaltningens virksomhet som bygger på det offentliges 

heteronome kompetanse, dvs. evnen til ensidig å fastsette pliktnormer for andre enn det offentlige selv 

uten borgernes eget samtykke. Dette i motsetning til den autonome kompetanse, som betegner evnen til å 

fastsette pliktnormer for andre basert på borgernes eget samtykke, se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 

side 44 med videre henvisning til Eng, Begrepene ”kompetanse” og ”gyldighet” i juridisk argumentasjon, 

Tfr 1990. 
11 Foruten forvaltningskomiteens innstilling side 207 samt Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) Om lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) side 32, se blant annet også Graver, Alminnelig 

forvaltningsrett, side 408. 
12 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 408. 
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rettigheter og plikter”. Uttrykket omfatter i første rekke de avgjørelsene som regulerer 

borgernes rettsstilling.13 Forvaltningskomiteen forstod således vedtaksbegrepet som 

betegnelse for alle individuelle realitetsavgjørelser i saken.14 Dette innebærer at en rekke 

administrative avgjørelser som forvaltningsmyndighetene treffer under sakens gang om 

innhenting av opplysninger osv., faller utenfor.15 Til denne gruppen tilhører som 

utgangspunkt også forvaltningens avgjørelse om å avvise en sak.16 Det å nekte å ta en 

sak til behandling er ikke det samme som et avslag, selv om det for den enkelte rent 

faktisk vil ha samme virkning som et avslag.17 En annen sak er imidlertid at 

avvisningsavgjørelser likevel skal regnes som enkeltvedtak etter den særskilte 

bestemmelsen i forvaltningsloven § 2 tredje ledd. Bestemmelsen innebærer at de 

spesielle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV-VI også kommer til 

anvendelse på avgjørelser om avvisning.18 Dette for å sikre et riktig utfall i 

avvisningssaker som rent faktisk vil kunne være av stor betydning for den enkelte 

borger.19 Til tross for at avgjørelser om avvisning skal regnes som forvaltningsvedtak 

etter forvaltningslovens regler, faller avvisningsavgjørelsene utenfor vedtaksbegrepet 

slik det forstås i denne oppgaven. Spørsmålet om prosessuelle og materielle virkninger 

knyttes med andre ord utelukkende til forvaltningens realitetsavgjørelser. 

 

1.4.2 Har rettskraftsbegrepet noen plass i forvaltningsretten? 

I forbindelse med spørsmålet om forvaltningens avvisnings- og omgjøringsadgang, 

finner en flere eksempler på bruk av ordet rettskraft. Forvaltningskomiteen drøfter for 

eksempel spørsmålet om klagefrist med utgangspunkt i ”forvaltningsvedtakets formelle 

                                                 
13 Frem til lovendringen i 1977 brukte også loven dette uttrykket, se Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) Om lov om 

endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (regler om taushetsplikt m. m.) 

side 54.  
14 Se forvaltningskomiteens uttalelser inntatt i innstilling på side 207 og Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) 

 side 32.   
15 Se Forvaltningskomiteens innstilling side 207 som i den anledning trekker paralleller til sivilprosessens 

lære om prosessledende beslutninger. 
16 Se Ot.prp. nr 38 (1964-1965) side 32. 
17 Se Forvaltningskomiteens innstilling side 208. 
18 Se forvaltningsloven § 3 første ledd som bestemmer at bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel IV-

VI bare kommer til anvendelse ”i saker som gjelder enkeltvedtak”.  
19 Se forvaltningskomiteens innstilling side 208 og Ot.prp. nr.38 (1964-1965) side 32.  
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rettskraft”.20 Tilsvarende bruk av rettskraftsbegrepet finner en hos Sivilombudsmannen 

som drøfter spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse, eventuelt 

avvisningsplikt, med utgangspunkt i spørsmålet om når et forvaltningsvedtak er ”formelt 

rettskraftig” og et ”forvaltningsvedtaks formelle rettskraftsvirkninger”.21 Også i 

forvaltningsrettslig litteratur finner en eksempler på at rettskraftsbegrepet er benyttet, 

men da i forbindelse med spørsmålet om forvaltningens etterfølgende endringsadgang.22 

Fellesnevneren er imidlertid at rettskraftsbegrepet benyttes som betegnelse på når et 

forvaltningsvedtak er endelig avgjort. Dette enten som betegnelse på at forvaltningen 

har kompetanse, eventuelt plikt til å avvise en ny søknad om det samme saksforholdet, 

eller som betegnelse på at forvaltningen i medhold av omgjøringsreglene i 

forvaltningsloven § 35 er avskåret fra å treffe et etterfølgende vedtak til skade for en 

part.  

 

Begrepet rettskraft er hentet fra sivilprosessen. I sivilprosessen opererer man som regel 

med materiell og formell rettskraft, negativ og positiv rettskraft og rettskraftens 

objektive og subjektive begrensninger.23 En dom er formell rettskraftig (endelig) når de 

ordinære rettsmidlene ikke lenger kan brukes, jf. tvisteloven § 19-14 første ledd første 

punktum. Den materielle rettskraften betegner de virkninger den endelige dommen 

har.23  Dette kan enten være at en ny sak om det samme krav skal avvises (negativ 

virkning) eller at dommen skal legges til grunn i senere rettssaker (positiv virkning).24 

Rettskraftens objektive side relaterer seg til hva som er bindende avgjort, mens 

rettskraftens subjektive side relaterer seg til hvem dommen er bindende for.23 

 

Da jeg innledningsvis har valgt ikke å benytte meg av rettskraftsbegrepet, har det 

sammenheng med et ønske om å unngå hva jeg anser for en uheldig sammenblanding 

med et regelsett på et rettsområde som vesentlig skiller seg fra forvaltningsretten. Dette 

gjelder både med hensyn til oppgaver og virkemidler. Sivilprosessens regler om 

                                                 
20 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 280.   
21 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding for 2007 side 296 og årsmelding for 2010 side 

55. 
22 Se Westerberg, Om rättskraft i förvaltningsrätten, 1951. 
23 Se Robberstad, Rettskraft, side 43. 
24 Foruten Robberstad, Rettskraft, side 43, jf. tvisteloven § 19-15. 
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rettskraft må sees i sammenheng med domstolenes primære oppgave i form av konkret 

tvisteløsning og samfunnsmessig bidrag til gjennomslag av den materielle retten.25  

Dette i motsetning til reglene i forvaltningsretten, som er utformet på bakgrunn av 

forvaltningens rolle som utøvende myndighet, og løpende iverksetter av den til enhver 

tid gjeldende lovgivning.  

 

Assosiasjonen til sivilprosessens rettskraftsregler er imidlertid av en viss verdi, i den 

forstand at den hjelper oss å kjenne igjen og identifisere noen av de tilsvarende 

problemstillingene en støter på i forbindelse med fornyet behandling av 

forvaltningssaker. Særlig gjelder dette spørsmålet om forvaltningens avvisningsadgang. 

Hvis forvaltningen kan avvise en sak under henvisning til at saksforholdet tidligere er 

behandlet og avgjort, bygger det på en forutsetning om at saksforholdet allerede er 

endelig avgjort, eller i sivilprosessuelle termer er såkalt ”formelt rettskraftig”. Det som 

da i tilfelle må undersøkes er om det er rettslig grunnlag for å hevde en slik endelighet. I 

forlengelsen av dette oppstår også spørsmålet om hva som er endelig avgjort 

(rettskraftens objektive side). Det må med andre ord trekkes et skille mellom hva som er 

ett og samme saksforhold og hva som er et annet saksforhold. Etter mitt syn, er det 

imidlertid grunn til å utvise forsiktighet med å legge den forvaltningsprosessuelle 

drøftelsen tett opptil den sivilprosessuelle læren om rettskraft. Dette fordi verken 

reglene eller de hensyn som begrunner reglene er de samme. I sivilprosessen ivaretas 

hensynet til sikkerhet for etablerte posisjoner gjennom de prosessuelle reglene om 

rettskraftens materielle virkninger, jf. tvisteloven § 19-15 første jf. annet ledd. I 

forvaltningsretten er dette et hensyn som i første rekke ivaretas gjennom 

legalitetsprinsippet og de materielle reglene om vern mot etterfølgende omgjøring, jf. 

forvaltningsloven § 35. For å unngå uheldig sammenblanding, bør derfor 

rettskraftsbegrepet reserveres for bruk i sivilprosessen, som betegnelse på de virkninger 

en tidligere domsavgjørelse har for domstolen i en ny sak.26 Det er i første rekke 

domsavgjørelser som har rettskraft, og det er domstolene rettskraften gjelder for.27 

                                                 
25 Se NOU 2001: 32 Bind A Rett på sak Lov om tvisteløsning (tvisteloven) side 232 – 233. 
26 Jeg bygger dermed på tilsvarende forståelse av rettskraftsbegrepet som lagt til grunn av Robberstad i 

hennes bok Rettskraft, side 94 jf. side 36-40. 
27 Unntaksvis finner en imidlertid eksempler på at loven også tillegger en avgjørelse truffet av et 

forvaltningsorgan samme virkning som en rettskraftig dom, se for eksempel lov av 28. april 1978 nr. 18 
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Spørsmål med forvaltningens avvisnings- og omgjøringsadgang ved fornyet behandling 

av forvaltningssaker, har i den sammenheng derfor lite med rettskraft å gjøre.  

 

1.5 Rettskilder  

Denne oppgaven bygger på alminnelig juridisk metode slik den er fremstilt av blant 

annet Eckhoff og Helgesen.28 Fornyet behandling som tema har imidlertid skapt 

metodiske utfordringer jeg kort finner grunn til å bemerke. Som en sammenfattende 

karakteristikk, er det et beskjedent grunnlag av autoritative kilder å trekke slutninger fra. 

Dette gjelder i første rekke spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse, 

eventuelt avvisningsplikt. Men også spørsmålet om når omgjøringsreglene i 

forvaltningsloven § 35 kommer til anvendelse byr på utfordringer. Dette fordi verken 

ordlyden i forvaltningsloven § 35 eller rettspraksis gir særlig veiledning med hensyn til 

hvilke kriterier som skal legges til grunn, og hvor den nærmere grensedragningen går.   

 

Mangel på rettspraksis er imidlertid ikke et ukjent fenomen i deler av forvaltningsretten. 

Som Eckhoff og Smith påpeker, har dette trekket fått enkelte til å tale om 

”rettskildenød”.29 Men som Eckhoff og Smith videre legger til grunn, er det egentlig 

ingen grunn til dette.29 Forvaltningsretten er bare ett av mange områder der en 

rettsanvender må kunne regne med å måtte ta standpunkt til et rettslig spørsmål uten 

avgjørende støtte i rettspraksis.29 

 

Mangel på lovhjemmel er derimot et forhold som kan være av avgjørende betydning i 

forvaltningsretten. Dette fordi det ulovfestede legalitetsprinsippet etter tradisjonelle 

formuleringer stiller krav til hjemmel i formell lov for inngrep i borgernes rettsfære.30 

Hovedtema i denne oppgaven faller i utgangspunktet på siden av hva legalitetsprinsippet 

tradisjonelt er ansett å omfatte. Spørsmålet om når omgjøringsreglene kommer til 

                                                                                                                                                

om behandlingen av forbrukertvister § 11 tredje ledd som legger til grunn at dersom sak ikke er reist for 

domstolene innen fire uker etter forkynning av vedtaket har Forbrukertvistutvalgets avgjørelse samme 

virkning som rettskraftig dom, se Robberstad, Rettskraft s. 37- 40 som det overnevnte eksemplet er hentet 

ifra.   
28 Se Eckhoff, Rettskildelære, 2001. 
29 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 35. 
30 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 362. 
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anvendelse, er i første rekke et spørsmål om hva som skal til for at det er etablert en 

rettsbeskyttet posisjon. Spørsmålet om på hvilke vilkår forvaltningen likevel kan gripe 

inn i en etablert posisjon faller som tidligere nevnt utenfor denne oppgaven. Spørsmålet 

om når omgjøringsreglene kommer til anvendelse ved en fornyet behandling har 

imidlertid nære forbindelseslinjer til legalitetsprinsippet, i den forstand at 

legalitetsprinsippet stiller krav til hjemmel i formell lov dersom forvaltningen ved 

avgjørelsen av den nye søknaden griper inn i rettsbeskyttede posisjoner etablert ved det 

tidligere vedtaket.31 Slik hjemmel har forvaltningen blant annet i medhold av den 

alminnelige omgjøringsregelen i forvaltningsloven § 35.32 Et viktig forhold å se hen til i 

vurderingen av om tredjemann har oppnådd en rettsbeskyttet posisjon i medhold av det 

forrige vedtaket, er derfor tredjemanns behov for det vern legalitetsprinsippet 

tradisjonelt sett er ment å gi borgerne mot administrative inngrep som ikke har den 

nødvendige lovforankringen. Spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse, 

eventuelt avvisningsplikt, er derimot et spørsmål som gjelder søkers prosessuelle 

rettigheter, og ikke hans materielle. Legalitetsprinsippet gjør seg derfor som 

utgangspunkt ikke gjeldende på dette området. 33  

 

Mangel på autoritative rettskilder, skaper på den annen side fare for at man beveger seg 

på grensen mellom en drøftelse av hva retten er (de lege lata) og hva retten bør være (de 

lege ferenda). Denne grensen gjør seg gjeldende i spørsmålet om forvaltningens 

avvisningsadgang, eventuelt avvisningsplikt. Uttalelser fra Lovavdelingen og 

Sivilombudsmannen viser at problemstillingen er praktisk. Etter mitt syn, forsvarer også 

de spredte uttalelser en finner om tema i forarbeider og juridisk litteratur, en de lege lata 

behandling av tema. Mangelen på lovhjemmel og rettspraksis skaper et behov for å se 

hen til reelle hensyn, herunder systemprosessuelle betraktninger som de avgjørende 

argumenter i drøftelsen av avvisningsproblematikken.   

 
                                                 
31 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 363 om det alminnelige kravet om kompetanse for inngrep i 

rettslige posisjoner.  
32 Kravet til hjemmel i formell lov for inngrep i etablerte rettsposisjoner er i denne sammenheng riktignok 

bare et utgangspunkt. Foreligger det tilstrekkelig tungveiende allmenne hensyn kan forvaltningen endre 

avgjørelsen i medhold av den ulovfestede omgjøringsregelen, jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd. 
33 For skille mellom avgjørelser som gjelder prosessuelle rettigheter og avgjørelser som gjelder materielle, 

se blant annet Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, side 63-65. 
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I denne anledning finner jeg det hensiktsmessig å knytte noen korte kommentarer til 

bruken av uttalelser fra Lovavdelingen og Sivilombudsmannen. Dette, fordi det er i 

disse uttalelsene en hovedsakelig finner omgjørings- og avvisningsproblematikken 

omtalt. Som rettskilde byr uttalelsenes relevans sjelden på tvil.34 Derimot er spørsmålet 

om uttalelsenes rettskildemessige vekt noe mer usikkert.35 Dette er imidlertid ikke stedet 

for en prinsipiell drøftelse av uttalelsenes rettskildemessige vekt. Jeg finner det likevel 

verdt å nevne at uttalelsene ikke bare direkte, men også indirekte kan tenkes å få 

betydning som argument i rettsanvendelsen, nemlig som grunnlag for etterfølgende 

forvaltningspraksis.  

 

Foruten å være en relevant rettskilde, fungerer uttalelsene fra Lovavdelingen og 

Sivilombudsmannen også som en kilde til illustrerende eksempler fra praksis. Flere av 

uttalelsene er også egnet til å gi et innblikk i forvaltningspraksis. Kildegrunnlaget er 

derimot for spinkelt til å trekke sikre slutninger om forvaltningspraksis som rettskilde.36 

Den kanskje viktigste funksjonen til uttalelsene fra Lovavdelingen og 

Sivilombudsmannen er imidlertid at uttalelsene synliggjør viktige hensyn som gjør seg 

gjeldende på dette området. Det er i første rekke, i denne sammenheng, uttalelsene har 

sin verdi i denne oppgaven. 

 

 

                                                 
34 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 37-38. Av nyere høyesterettspraksis som illustrerer 

uttalelsenes relevans, se for eksempel Rt. 2010 s. 740 som blant annet gjaldt spørsmålet om partsinnsyn i 

en juridisk utredning skrevet av et advokatfirma, jf. forvaltningsloven § 18 b annet ledd.  
35 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 37-39. 
36 For en nærmere redegjørelse av forvaltningspraksis som rettskilde, se Eckhoff ved Helgensen, 

Rettskildelære, side 233-241. Av høyesterettspraksis kan det imidlertid også være verdt å nevne Rt. 2002 

s. 220 der Høyesterett formulerer som krav at praksisen må være ”langvarig, omfattende og konsekvent”.    
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DEL II RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER  

2 Forvaltningssøknaden og dens funksjon 

En forvaltningssøknad er en formell henvendelse fra den private part til forvaltningen 

med anmodning om å innvilge søker et rettsgode. Dette enten i form av å gi en tillatelse, 

konsesjon eller dispensasjon.37 Som forvaltningskomiteen påpeker, er 

forvaltningssøknadens viktigste funksjon at den igangsetter forvaltningssaken.38 

Forvaltningssøknaden fungerer normalt sett ikke bare som en betingelse for at 

forvaltningen er kompetent til å treffe vedtak, men skaper i alminnelighet også en plikt 

for forvaltningen til å igangsette saksbehandlingen.39 Forvaltningssøknaden er i så 

henseende et disponerende utsagn, hvor søker gjennom en ensidig erklæring disponerer 

over den prosessuelle evne han eller hun har i medhold av loven til å kreve saken 

igangsatt. Dette i motsetning til saker hvor loven som utgangspunkt overlater til 

forvaltningen selv å ta stilling til om saken skal igangsettes.38   

 

Videre setter forvaltningssøknaden rammen for sakens gjenstand, og saken vil i 

alminnelighet ha fått sin begrensning.40 Som forvaltningskomiteen påpeker, har 

imidlertid søker i forvaltningsprosessen normalt sett anledning til å utvide eller endre 

søknaden under forvaltningssakens gang.40 Søker kan som utgangspunkt også trekke 

søknaden, med den virkning av forvaltningssaken bortfaller.40 Dette må for eksempel 

søker kunne gjøre uten at forvaltningen kan motsette seg en fornyet behandling dersom 

                                                 
37 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 458. 
38 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 148. 
39 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 714.  
40 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 150. 
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søker etter en tid likevel ønsker å søke på nytt.41 Unntak kan tenkes å gjelde dersom det 

i saken gjaldt en særskilt søknadsfrist. 

 

Spørsmålet om når forvaltningen står overfor en ny søknad, må besvares på grunnlag av 

en tolkning av det konkrete utsagnet. Henvendelser av søknads karakter må i den 

anledning holdes adskilt fra henvendelser av mindre formell karakter.42 Dette gjelder i 

første rekke uformelle henvendelser fra søker selv, i den hensikt å undersøke 

mulighetene for en innvilgelse i forkant av en søknadsprosess. En uformell 

forhåndshenvendelse i den hensikt å sondere det politiske terrenget, skaper for eksempel 

ikke tilsvarende behandlingsplikt som en formell byggesøknad.42 Fremstår 

henvendelsen som uklar, må forvaltningen i utgangspunktet ha plikt til å gjøre søker 

oppmerksom på dette.43 

 

Som alminnelig prinsipp gjelder det heller ikke noe krav til form for at forvaltningen 

skal være pliktig til å igangsette saksbehandlingen.44 Forvaltningsorganet vil i 

utgangspunktet være pliktig til å igangsette saksbehandlingen uavhengig av om den nye 

søknaden er fremsatt muntlig eller skriftlig. Unntak gjelder dersom det foreligger 

særskilt hjemmel for det motsatte. Det vanlige er imidlertid at søknader er skriftlige, og 

at loven selv eller bestemmelser i medhold av loven hjemler et krav til skriftlig søknad, 

eventuelt også et krav til bruk av et bestemt skjema.44 Et eksempel på et uttrykkelig 

hjemlet skriftlighetskrav finner en blant annet i plan- og bygningsloven § 21-2 jf.§ 21-4 

der bygningsmyndighetene behandlingsplikt er betinget av søknaden er fremsatt 

skriftlig. Et annet eksempel på at loven ikke bare hjemler et skriftlighetskrav, men også 

bruk av standardisert skjema finner en i konsesjonsloven § 12 første ledd, som setter 

som betingelse at søknaden skal være i samsvar med skjema fastsatt av departementet. I 

de tilfeller loven ikke hjemler et skriftlighetskrav, faller derfor ansvaret for å fylle ut 

søknaden med de nødvendige saksopplysninger på forvaltningsorganet selv. Av 
                                                 
41 I sivilprosessen er derimot hovedregelen den motsatte, jf. tvistelovens regler om frafall av søksmål 

§ 18-4. 
42 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 714. 
43 Se for eksempel Sivilombudsmannens uttalelse 2009/823, der kontrollkommisjonen ble kritisert for 

ikke å ha foretatt de nødvendige undersøkelser, forut for avvisningsavgjørelsen, for å få avklart 

spørsmålet om pasienten ønsket å klage eller ikke. 
44 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 149. 
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praktiske behandlingshensyn må imidlertid forvaltningsorganet likevel kunne kreve at 

søker benytter seg av et standardisert søknadsskjema eller sier seg villig til å utarbeide 

en ny skriftlig søknad i samråd med en tjenestemann.  Unntak kan imidlertid tenkes 

dersom det foreligger særlige omstendigheter som gjør det vanskelig for søker å 

utarbeide en søknad i skriftlig form. Asylsøknader må for eksempel i enkelte tilfelle 

måtte føres i pennen av vedkommende utlendingsmyndighet som følge av analfabetisme 

eller annen språkproblematikk. 

3 Forvaltningens alminnelige behandlingsplikt 

Forvaltningens plikt til å realitetsbehandle en ny søknad er sjeldent direkte regulert i den 

forvaltningsrettslige spesiallovgivningen.45 Et eksempel på det motsatte finner en 

imidlertid i plan- og bygningsloven § 21-4 og 12-1 som forutsetter en kommunal 

behandlingsplikt dersom søknaden er fullstendig. Heller ikke forvaltningslovens 

alminnelige saksbehandlingsregler regulerer spørsmålet om forvaltningens 

behandlingsplikt. Forvaltningsloven § 11 a oppstiller riktignok en plikt for forvaltningen 

til å forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold, men dette er i første rekke en 

bestemmelse som regulerer behandlingstiden og ikke behandlingsplikten.46  

 

Mangel på lovregulering volder imidlertid som utgangspunkt få problemer, all den tid 

forvaltningen som den altoverveiende hovedregel er ansett for å ha plikt til løpende å 

realitetsbehandle nye søknader.47 Dette gjelder som utgangspunkt uavhengig av om 

loven eksplisitt statuerer en behandlingsforpliktelse, eller om plikten forutsetningsvis 

må anses å følge av det aktuelle hjemmelsgrunnlaget. Som Graver uttrykker det, er den 

”altoverveiende hovedregel at forvaltningen, når den får en søknad, ikke har noe skjønn 

                                                 
45 Som eksempel på lovgivning med manglende regulering, se blant annet motorferdselsloven, lov 28. 

november 2003 nr 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., lov 2. juni 1989 

nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven), lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord 

(jordlova), lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og lov 21. juni 

2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). 
46 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 713. 
47 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 150. 
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med hensyn til om saken skal igangsettes48. Behandlingsplikten gjelder i denne 

sammenheng også uavhengig av om forvaltningens kompetanse er lovbundet eller gir et 

visst rom for skjønn. Forvaltningen kan med andre ord som utgangspunkt ikke unnlate å 

realitetsbehandle en ny søknad selv om forvaltningen antar at søknaden etter alt å 

dømme vil bli avslått.  

 

For søker innebærer dette at vedkommende har et rettskrav på realitetsbehandling, med 

mindre forvaltningen har hjemmel for det motsatte. Unnlater forvaltningen å ta stilling 

til realiteten i den nye søknaden, kan søker som ytterste konsekvens kreve dom for 

behandlingskravet, eventuelt kreve erstatning for tap pådratt som følge av 

forvaltningens unnlatelse.49    

 

Til tross for at forvaltningskomiteen sammen med en tilsynelatende enstemmig teori, er 

av den oppfatning at forvaltningen som utgangspunkt har en behandlingsplikt, er det 

imidlertid vanskelig å finne et klart prejudikat hvor Høyesterett tilkjennegir sitt 

standpunkt. Derimot finner en eksempler på avgjørelser hvor Høyesterett klart syntes å 

forutsette en slik behandlingsplikt. Castberg viser i den anledning blant annet til 

Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1904 s. 396.50 Saken gjaldt spørsmålet om kommunens 

erstatningsansvar for at en gateregulering ikke ble endelig besluttet, før et års tid etter at 

forespørsel om regulering var fremkommet.50 Kommunen ble imidlertid frikjent, med 

den begrunnelse at kommunen ”ikke havde nogen Forpligtelse til at fremme 

Reguleringsspørsmålets Afgjørelse til nogen bestemt tid og derom at give 

Meddelelse”.51 Henvendelsen kunne således ”verken efter sin form eller sit innhold 

betragtes som nogen Bygningsanmeldelse, jfr. Lov om bygningsvæsenet af 27 Juli 1986 

§ 3, men er alene en Forespørsel, hvorvidt der fra Kommisjonens Side er  noget til 

hinder for at opføre Nybygning paa Matr. Nr. 12 Storgaden og Nr.1[…]”.51Som 

Castberg påpeker, syntes Høyesterett gjennom disse uttalelsene å forutsette at dersom 

                                                 
48 Se foruten Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 424, Backer, Naturvern og naturinngrep, side 714, 

og Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 395. 
49 Derimot vil søker bare unntaksvis kunne kreve dom for realiteten i saken, se Rt. 2001 side 995,  

Rt. 2009 side 170 og Rt. 2009 side 560. 
50 Se Castberg, Innledning til forvaltningsretten, side 33.  
51 Se Rt. 1904 side 370. 
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henvendelsen hadde vært i overensstemmelse med lovens regler om 

bygningsanmeldelse, ville det ha skapt en spesiell forpliktelse for kommunen til å 

fremme saken.52   

 

En annen avgjørelse av interesse finner en i Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1994 s. 60. 

Saken gjaldt blant annet spørsmålet om kommunens erstatningsansvar som følge av 

unnlatt behandling av gjentatte søknader om utvidet skjenke- og åpningstider etter den 

daværende alkoholloven § 27, jf. § 23 og § 24, og hotelloven § 15.53 Kommunen hadde i 

den anledning unnlatt å behandle to søknader, samt utsatt behandlingen av en tredje 

søknad.  Etter Høyesteretts syn var det ingen ting som tilsa at den tidligere søknaden 

ville blitt avslått, og kommunen ble derfor holdt erstatningsansvarlig for tap lidt i 

perioden frem til tillatelse ble gitt. I hvilken utstrekning dommen kan brukes som et 

eksempel på at Høyesterett syntes å forutsette en behandlingsplikt er imidlertid usikkert. 

Dette fordi Høyesterett forstod kommunens anførsler slik at erstatningsansvar var 

erkjent dersom Høyesterett kom til at den første søknaden ville blitt innvilget. 

Høyesterett hadde derfor ikke foranledning til å uttale seg om spørsmålet.  

 

Teoriens manglende problematisering av forvaltningens behandlingsplikt, må imidlertid 

sees i sammenheng med hva som naturlig kan utledes av søknadsordningens 

alminnelige funksjon og formål. Søknadsordninger er i første rekke et rettslig 

styringsmiddel for å kontrollere og regulere forskjellige interesser i tråd med det som til 

en hver tid utgjør lovgivers ønsker og prioriteringer. Gjennom å gi generelle forbud eller 

påbud som borgerne individuelt må søke om å unntas fra, kan forvaltningen løpende 

styre og kontrollere utviklingen av en gitt virksomhet. Det være seg enten loven har som 

formål å begrense skadelig aktivitet, føre kontroll med kvalifikasjoner, eller samordne 

interesser på et gitt område.54 Skal lovgivningen virke i tråd med lovgivers intensjoner, 

                                                 
52 Se Castberg, Innledning til forvaltningsretten, side 33. 
53 Se lov 5. april 1927 nr. 00 om innførsel og omsetning av brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl, samt lov 

3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (hotelloven).  
54 Blant lovgivning som har til formål å begrense uønsket aktivitet ut fra miljøhensyn finner vi, foruten 

motorferdselsloven, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) 

og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Som eksempel 

på lovgivning som har til formål å samordne og prioritere særlige interesser finner vi, sammen med 

konsesjonsloven og plan- og bygningsloven, blant annet jordlova. Derimot har for eksempel 
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fordrer det at forvaltningen er seg sitt ansvar bevisst, og løpende tar stilling til søkers 

materielle rettigheter i medhold av loven. Dette poenget kommer tydelig frem dersom 

loven på gitte vilkår gir søker et rettskrav på tillatelse. Men også i de tilfeller hvor loven 

overlater til forvaltningens skjønn om tillatelse skal gis, har søker krav på en 

realitetsvurdering. Som argument for en alminnelig behandlingsplikt, kan derfor anføres 

den allmenne interesse i at loven gjennomføres som forutsatt og på en riktig måte. Ved 

siden av den offentlige interesse, kan behandlingsplikten også begrunnes ut fra den 

enkelte borgers interesse i å få sin rettsstilling vurdert i medhold av loven. Hensynet til 

borgerens rettssikkerhet og tillit til at forvaltningen treffer riktige avgjørelser er begge 

hensyn som begrunner forvaltningens alminnelige behandlingsplikt. 

4 Forvaltningens materielle kompetanse 

4.1 Kort om hjemmelskravet 

Ved behandling av nye søknader er forvaltningen avhengig av kompetanse for å treffe 

rettslig bindende beslutninger.55 Foruten kompetanse som utledes av formell lov, kan 

forvaltningen også utlede sin kompetanse fra andre grunnlag som sedvane, privat 

autonomi og den alminnelige instruksjons- og organisasjonsmyndigheten.56 

Forvaltningen vil for eksempel kunne omgjøre et tidligere vedtak i kraft av den 

ulovfestede omgjøringsregelen, eller påta seg en avtalerettslig plikt som ledd i et 

gjensidig bebyrdende forhold i kraft av sin private autonomi. Innvilger forvaltningen 

søknaden, vil forvaltningen på sedvanemessig grunnlag kunne stille vilkår for 

innvilgelsen.57 

                                                                                                                                                

bevillingsordningen for advokater etter lov 13. august 1815 nr. 5 om domstolene (domstolloven), og 

helsepersonell etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven), til formål å føre 

kontroll med at folk har de nødvendige kvalifikasjoner.  
55 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 363. 
56 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 367. 
57 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 435. 
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 Enkelte rettslige beslutninger krever imidlertid at forvaltningen utleder sin kompetanse 

av formell lov eller av bestemmelser gitt i medhold av formell lov.58 I forvaltningsretten 

kan lovskravet enten følge av legalitetsprinsippet eller lex superior-prinsippet. Etter 

tradisjonelle formuleringer, krever legalitetsprinsippet at ”inngrep i borgernes 

rettsfære” eller ”rettsstilling”, må ha hjemmel i lov.59 Lex superior-prinsippet krever 

derimot at avgjørelser som innebærer en endring, opphevelse eller et avvik fra en regel 

som er gitt i lovs form, må ha lovs form. Dette fordi regler av høyere rang, etter lex 

superior-prinsippet, skal gå foran regler av lavere rang, i tilfelle motstrid.60 En regel vil 

derfor bare kunne oppheves, endres eller fravikes gjennom regler av samme eller høyere 

rang.61  

 

En tillatelse eller en dispensasjon innebærer som utgangspunkt ikke et inngrep i 

borgernes rettssfære, men en utvidelse av den handlefrihet som tidligere har vært 

innskrenket gjennom et generelt lovforbud eller påbud. Dette enten i form av en 

individuell fritagelse av et generelt påbud eller en individuell tillatelse fra et generelt 

forbud.62 Søker oppnår med andre ord et rettsgode i form av frihet, dvs. frihet fra plikt. 

Hvorvidt søker ønsker å benytte seg av friheten er som utgangspunkt opp til søker selv. 

Unntak kan imidlertid tenkes dersom søker i en forhandlingssituasjon har påtatt seg en 

plikt overfor forvaltningen til å bruke sin frihet på en gitt måte. Kommunen gir for 

eksempel byggetillatelse mot at søker forplikter seg til å oppføre og igangsette ønsket 

næringsvirksomhet innen et gitt tidsrom. I hvilken utstrekning forvaltningen har 

anledning til å knytte plikter til begunstigede vedtak, er imidlertid et spørsmål som må 
                                                 
58 Med formell lov sikter jeg i denne sammenheng til de beslutninger som treffes i samsvar med reglene i 

Grunnloven §§ 76-79. Fremstillingen bygger dermed på et snevert lovsbegrep. Dette i motsetning til et 

vidt lovsbegrep, som en blant annet finner i Konvensjon om menneskerettigheter og de grunnleggende 

friheter av 

4. november 1950 (EMK). 
59 Dette gjelder som utgangspunkt uavhengig av om inngrepet er i form av en rettslig beslutning eller en 

faktisk handling, se Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 377. Den positive tilnærmingen skiller seg i 

den anledning fra den negative tilnærmingen som lagt til grunn i Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 

361-370. 
60 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 360. 
61 Se blant annet Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 53-54 og side 360-361 og Graver, Alminnelig 

forvaltningsrett, side 70 og side 250. 
62 For nærmere om kontradiktoriske normer, se Eng, Rettsfilosofi, side 72-74.   
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besvares med utgangspunkt i den alminnelige vilkårlæren, eventuelt alminnelige 

avtalerettslige regler.63 

    

Kravet til lovhjemmel for å gi en tillatelse og dispensasjon utledes derfor i alminnelighet 

ikke fra legalitetsprinsippet, men lex superior-prinsippet. Dette fordi det generelle 

forbudet eller påbudet etter legalitetsprinsippet krever lovs form. Skal forvaltningen 

fravike lovens generelle forbud eller påbud må hjemmelen for dette selv være gitt i lovs 

form. Forvaltningen kan som utgangspunkt ikke fravike loven med mindre loven selv 

hjemler fravikelsen.64 

 

Hva forvaltningen kan bestemme ved behandlingen av den nye søknaden må derfor bero 

på en tolkning av den aktuelle hjemmelsloven. Det er i første rekke lovens ordlyd som 

setter rammene for omfanget av, og grensene for, forvaltningsorganets kompetanse i 

saken. Lovgivningen inneholder imidlertid ofte vage og skjønnsmessige begrep som 

gjør det nødvendig å se hen til andre rettskilder for å ta stilling til om kravene for å 

innvilge den nye søknaden er oppfylt. Kjøretillatelse etter motorferdselsloven § 6 er for 

eksempel betinget av at det foreligger ”særlige grunner” for å innvilge søknaden. I den 

anledning er forvaltningen avhengig av å se hen til blant annet lovens forarbeider, 

lovformålet og reelle hensyn for å ta stilling til om lovens krav er oppfylt. 

4.2 Skillet mellom lovbundne vedtak og vedtak som bygger på diskresjonær 

kompetanse 

Et grunnleggende skille med hensyn til hva forvaltningen kan bestemme ved 

behandlingen av en ny søknad, går mellom vedtak som bygger på lovbundet 

kompetanse og vedtak som bygger på forvaltningens diskresjonære kompetanse.65  

 

Skillet har betydning i flere henseende. For det første vil en avgjørelse som er overlatt til 

forvaltningens skjønn være unndratt domstolskontroll.66 Domstolen vil med andre ord 

                                                 
63 Se Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 431-438. 
64 Et mulig unntak er imidlertid fravikelse med hjemmel i konstitusjonell nødrett, se Smith, 

Konstitusjonelt demokrati, side 150. 
65 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 392. 
66 Se blant annet Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 544-545 og Stub, Tilsynsforvaltningens 

kontrollvirksomhet, side 50.  
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ikke kunne sette et forvaltningsvedtak til side med den begrunnelse at de er uenige i 

forvaltningsorganets vurdering. Lovgiver har overlatt den endelige vurderingen av 

spørsmålet til forvaltningen selv. Sett hen til oppgavens tema, har skille mellom 

lovbundne vedtak og vedtak som bygger på diskresjonær kompetanse, i første rekke 

betydning for overinstansens adgang til å instruere underinstansen ved behandling av en 

ny søknad. Er forvaltningens vedtakskompetanse lovbunden, er overinstansen avskåret 

fra å instruere om avgjørelsens innhold. I slike tilfeller angir loven selv hvilke 

betingelser som må være oppfylt for å innvilge søknaden, og forvaltningen kan ikke 

instruere i strid med lovgivningen.67 Antagelig vil førsteinstansen likevel være bundet 

av overinstansens instrukser om lovtolkningen. Dette er en problematikk som vil bli 

drøftet i tilknytning til spørsmålet om tidligere klagevedtaks betydning for behandlingen 

av en ny søknad i kapittel 9. Bygger forvaltningens vedtakskompetanse på diskresjonær 

kompetanse, åpner derimot lovgivningen for større grad av politisk styring, herunder 

generelle og individuelle instrukser om avgjørelsens innhold. Skillet vil også kunne ha 

betydning for spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse, og eventuelle 

avvisningsplikt, men da knyttet opp til vilkårene for at søker kan kreve en fornyet 

behandling av saken.  

 

Med diskresjonær kompetanse menes at lovgivningen overlater visse spørsmål til 

forvaltningens eget skjønn.68 Dette i motsetning til lovgivning der kompetansebruken er 

fullt ut styrt av rettsregler.69 Loven overlater ofte til forvaltningsorganets skjønn ikke 

bare å ta stilling til om vilkårene for å innvilge en søknad foreligger, men også om 

søknaden i tilfelle skal innvilges eller avslås, eventuelt om det skal stilles vilkår for 

tillatelsen. At en avgjørelse er overlatt til forvaltningens skjønn betyr i korte trekk at 

forvaltningsorganet selv har frihet til å ta stilling til hva som bør bli det bestemmende 

utfallet i saken.70 Skjønnsutøvelsen må imidlertid, til enhver tid, utøves innenfor de 

                                                 
67 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 174. 
68 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 392. 
69 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 392. 
70 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 253. 
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rammer loven selv oppstiller, samt de alminnelige reglene om 

myndighetsoverskridelse.71  

 

Innen forvaltningsrettslig tradisjon finner en hovedsakelig to ulike måter å beskrive 

forvaltningens skjønnfrihet på; den prosessuelle tilnærmingsmåten og materielle 

tilnærmingsmåten.72 I den alminnelige forvaltningsrettslige litteraturen finner en 

eksempler både på en materiell tilnærming og en prosessuell tilnærming til spørsmålet 

om forvaltningens skjønnsfrihet. En materiell tilnærming finner en blant annet hos 

Eckhoff og Smith, mens Bernt og Rasmussen derimot anlegger en prosessuell 

tilnærming.73 Etter den prosessuelle tilnærmingsmåten ansees de ulike vurderingene 

knyttet til anvendelsen og bruken av kompetansen for å være undergitt 

forvaltningsorganets skjønn dersom vurderingen ikke kan settes til side av domstolene.74 

Som Graver påpeker innebærer en prosessuell tilnærmingsmåte at forvaltningens skjønn 

sees på som et resultat av en kompetansefordeling mellom forvaltningen og domstolene 

til å ta stilling til uklare, vage og åpne elementer i en kompetansebestemmelse.75  

 

Etter den materielle tilnærmingsmåten ansees derimot vurderingen for å være underlagt 

forvaltningens skjønn dersom vurderingen ikke er styrt av rettskildeprinsippene.76 

Forvaltningens skjønn kan med andre ord beskrives som den kompetansen forvaltningen 

har til å treffe avgjørelser på annet grunnlag enn rettsregler.77 I motsetning til den 

prosessuelle tilnærmingsmåten som tar utgangspunkt i reglene om domstolenes 

prøvelsesrett, og som ser forvaltningens skjønnfrihet som et resultat av begrensninger i 

prøvelsesretten, holdes spørsmålet om forvaltningens skjønnsfrihet etter den materielle 

tilnærmingsmåten adskilt fra spørsmålet om domstolsprøving. Etter den materielle 

                                                 
71 For en nærmere drøftelse av innholdet i det alminnelige forbudet mot myndighetsoverskridelse, se blant 

annet Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 405-427 og Bernt/Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett, 

side 92-101. 
72Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett side 258-259.  
73 Se Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 382-430 og Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett, 

side 92-101. 
74 Se Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet, side 50. 
75 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 258. 
76 Se Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet, side 50. 
77 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 258 
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tilnærmingsmåten er spørsmålet om hva som er overlatt til forvaltingens skjønnsfrihet 

og spørsmålet om hvilke vurderinger domstolene i tilfelle kan overprøve, to forskjellige 

forhold som reguleres av to forskjellige regelsett.78 Hvorvidt vurderingen kan settes til 

side av domstolene, har etter den materielle tilnærmingen ingen betydning for om 

vurderingen er å anse for overlatt til forvaltningens skjønn eller ikke. Svaret på 

spørsmålet om vurderingen er underlagt forvaltningens skjønn beror på en tolkning av 

det aktuelle hjemmelsgrunnlaget, ikke på reglene om domstolenes prøvelsesrett. Som 

Stub påpeker, vil valget av tilnærming som regel være uten begrepsmessig betydning. 

En vurdering som ikke er styrt av rettskildeprinsippene, og som derfor ikke kan settes til 

side av domstolene, utgjør skjønn etter begge tilnærmingsmåter.79 Annerledes blir det 

imidlertid dersom en vurdering unntaksvis er styrt av rettskildeprinsippene, men 

samtidig unndratt fra domstolskontroll. Mens vurderingen etter en prosessuell 

tilnærming da ansees for overlatt til forvaltningens skjønnsfrihet, vil vurderingen etter 

en materiell tilnærming fortsatt ansees for undergitt rettslig styring. Et eksempel på dette 

finner en i en avgjørelse inntatt i Rt. 2007 s. 234, der Høyesterett la til grunn at 

domstolene som utgangspunkt var avskåret fra å prøve fylkesmannens avgjørelse i tvist 

om hvilke kommune som var økonomisk ansvarlig for omsorgsutgifter etter 

sosialtjenesteloven § 10-1. Dette til tross for at avgjørelsen var underkastet rettslig 

styring.80 

 

Lovgivningen som regulerer forvaltningsorganets kompetanse til å innvilge søknader 

åpner i ulik grad og på ulik måte opp for vurderinger som er unndratt rettslig styring. 

Hvorvidt og i tilfelle i hvilken utstrekning vurderingen er overlatt til forvaltningens 

skjønnsfrihet, vil i utgangspunktet bero på en tolkning av vedkommende 

lovbestemmelse.81 Når for eksempel kommunens adgang til å gi tillatelse til 

motorferdsel etter motorferdselsloven § 6, er betinget av at det foreligger ”særlige 

grunner”, er det antagelig opp til kommunen selv å ta stilling til om kriteriet er oppfylt i 

                                                 
78 Se for eksempel også Smith, ”Om domstoler og systematikk i forvaltningsretten, Jussens Venner”, 1976 

side 177, som fremhever betydningen av å skille mellom reglene om forvaltningens kompetanse og 

reglene om domstolens prøvelsesrett. 
79 Se, Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet, side 51. 
80 Eksemplet er hentet fra Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet, side 51. 
81 Se Ekchoff og Smith, Forvaltningsrett, side 393. 
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det enkelte tilfelle. Kommunen er imidlertid bundet av de føringer som er oppstilt i 

motorferdselsforskriften §§ 5-6, samt de føringer som for øvrig kan utledes av lovens 

ordlyd og lovformålet. Kommunen er derfor avskåret fra å innvilge en kjøretillatelse, 

med mindre søker kan påvise et nødvendig behov for kjøring, som tilsier at de natur- og 

friluftsinteresser loven er ment å beskytte bør settes til side.82  Det er imidlertid ikke 

bare vurderinger knyttet til vilkårene for tillatelse som er overlatt til forvaltingens 

skjønnsfrihet. Ofte overlater også loven til forvaltningsorganet å ta stilling til om 

tillatelse skal gis eller om søknaden skal avslås. Motorferdselsloven § 6 overlater ikke 

bare til kommunen å vurdere hvorvidt vilkåret for tillatelse er oppfylt, men også om 

tillatelse skal gis dersom vilkåret er oppfylt, jf. lovens ord ”kan”. Vurderingen av 

hvorvidt særlige grunner foreligger smelter dermed for alle praktiske formål sammen 

med vurderingen av hvorvidt tillatelse skal gis eller ikke. Et annet eksempel er tildeling 

av konsesjon etter konsesjonsloven. Søker har som utgangspunkt ikke et rettskrav på 

tildeling av konsesjon. Etter forarbeidene kan imidlertid ikke konsesjonsmyndighetene 

nekte søker konsesjon med mindre det foreligger saklig grunn til å avslå.83 Etter plan- 

og bygningsloven har derimot søker krav på byggetillatelse med mindre tiltaket strider 

mot loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Bygningsmyndighetene kan med 

andre ord ikke etter en generell skjønnsmessig vurdering velge om søknaden skal 

innvilges eller ikke.84 Er tiltaket derimot i strid med loven eller bestemmelser gitt i 

medhold av loven, er det imidlertid, som tidligere nevnt, opp til bygningsmyndighetene 

innenfor de rettslige rammene i plan- og bygningsloven § 19-2 å avgjøre om tiltaket skal 

tillates eller ikke.    

 

 

 

 

 

                                                 
82 Se motorferdselsforskriften §§ 5-6 og Miljødepartementets rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 punkt. 3.1. 
83 Se Ot.prp.nr.79 (2002-2003) Konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). 
84 Se Ot.prp.nr.45 (2007-2008) Om lov om planlegging og saksbehandling (plan- og bygningsloven) 

(byggesaksdelen). 
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DEL III FORNYET BEHANDLING  

 

5 Grensen mellom omgjøring og ny sak  

5.1 Omgjøring av tidligere vedtak eller søknad i ny sak?   

5.1.1 Problemstillingen 

Har saken tidligere vært gjenstand for realitetsbehandling, er grensen mellom omgjøring 

av et tidligere truffet vedtak og vedtak i ny sak, et sentralt spørsmål ved avgjørelsen av 

forvaltningens kompetanse til å behandle en ny søknad. For forvaltningen vil det kunne 

by på tvil om det nye vedtaket i saken skal regnes som en omgjøring av det forrige 

vedtaket eller som vedtak i ny sak.85 Som Backer påpeker, består sammenhengen 

mellom de to vedtakene i at de regulerer samme faktiske forhold, for eksempel hvordan 

en og samme virksomhet skal drives.86  Vedtakene kan bygge på samme eller forskjellig 

hjemmel.87 For saker som igangsettes gjennom en ny søknad, vil problemstillingen i 

prinsippet kunne oppstå både i de tilfeller søker etter et totalt avslag på søknad nr. 1 

velger å søke på nytt, og i de tilfeller søker etter allerede å ha fått innvilget den første 

søknaden velger å søke om lempeligere vilkår. Den nye søknaden kan være mer eller 

mindre identisk med den forrige, eller den kan bygge på nye opplysninger søker hevder 

kan ha betydning for saksutfallet. 

                                                 
85 Se Backer, Naturvern og naturverninngrep, side 781. 
86 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 781-782.  
87 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 782.  
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5.1.2 Betydningen av å skille mellom omgjøring og ny sak 

Grensen mellom omgjøring av et tidligere vedtak og vedtak i en ny sak er av rettslig 

betydning fordi det i saker om omgjøring gjelder særskilte regler både med hensyn til 

hva forvaltningen kan beslutte, hvem som kan treffe en beslutning og hvilke regler som 

gjelder for saksbehandlingen. Med unntak av spesielle omgjøringsregler, følger dette 

direkte av forvaltningsloven § 35.    

 

I en ny sak står forvaltningen som utgangspunkt fritt til å treffe vedtak ut fra det samme 

materielle avgjørelsesgrunnlaget som ved behandlingen av den første søknaden.88 

Innebærer vedtaket en omgjøring av et tidligere vedtak, begrenser reglene i 

forvaltningslovens § 35 forvaltningens kompetanse med hensyn til hva forvaltningen 

kan bestemme i saken. Og mens vedtak i en ny sak skal treffes av førsteinstansen, er 

førsteinstansen etter reglene i forvaltningsloven § 35 avskåret fra å treffe vedtak som 

innebærer en omgjøring av overinstansens vedtak. Forvaltningen har som utgangspunkt 

heller ikke plikt til å realitetsbehandle enhver omgjøringsanmodning.89 Dette i 

motsetning til en ny søknad i en ny sak, der forvaltningen som tidligere nevnt i 

utgangspunktet anses å ha plikt til å realitetsbehandle søknaden. 

 

For behandling av nye søknader, vil sondringen i første rekke få betydning for de 

personelle kompetansereglene i saker hvor det første vedtaket er truffet av overordnet 

organ, etter klage eller omgjøring på eget initiativ. Innebærer ett nytt vedtak i saken en 

omgjøring av det forrige, er førsteinstansen avskåret fra å treffe vedtak i saken. Den nye 

søknaden må da fremsettes som en omgjøringsanmodning overfor overordnet organ som 

traff det forrige vedtaket. Er derimot det første vedtaket truffet av førsteinstans, er det 

med hensyn til de personelle reglene av mindre betydning å skille mellom omgjøring og 

en ny sak. 

 

 I hvilken utstrekning sondringen får betydning for de materielle reglene er derimot 

usikkert. Ønsker søker en ny realitetsbehandling på grunn av et tidligere avslag, vil en 

eventuell etterfølgende innvilgelse ikke representere et inngrep i søkers etablerte 

rettigheter. Snarere tvert i mot, søker vil oppnå nettopp den rettsposisjon vedkommende 
                                                 
88 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-4106. 
89 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 236. 
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ønsker. Det samme gjelder også som utgangspunkt dersom søker gjennom en ny søknad 

anmoder om andre lempeligere vilkår for den allerede utstedte tillatelsen. Et nytt vedtak 

representerer i den anledning ikke noe inngrep i søkers etablerte rettigheter, og 

omgjøringsreglenes materielle kompetanseskranker kommer dermed som utgangspunkt 

uansett ikke til anvendelse, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a.  En annen 

sak er imidlertid om forvaltningen i den anledning ønsker å skjerpe vilkårene for 

tillatelsen. Omgjøringsreglene kommer da til anvendelse.90 Skillet mellom omgjøring og 

ny sak får dermed i første rekke betydning dersom også andre enn søker selv har 

interesser i saken. Det kan for eksempel være en berørt nabo, en konkurrent eller en 

ideell organisasjon som ivaretar interesser som kan bli skadelidende dersom søknaden 

som først ble avslått i ettertid ble innvilget.91 Antagelig har andre tredjepersoner bare i 

begrenset utstrekning en rettsbeskyttet posisjon i medhold av forvaltningsloven § 35.  

 

5.1.3 Omgjøringsbegrepet - rettsbeskyttet posisjon som vilkår for 

omgjøringsreglenes anvendelse 

Et rettslig utgangspunkt er at en ny søknad skal behandles som en ny sak. Spørsmålet 

blir da hvorvidt det kan tenkes rettslig grunnlag for å oppstille et unntak for saker som 

forvaltningen allerede har realitetsbehandlet på et tidligere tidspunkt, i den forstand at 

dette er saker som skal behandles etter omgjøringsreglene, og ikke etter reglene for ny 

sak.  

 

Anvendelsen av reglene i forvaltningsloven § 35 er betinget av at det forligger en 

”omgjøring”, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd. Forvaltningsloven inneholder ingen 

definisjon av omgjøringsbegrepet, men ordlyden tilsier at omgjøring innebærer at en 

tidligere avgjørelse helt eller delvis blir ”endret”, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd 

bokstav a.91 Endringen kan bestå i et fullstendig tilbakekall, en delvis opphevelse av det 

første vedtaket, eller å sette noe nytt i stedet.92 Ved behandlingen av en ny søknad, er 

                                                 
90 Se for eksempel Rt. 2010 s. 612 der saksøker hevdet at etterfølgende krav om nødvendig vask og 

sårstell som vilkår for tildeling av sykehjemsplass representerte en uhjemlet omgjøring av et tidligere 

vedtak. 
91 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-4106. 
92 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 781. 
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det en eventuell endring i form av en delvis opphevelse av det første vedtaket (lemping 

av vilkår) eller en innvilgelse (innvilgelse etter et tidligere avslag) som er aktuelt. Hva 

som nærmere ligger i endringskriteriet, og hvilke tilfeller som omfattes, er imidlertid 

vanskelig å utlede fra ordlyden alene.93  

 

I forarbeidene til forvaltningsloven bygget forvaltningskomiteen på et snevert 

omgjøringsbegrep.94 Komiteen trakk grensen mellom omgjøring og ny sak, basert på en 

sondring mellom endringer som skyldes forhold som var til stede da det forrige vedtaket 

ble truffet og endringer som skyldes etterfølgende forhold.95  Komiteen la i den 

anledning til grunn at: 

 

”[B]egrepet «omgjøring» brukes undertiden i meget vid betydning, nemlig om 

all senere endring i en truffen avgjørelse, se Castberg s. 160 flg. Når man 

særskilt har behandlingsreglene for øyet, er det imidlertid hensiktsmessig å 

sondre mellom omgjøring og klage. I denne fremstillingen vil omgjøring bli 

nyttet som betegnelse på forandring i en truffen avgjørelse p.g.a. et endret syn 

på forholdene uten at det foreligger noen endring i de faktiske eller rettslige 

omstendigheter som vedtaket bygger på. Blir det derimot skaffet til veie nye 

opplysninger om forhold som var til stede da avgjørelsen ble truffet eller er det 

senere skjedd endringer i det faktiske eller rettslige grunnlaget for vedtaket, vil 

det i alminnelighet foreligge en helt ny sak. Det karakteristiske for omgjøring i 

motsetning til klage er at den enkelte ikke har krav på at saken blir tatt opp til ny 

behandling, og at det heller ikke er noe vilkår for omgjøring at det foreligger en 

henvendelse fra vedkommende part”(min utheving). 96  

 

 

 

 

                                                 
93 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 782-789 for en bredere gjennomgang av grensen mellom 

omgjøring og andre typer av endringer.  
94 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 236. 
95 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 236-238 jf. side 241. 
96 Se forvaltningskomiteens innstilling side 236. 
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Departementet sluttet seg til komiteens sondring, og presiserte i den anledning at: 

 

”de regler som foreslås i denne paragraf, [bare] tar sikte på omgjøring i snever 

forstand, dvs. omgjøring uavhengig av endringer som inntreffer eller nye 

opplysninger som skaffes etter at vedtaket ble truffet. Som komiteen fremhever 

[…] kommer saken i en ny og annen stilling, dersom det senere har skjedd 

vesentlige endringer i det faktiske eller rettslige grunnlag for vedtaket eller det 

er lagt frem nye opplysninger om forhold av betydning”.97  

 

Forvaltningskomiteens uttalelser om skille mellom omgjøring og ny sak ser i første 

rekke ut til å være knyttet opp til behandlingsreglene, og ikke spørsmålet om 

forvaltningens materielle adgang til å endre et tidligere vedtak.98 Som Frihagen la til 

grunn ”[syntes poenget] for komiteen […] å være at en vil klarlegge hvilke 

saksbehandlingsregler som skal gjelde […] At det i denne forstand er en «ny sak», 

innebærer således ikke at myndighetene uten videre er ubundet av det tidligere vedtak – 

bare at de må følge de vanlige saksbehandlingsregler for førsteinstansvedtak”.99 Etter 

Frihagens syn, ”[kunne] komiteens sondring være nyttig når det drøftes hvilke 

saksbehandlingsregler som skal gjelde, men [at den] er av begrenset verdi når det er 

tale om hvilken materiell kompetanse forvaltningen har til å endre et tidligere vedtak.99 

 

Tilsvarende syn finner en også igjen hos Backer som i den anledning gir uttrykk for at 

”en slik grensedragning [er] lite hensiktsmessig for en drøftelse av de materielle 

kompetansespørsmål.”100   

 

Slik forvaltningsloven § 35 ble utformet ved lovendringen av 1977, er det usikkert 

hvilken relevans komiteens uttalelser har for forståelsen av bestemmelsens innhold i 

dag. Frihagen ser i alle fall ut til å være av den oppfatning at § 35 ved lovendringen i 

1977 ble utvidet til å gjelde alle former og grunnlag for omgjøring, uavhengig av hva 

                                                 
97 Se Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) side 109.  
98 Se også uttalelse JDLOV-2005-4106 der Lovavdelingen ser ut til å være av tilsvarende oppfatning. 
99 Se Frihagen, Omgjøring av forvaltningsvedtak, LoR. 1970, side 310. 
100 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 782, note 2. 
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endringen skyldes.101  Tilsvarende syn finner en også igjen hos Lovavdelingen som 

viser tilbake til Frihagens oppfatning.102 Spørsmålet kommenteres ikke av Backer.103 

For mitt formål begrenser jeg meg til å bemerke at spørsmålet ikke er kommentert i 

forarbeidene til lovendringen av 1977.104 Det fremstår derfor som usikkert på hvilket 

grunnlag Frihagen bygger sin oppfatning på.105 

 

 

Teoriens avvisende holding til forvaltningskomiteens sondring må imidlertid, som både 

Frihagen og Backer berører, sees i sammenheng med at omgjøringsreglene har som 

formål å regulere spørsmålet om forvaltningens materielle kompetanse til å gripe inn i 

en ervervet rett når de treffer et nytt vedtak.106 Som Frihagen påpeker, medfører 

”endringer i de ytre, faktiske forhold ikke uten videre [at] myndighetene [stiller] som 

om det ikke tidligere var truffet noe vedtak.”106 Også i de tilfeller hvor det har inntruffet 

etterfølgende endringer i de faktiske forhold nyter den private part som utgangspunkt 

vern mot at forvaltningen treffer et nytt vedtak til skade for hans interesser.107 

Det avgjørende er i så henseende ikke at det foreligger nye faktiske forhold, men i 

hvilken utstrekning den private part ved det forrige vedtaket har oppnådd en beskyttet 

rett som hindrer forvaltningen i å omgjøre vedtaket ved et nytt enkeltvedtak.106 Derimot 

vil det forhold at det har inntruffet endringer i de ytre faktiske forhold, kunne være av 

betydning for vurderingen av om forvaltningen likevel kan omgjøre vedtaket til skade 

for parten etter forvaltningsloven § 35 tredje, jf. femte ledd.108 

 

Dette synspunktet får også oppslutning av Lovavdelingen i JDLOV-2005-1406. For 

Lovavdelingen syntes det avgjørende for sondringen mellom omgjøring og ny sak, å 

være hvorvidt det knytter seg interesser til det forrige vedtaket som har oppnådd en 

                                                 
101 Se Frihagen, Forvaltningsloven kommentarutgave, side 733. 
102 Se JDLOV-2005-1406 punkt 2.1. 
103 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 782, note 2. 
104 Se Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) side 97-99. 
105 Se Frihagen, Forvaltningsloven kommentarutgave, side 733. 
106 Se Frihagen, Omgjøring av forvaltningsvedtak, LoR. 1970, side 310. 
107 Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 332.  
108 Se blant annet Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 332-333 og Graver, Alminnelig 

forvaltningsrett, side 554-555. 
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rettsbeskyttet posisjon etter forvaltningsloven § 35.109 Lovavdelingen skiller i den 

anledning mellom saker hvor det bare er en privat part i saken, og saker der andre 

privatpersoner også vil kunne ha en interesse i saken. ”I saker der det bare er en privat 

part, og der andre private parter heller ikke har direkte interesser i saken”, må en ny 

søknad etter Lovavdelingens syn, ”normalt regnes som en ny sak og ikke en sak om 

omgjøring av det opprinnelige vedtaket.” (min utheving). 110  

 

I ombudsmannspraksis finner en imidlertid eksempler på at omgjøringsreglene er 

forutsatt å komme til anvendelse selv om den etterfølgende innvilgelsen ikke ble ansett 

for å gripe inn en rettsbeskyttet interesse. Dette gjelder først og fremst i de tilfeller der 

den nye søknaden for alle praktiske formål bygger på det samme saksforholdet som det 

forrige vedtaket. Et illustrerende eksempel finner eni den anledning i 

Sivilombudsmannens årsmelding for 1980 side 103, der ombudsmannen la til grunn at 

omgjøringsreglene kom til anvendelse ved behandlingen av en ny søknad om 

byggetillatelse. Omgjøringsreglene ble ikke ansett å være til hinder for en etterfølgende 

innvilgelse av et tidligere avslag.111  

 

Også Frihagen ser ut til å ha vært inne på tanken om at en ny søknad, som er mer eller 

mindre identisk med den forrige, skal behandles som en sak om omgjøring, og ikke som 

en ny sak. Som utgangspunkt legger Frihagen til grunn at ”førsteinstansen [neppe er] 

avskåret fra å lempe på et forbud eller innvilge en avslått søknad fordi saken er 

behandlet og avgjørelsen er stadfestet av overordnet organ som klagesak”112. Uttalelsen 

inneholder imidlertid en reservasjon, idet han tilføyer at dette må gjelde ” – i hvert fall 

på områder der det er tale om en mer løpende regulering og det nå foreligger andre 

forhold” (min utheving).112  

 

Backer ser imidlertid ut til å være av en annen oppfatning, og legger i den anledning til 

grunn at ”en ny søknad må anses som en ny sak, ikke som en omgjøring. Dette bør være 

                                                 
109 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV 2005-4106. 
110 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV 2005-4106. 
111 Uttalelsen er også kort omtalt av Backer, Naturvern og naturinngrep, side 784 note 2 og i 

Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-4106. 
112 Se Frihagen, Forvaltningsloven kommentarutgave Bind II, side 741. 
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regelen selv om den nye søknaden ikke går utover den tidligere.”113 Et annet spørsmål 

er, som Backer tilføyer, ”om det her gjelder noen behandlingsplikt, eller om saken kan 

avvises”.114 Tilsvarende syn gav også Lovavdelingen uttrykk for i JDLOV-2005-4106. 

Lovavdelingen legger i den anledning til grunn at, ”det er naturlig å holde på 

utgangspunktet om at det er tale om en ny sak og ikke en sak om omgjøring. Dette 

gjelder selv om det ikke er skjedd endringer etter avgjørelsen av den første 

søknaden.”115 

 

I hvilken utstrekning en ny søknad som er mer eller mindre identisk med den forrige, 

skal behandles som en sak om omgjøring, og ikke som en ny sak, fremstår derfor som 

usikkert. Spørsmålet kommer som Frihagen er inne på i første rekke på spissen dersom 

det forrige vedtaket har vært gjenstand for klagebehandling eller omgjøring av 

overordnet organ. Dette fordi underordnet organ er avskåret fra å omgjøre overordnet 

organs vedtak etter de personelle kompetansereglene i forvaltningslovens § 35. 

Hensynet til å unngå sprikende avgjørelser og forvaltningsrettslige kontroll- og 

styringshensyn kan derfor anføres som argument for at førsteinstansen er avskåret fra å 

behandle en ny søknad som er mer eller mindre identisk med den forrige. Mangelen på 

autoritative rettskilder tatt i betraktning, er det imidlertid usikkert hvilke løsning som er 

den rette.     

 

Skillet mellom omgjøring og ny sak må derfor etter alt å dømme hovedsakelig trekkes 

etter en vurdering av hvorvidt det forrige vedtaket har etablert en rettsbeskyttet posisjon 

forvaltningen som utgangspunkt er avskåret fra å gripe inn i ved et nytt enkeltvedtak. 

Forvaltningens kompetanse til å behandle den nye søknaden som en ny sak, er dermed 

avhengig av i hvilken utstrekning tredjemann kan påberope seg vern mot etterfølgende 

endringer enten etter forvaltningsloven § 35 eller på annet rettslig grunnlag. 

                                                 
113 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 784. 
114 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 784 note 2. 
115 Se JDLOV-2005-4106 punkt 2.3. 
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6 Når har tredjemann etablert en rettsbeskyttet posisjon? 

6.1 Problemstillingen 

Bygger en på de utgangspunkter som ble oppstilt i forrige kapittel, avhenger 

forvaltningens kompetanse til å behandle en ny søknad som en ny sak, av om 

tredjemann med grunnlag i det forrige vedtaket har oppnådd en rettsbeskyttet posisjon. I 

forlengelsen av dette oppstår det dermed et spørsmål om når tredjemann har oppnådd en 

rettsbeskyttet interesse. Med andre ord hva som skal til for at tredjemann er i en posisjon 

til å motsette seg etterfølgende endringer til skade for hans interesser. Dette kan være en 

tredjemann enten i form av en berørt nabo, en konkurrent eller en ideell organisasjon 

som ivaretar interesser som kan bli skadelidende dersom søknaden innvilges eller vilkår 

endres.116 Tredjemann etablerer for eksempel en virksomhet og foretar omfattende 

investeringer under forutsetning av at kommunen ikke tillater andre konkurrenter å 

etablere seg til ulempe for tredjemann. Her er det grunn til å påpeke at man i 

forvaltningsretten tradisjonelt sett har vært forsiktig med å etablere et vern mot 

etterfølgende endringer basert på tredjepersoners forventninger knyttet til det første 

vedtaket.117 Borgerne har som utgangspunkt ikke noe krav på å kunne gå ut i fra at lover 

og regler ikke vil bli endret, eller at politiske ønsker og behov ikke vil skifte.118 

Tredjemanns forventning til myndighetenes fremtidige opptreden er ikke i seg selv 

tilstrekkelig til å begrense offentliges handlefrihet.118 Det må noe mer til.118  

 

6.2 Vern mot etterfølgende endringer etter forvaltningsloven § 35 

6.2.1  Første alternativ ”retter seg mot” 

Etter forvaltingsloven § 35 første ledd bokstav a, er forvaltningen som utgangspunkt 

avskåret fra å omgjøre et vedtak dersom endringen er til skade for noen som vedtaket 

”retter seg mot” eller ”direkte tilgodeser”.  Er endringen til ulempe for andre enn den 

                                                 
116 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-4106. 
117 Se Frihagen, Forvaltningsloven kommentarutgave, side 750 og Woxholth, Forvaltningsloven med 

kommentarer, side 531-532.  
118 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 544. 
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beskyttede personkrets, står forvaltningen som utgangspunkt fritt til å treffe et nytt 

vedtak.119  

 

Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a første alternativ, beskytter i første rekke 

mot endringer til skade for personer som det forrige vedtaket ”retter seg mot”. Etter 

ordlyden omfatter dette som den altoverveiende hovedregel personer som formelt sett er 

adressat for det forrige vedtaket. Dette omfatter som regel den eller de som, etter 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e, formelt var part ved behandlingen av det 

forrige vedtaket.120 For saker som igangsettes gjennom individuelle søknader, vil dette 

alternativet som utgangspunkt og som regel også utelukkende, omfatte den som selv har 

søkt om noe i saken. Men også en nabo eller andre som blir berørt av tiltaket, kan 

unntaksvis oppnå partsstilling etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e.121 Dette 

gjelder også dersom flere konkurrerer om den samme tillatelsen, der den ene søker 

direkte vil utelukke den andre.122 

 

Av forarbeidene til forvaltningsloven, følger det imidlertid at grensene, for hvem som 

kan påberope seg vern mot etterfølgende endringer i medhold av forvaltningsloven § 35, 

ikke ubetinget kan trekkes på bakgrunn av partsbegrepet i forvaltningsloven § 2 første 

ledd bokstav e.123 Departementet foretok i forbindelse med lovendringen av 1977 et 

bevisst valg med hensyn til ikke å benytte partsdefinisjonen som angivelse på den 

personkrets som kan påberope seg vern etter forvaltningsloven § 35.123 Departementet la 

til grunn at det ”ikke [er]gitt at det partsbegrep som utvikler seg på dette grunnlag, 

passer i en mer materiellrettslig bestemmelse som § 35. Særlig er det grunn til å 

reservere seg for de tilfelle der partsstilling i en klagesak bygger på at vedkommende 

har rettslig klageinteresse, jfr. § 28 første ledd. Om det for øvrig ligger noen 

realitetsforskjell mellom uttrykksmåten i § 2 første ledd e) og § 35 første ledd a) må 

overlates til praksis. Ved anvendelse av § 35 skal man ikke være bundet av 

                                                 
119 Se Frihagen, Forvaltningsloven kommentarutgave, side 749. 
120 Se Frihagen, Forvaltningsloven kommentarutgave, side 749. 
121 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 284 og Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, 

side 103. 
122 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 284. 
123 Se Ot.prp.nr. 3 (1976-1977) side 97. 
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partsdefinisjonen, og i vurderingen kan det derfor tas med momenter som er av direkte 

betydning for problemstillingen i endringsspørsmålet”.123 

 

Som departementet er inne på, kan skillet mellom partsbegrepet og den krets av 

personer som kan påberope seg vern mot etterfølgende endringer etter § 35, forklares på 

bakgrunn av bestemmelsenes funksjon og formål. Mens partsbegrepet i 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e, fungerer som en inngangsport for å hevde 

rettigheter av prosessuell karakter, er personangivelsen i forvaltningslovens § 35 

derimot ment å gi en begrenset gruppe personer rettigheter av materiell karakter. Det er i 

første rekke hensynet til et riktig resultat, sammen med hensyn som åpenhet, tillit og 

effektivitet, som virker styrende for hvem som skal sees på som part etter 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Dette i motsetning til personkretsen etter 

forvaltningsloven § 35, der hensynet til forutberegnelighet og behovet for vern av 

etablerte posisjoner, er bestemmende for hvem som kan påberope seg vern mot 

etterfølgende endringer.124  

Dermed er det ikke sagt at forståelsen av partsbegrepet i forvaltningsloven § 2 bokstav e 

er uten interesse for hvordan grensene skal trekkes etter forvaltningsloven § 35. Som 

følge av partsbegrepets krav til sakstilknytning, vil partene i en rekke tilfeller også være 

i en slik posisjon at behovet for vern mot etterfølgende endringer er tilstede. 

Forskjellene mellom de to bestemmelsene innebærer imidlertid at spørsmålet om hvem 

som kan påberope seg vern mot etterfølgende endringer, ikke kan besvares gjennom en 

automatisk henvisning til hvem som opptrådte som part i den tidligere saken. Kretsen av 

de som er beskyttet mot omgjøring kan derfor i prinsippet være større eller mindre enn 

den krets som har partsstilling under behandling av saken i førsteinstans.125 

 

Dette gjelder også som utgangspunkt i de tilfeller der tredjemann er part i klagesak etter 

reglene om rettslig klageinteresse i forvaltningsloven § 28.126 Som tidligere nevnt, 

påpekte departementet ved lovendringen av 1977 behovet for ”å reservere seg for de 

tilfelle der partsstilling i en klagesak bygger på at vedkommende har rettslig 

klageinteresse, jfr. 28 første ledd”.126 Dette fordi reglene om rettslig klageinteresse 

                                                 
124 Se Graver, Alminnelige forvaltningsrett, 543-544. 
125 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 805. 
126 Se Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) side 97. 
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favner en større krets av personer enn de som kan anses for å ha et begrunnet behov for 

vern mot etterfølgende endringer etter forvaltningsloven § 35.127  

 

For behandlingen av nye søknader, innebærer sondringen mellom partsbegrepet og 

personkretsen etter forvaltningsloven § 35 at spørsmålet om når tredjemann har etablert 

en rettsbeskyttet posisjon, ikke alene kan besvares gjennom en henvisning til at 

tredjemann hadde partsstatus ved den forrige behandlingen. Derimot kan det forhold at 

tredjemann var part i den forrige saken, være et moment i vurderingen etter § 35. Dette 

kommer jeg imidlertid tilbake til under drøftelsen av forvaltningsloven § 35 første ledd 

bokstav a annet alternativ. 

6.2.2 Annet alternativ ”direkte tilgodeser” 

Hvorvidt tredjemann faller inn under forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a første 

alternativ, er imidlertid ikke avgjørende for tredjemanns rettsstilling. Dette fordi 

forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a annet alternativ, uansett oppstiller et vern 

mot etterfølgende endringer til skade for noen vedtaket ”direkte tilgodeser”.  Etter 

ordlyden er dette alternativet det mest omfattende, og konsumerer for alle praktiske 

formål første alternativ.  

 

Som utgangspunkt stenger ikke ordlyden for at tredjepersoner i enkelte tilfeller kan 

påberope seg vern mot etterfølgende endringer til skade for hans interesser.  Ordlyden 

tilsier imidlertid at terskelen er høy.  Som ordene ”direkte tilgodeser” indikerer, har 

bestemmelsen som formål å beskytte de personers interesser som det var meningen å gi 

en fordel eller posisjon ellers ved vedtaket.128  

 

I den anledning er det hensiktsmessig å skille mellom vedtak som griper inn i private 

interesser og vedtak som griper inn i allmenne interesser, for eksempel i form av 

naturverninteresser. Lemper forvaltningen på vilkår som er kommet inn etter initiativ fra 

miljøinteresserte, oppstår spørsmålet om de miljøinteresserte kan motsette seg endringen 

                                                 
127 For rettstilstanden før 1977, se blant annet Sivilombudsmannens årsmelding for 1973 side 44 og 1977 

side 117. 
128 Se Gyldendal Rettsdata, lovkommentar ved Bernt, forvaltningsloven, note 850.   
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under henvisning til forvaltningsloven § 35.129 Etter Backers oppfatning, byr svaret etter 

gjeldende rett neppe på tvil.129 Naturvernhensyn er en form for allmenne hensyn, og 

allmenne hensyn er ikke beskyttet mot omgjøring etter forvaltningsloven § 35.129 En 

interesseorganisasjon vil derfor heller ikke kunne motsette seg at søker etter en fornyet 

behandling likevel får innvilget en kjøretillatelse i utmark, alene på det grunnlag at de 

miljøinteresser organisasjonen er satt til å ivareta blir skadelidende dersom søknaden 

likevel blir innvilget. En annen sak er imidlertid at en miljøorganisasjon i slike tilfeller 

kan ha klagerett etter forvaltningsloven § 28 første ledd.130  Miljøorganisasjonen kan 

også opptre som fullmektig etter forvaltningsloven § 12, og dermed utøve 

partsrettigheter på vegne av andre parter i saken. Som Backer påpeker, kan imidlertid 

miljøverninteresser indirekte få et vern i noen tilfeller.131 Som for eksempel i saker om 

forurensning, der naboene blir berørt av den forurensende virksomheten.131  

 

Men også i tilfeller der private interesser blir berørt, later en tilnærmet enstemmig teori 

til å være av den oppfatning at tredjepersoner som regel har en for indirekte og avledet 

interesse i saken til at reglene i forvaltningslovens § 35 er til hinder for å treffe et nytt 

vedtak.  

 

Frihagen legger i den anledning til grunn at et forvaltningsvedtak ”ofte kunne omgjøres 

selv om omgjøringen er til ulempe for noen som rent faktisk har fordeler av det 

opprinnelige vedtaket. Det forhold at noen reelt sett kan være tjent med at et avslag ikke 

senere endres, vil ikke uten videre være noe avgjørende hinder for omgjøring[…]Den 

indirekte interesse en næringsdrivende har i at en konkurrent får avslag på en søknad 

om importtillatelse, er ikke til hinder for at myndighetene senere innvilger en ny søknad 

fra ham[…]Vi må i det hele kunne legge til grunn at vedtak om å avslå en søknad 

normalt ikke vil hindre innvilgelse av en ny senere søknad.”132  

 

                                                 
129 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 806.  
130 For en nærmere redegjørelse av interesseorganisasjoners klagerett, se blant annet Woxholth, 

Forvaltingsloven med kommentarer, side 471-472. 
131 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 806. 
132 Foruten Frihagen, Forvaltningsrett Bind III, side 20-21 og Frihagen, forvaltningsloven 

kommentarutgave, side 750. 
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Tilsvarende syn finner en også hos Eckhoff og Smith som fastslår at ” [F]jernere 

interesser i å opprettholde det opprinnelige vedtaket er derimot ikke beskyttet av § 35 a. 

At f.eks. en søknad om tillatelse til å drive en bestemt virksomhet er avslått, kan være til 

fordel for de som fra før driver den slags virksomhet, ved at de får en konkurrent 

mindre. Men de kan ikke sies å være «direkte tilgodesett» av avslaget og kan ikke 

motsette seg at forvaltningen endrer sitt vedtak og gir tillatelse.” Woxholth viser på sin 

side til Justisdepartementets veiledning side 34, når han skal begrunne at ”den som er 

part, fordi han er interessert i at en tillatelse ikke blir gitt, ikke er vernet mot at et 

avslag blir omgjort eller at vilkår blir lempet.”133    

 

Også Backer ser ut til å være av samme oppfatning, og gir uttrykk for at ”[En] ren 

begrensning ikke gir noe vern mot omgjøring så lenge et fullstendig avslag ikke er til 

hinder for at søknaden blir tatt opp på ny og innvilget.”134 Tilsvarende syn finner en 

også hos Lovavdelingen som i den anledning legger til grunn at hensynet til tredjemann 

”normalt […] ikke vil veie så tungt at det tilsier direkte rettslige skranker mot at 

forvaltningen ved behandling av den nye søknaden kommer til et annet resultat. 

Tredjepersonen kan vanskelig sies å ha fått noen egentlig rettsbeskyttet interesse 

gjennom den første avgjørelsen.135  

 

Også Sivilombudsmannen later til å være av den oppfatning at tredjepersoners 

beskyttelse etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a annet alternativ, er 

begrenset. Et illustrerende eksempel finner en i den anledning inntatt i ombudsmannens 

årsmelding for 1980 side 103. Klagende nabo hevdet å være beskyttet mot en 

etterfølgende innvilgelse av en byggesøknad som tidligere var avslått, blant annet ut fra 

hensynet til utsikten fra klagers bolig. Klager fikk imidlertid ikke medhold i at den 

etterfølgende byggetillatelsen innebar en ulovlig omgjøring av tidligere avslag. Etter 

ombudsmannens syn, kunne vedtak i ”byggesaker[…]som utgangspunkt ikke anses å 

være rettet mot, eller direkte å tilgodese, naboer, i den forstand som disse uttrykk brukes 

i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a). – Selv om vedtakene i forbindelse med 

                                                 
133 Se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, side 531.  
134 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 806 og side 784 der han legger til grunn at en ny søknad 

som utgangspunkt må behandles som en ny sak og ikke som en sak om omgjøring.  
135 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV 2005-4106. 
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B`s tidligere byggesøknader var til fordel for Dem og begrunnet i Deres interesse i å 

beholde utsikt, kan dette etter min mening ikke være tilstrekkelig til å fravike nevnte 

utgangspunkt.”136 

 

Et annet eksempel finner i en fersk uttalelse fra 2011/608 som gjaldt spørsmålet om en 

fornyet vurdering av tillatelse til å drive radioamatørvirksomhet skulle behandles som 

ny sak eller som en sak om omgjøring. Post- og teletilsynet hadde tidligere fattet vedtak 

om stengning av radioanlegget på klagers eiendom som følge av klager fra naboer over 

interferens. Klager anmodet imidlertid om en ny vurdering som følge av det forelå ny 

teknologi som etter hans syn medførte at faren for interferens hadde falt bort. 

Departementet la til grunn at klagers naboer måtte anses å ha en «rettslig vernet 

posisjon» og være «direkte tilgodesett» i forvaltningsloven § 35s forstand. Det var 

derfor ikke rettslig adgang til å foreta omgjøring. Ombudsmannen var imidlertid av den 

oppfatning at henvendelsen som følge av de nye opplysningene burde vært behandlet 

som en ny sak, og ikke som en sak om omgjøring. Ombudsmannen påpekte i den 

anledning at ”ettersom jeg mener at henvendelsen burde vært behandlet som en ny 

søknad, har [jeg] ikke foranledning til å uttale meg om naboenes eventuelle rettslige 

vern mot omgjøring. Jeg nevner allikevel at hensynet til naboene selvsagt vil være 

relevant i vurderingen av om den nye søknaden skal innvilges”. Ombudsmannen bygget 

således på en oppfatning om at klagers naboer ikke hadde oppnådd en rettsbeskyttet 

posisjon i medhold av det forrige vedtaket.  

 

Til tross for at en tilsynelatende avvisende holdning i teori og praksis til spørsmålet om 

tredjemanns vern mot etterfølgende endringer, åpner blant annet Backer opp for at 

berørte tredjepersoner i unntakstilfeller har vern etter forvaltningsloven § 35 første ledd 

bokstav a. Dette gjelder i første rekke i de sammenhenger hvor det forrige vedtaket av 

hensyn til andre tredjepersoner er begrenset (delvis avslag) eller det er oppstilt bestemte 

vilkår.137 Backer gir i den anledning uttrykk for at  

 

”[S]er man isolert på vilkåret, er det naturlig å si at det ”tilgodeser direkte” den det er 

satt av hensyn til; men ser man på vedtaket under ett, må man trolig si at det bare er 

                                                 
136 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 1980 side 104. 
137 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 806. 
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konsesjonæren som er ”direkte tilgodesett”. Forarbeidene gir ikke noe svar på hvilken 

betraktningsmåte som er den riktige. Den sist nevnte gir videste omgjøringsadgang, men 

det virker ensidig i forhold til konsesjonæren. Ser man vedtaket under ett, slipper man 

også å trekke noen grense mellom tyngende tilleggsvilkår og begrensninger i vedtaket. 

Allikevel veier hensynet til balanse mellom de kryssende interesser så tungt at man etter 

min mening ikke kan utelukke at den som vilkåret er satt til fordel for, kan bli å betrakte 

som ”direkte tilgodesett” med den følge at omgjøringsadgangen er begrenset.”138 

Backer trekker i den anledning også frem det forhold at vedkommende tredjeperson 

hadde partsstilling under saksforberedelsen som et moment av betydning i 

vurderingen.138 Er det for eksempel satt vilkår i en utslippstillatelse, må naboene, etter 

Backers mening, også være beskyttet mot at disse vilkårene blir endret etter § 35 første 

ledd bokstav a.139  

 

Også Sivilombudsmannen har vært tilbøyelig til å oppstille et vern mot etterfølgende 

endringer dersom vilkårene i det forrige vedtaket er oppstilt av hensyn til andre 

tredjepersoner. Et illustrerende eksempel finner en i den anledning inntatt i 

Sivilombudsmannens årsmelding 1969 side 48. Saken gjaldt spørsmålet om 

fylkeslandbruksstyrets adgang til å omgjøre sitt eget vedtak om å benytte statens 

forkjøpsrett etter jordloven til fordel for jordsøkende naboer. Fylkeslandbruksstyret 

hadde etter anmodning fra jordsøkende naboer valgt å benytte seg av den statlige 

forkjøpsretten, til fordel for naboene, i anledning et forstående salg. Forkjøpet var fra 

fylkesstyrets side begrunnet i at parsellen var bedre egnet til bruk som tilleggsjord for de 

jordsøkende naboene fremfor bruk i henhold til den opprinnelige salgsavtalen. Etter 

anmodning fra kjøper, valgte imidlertid fylkeslandbruksstyret å overdra parsellen i 

henhold til den opprinnelige salgsavtalen, på bekostning av jordsøkende naboer.   

Ombudsmannen la i den anledning til grunn at: 

 

”[S]om departementet peker på er det klart at jordsøkere ikke i og med 

underretning om vedtaket har fått et endelig rettskrav på å få samtlige 

matrikkelenheter overdratt til seg. De måtte være forberedt på at 

Landbruksdepartementet etter anke kunne omgjøre vedtaket av 20. april 1967. 

                                                 
138 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 806. 
139 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 807. 
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Men dette er neppe avgjørende for spørsmålet om fylkeslandbruksstyret hadde 

adgang til selv å omgjøre vedtaket. Jordsøkerne hadde som nevnt ikke bare fått 

underretning om at statens forkjøpsrett skulle nyttes, men også om at den var 

gjort gjeldende til fordel nettopp for dem. Det synes god grunn til å reise 

spørsmål om ikke fylkeslandbruksstyret under de foreliggende forhold var 

bundet av sin avgjørelse og ikke selv kunne omgjøre vedtaket til skade for de to 

jordsøkerne som var tilgodesett ved vedtaket.(Jfr. Frihagen Forvaltningsloven 

242-243.)[…]Jeg ser det da slik at fylkeslandbruksstyre var bundet av sin 

avgjørelse og ikke selv kunne omgjøre vedtaket til skade for jordsøkerne som var 

tilgodesett” (min utheving).140  

 

Heller ikke Lovavdelingen utelukket: 

 

”at det etter særlige lovbestemmelser eller på andre grunnlag kan oppstå 

situasjoner som innebærer at andre enn søkeren gjennom det opprinnelige 

avslaget har fått en slik rettsbeskyttet posisjon at det bør gjelde visse skranker 

mot at forvaltningen kommer til et annet resultat. Dette gjelder enten en i slike 

tilfeller skulle se den nye søknaden som en sak om omgjøring (da vil 

forvaltningsloven § 35 gjelde direkte) eller som en ny sak (da måtte i tilfelle rent 

ulovfestede synspunkter trekkes inn).”141   

 

Foruten å se hen til bakgrunnen for begrensningene eller vilkårene i det forrige vedtaket, 

peker Frihagen på et annet viktig forhold, nemlig den private parts behov for vern.142 

Som Frihagen påpeker, henspeiler en drøftelse av om vedkommende forvaltningsorgan 

hadde til hensikt å gi parten en beskyttet stilling, mot de forestillinger 

forvaltningsmyndigheten hadde i sin tid.142 Gode grunner taler imidlertid for å se hen til 

andre reelle hensyn, herunder hvordan en eventuell endring vil ramme parten, blant 

annet i lys av hvordan den og andre forstod vedtaket.142 I den anledning kan også det 

forhold at den private part rent faktisk har innrettet seg etter det forrige vedtaket, være et 

moment av betydning. Har for eksempel den private part foretatt investeringer ut i fra en 

                                                 
140 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 1969 side 49. 
141 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV 2005-4106 punkt 2.3. 
142 Se Frihagen, Omgjøring av forvaltningsvedtak, LoR. 1970, side 306. 
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forventning om status quo, og denne forventningen ut i fra de konkrete forholdene 

fremstår som berettiget, taler gode grunner for at også tredjepersoner kan påberope seg 

vern mot etterfølgende endringer i medhold av forvaltningsloven § 35. 

  

6.3 Særlig om konsesjonsloven § 11 første ledd annet punktum 

Konsesjonsloven § 11 første ledd annet punktum angir konsesjonsmyndighetenes 

adgang til etterfølgende å lempe på allerede fastsatte konsesjonsvilkår. Etter denne 

bestemmelsen kan konsesjonsmyndighetene ”lempe på vilkår etter søknad”.  Hvorvidt, 

og i tilfelle i hvilken utstrekning konsesjonsmyndighetene står fritt til å lempe på vilkår 

uavhengig av tredjemanns interesser i saken, sier imidlertid bestemmelsen lite om. 

Ordlyden gir ingen særlig veiledning med hensyn til spørsmålet. Heller ikke i 

forarbeidene behandles spørsmålet om konsesjonsmyndighetene etter en ny søknad, står 

fritt med hensyn til hva de kan bestemme i saken, uavhengig av tredjemanns 

interesser.143 Problemstillingen er, så vidt meg bekjent, ikke behandlet i rettspraksis.  

 

I Eckhoff og Smith finner en imidlertid problemstillingen kort kommentert. Som 

Eckhoff og Smith legger til grunn, gjelder ”[K]ompetansen etter § 35 første ledd 

bokstav a allikevel ikke når vilkåret «direkte tilgodeser» en annen - det går for eksempel 

ut på at erververen av en jordbrukseiendom skal avstå en del av den tilleggsjord for 

naboen.”144 Til tross for at konsesjonsloven § 11 ikke har en slik reservasjon, gir 

Eckhoff og Smith likevel uttrykk for at bestemmelsen ”må vel tolkes innskrenkende slik 

at den blir i samsvar med fvl. § 35 punkt a. Det ville være lite rimelig om naboen skulle 

kunne fratas den rett til tilleggsjord som han hadde fått – i hvert fall hvis han allerede 

har overtatt jorden og begynt å bruke den”.144  

 

I ombudsmannsuttalelsen inntatt i årsmelding for 2000 side 55 gir imidlertid 

Sivilombudsmannen uttrykk for et motsatt syn. Saken gjaldt spørsmålet om 

konsesjonsmyndighetenes adgang til å frafalle et allerede oppstilt krav om avståelse av 

                                                 
143 Se Ot.prp. nr. 79 (2002-2003). Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) 

mv. side 85, med videre henvisning til eldre forarbeider. Se i den anledning blant annet Innstilling 21. 

desember 1966 til erverv av fast eiendom side 55.  
144 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 438. 
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jord til konsesjonssøkende nabo, som vilkår for konsesjon etter den daværende 

konsesjonsloven § 9 siste punktum.145 Jordsøkende A hevdet i den anledning at 

departementet var avskåret fra å lempe på det allerede fastsatte vilkåret om 

jordavståelse, da den etterfølgende endringen innebar en uhjemlet omgjøring til skade til 

for A, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. Departementet bestred imidlertid 

As forståelse under henvisning til at ordlyden i § 9 siste ledd viste at den var en 

omgjøringsbestemmelse som kunne anvendes uavhengig av begrensningene i 

forvaltningsloven § 35. 

 

Sivilombudsmannen gav innledningsvis uttrykk for, at verken ”[B]estemmelsen selv 

eller dens forarbeider […] noe direkte om forholdet til omgjøringsreglene i 

forvaltningsloven § 35. Dette kan tale for at bestemmelsen må suppleres av 

forvaltningsloven § 35, Jf. forvaltningsloven § 1”.146 

 

Basert på systembetraktninger, kom ombudsmannen likevel til at omgjøringsreglene i 

forvaltningsloven § 35 ikke kom til anvendelse. Ombudsmannen la i den anledning 

følgende til grunn:  

 

”[D]et ligger i konsesjonslovens system at et vilkår om avståelse kan treffes til 

fordel for en bestemt tredjemann. Slik jeg ser det, er det mest nærliggende å 

tolke konsesjonsloven § 9 slik at et vilkår kan lempes til fordel for 

konsesjonssøkeren selv om vilkåret ville være til gunst for en konkret tredjemann 

dersom det ble gjennomført. Ellers ville bestemmelsen ikke ha noe selvstendig 

innhold ved siden av forvaltningsloven § 35. Konsesjonsloven § 9 annet 

punktum, sammenholdt med formålsbestemmelsen i samme lovs § 1, presiserer 

dermed forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a slik at et vilkår om 

avhendelse er satt til fordel for, ikke er ”direkte tilgodesett” i forvaltningslovens 

forstand. Denne løsningen harmonerer også med forvaltningsloven § 35 siste 

ledd […] En slik forståelse ville for øvrig være nærliggende uten 

konsesjonsloven § 9 annet punktum. Når et vedtak om å gi konsesjon gjøres 

betinget av at konsesjonssøkeren selger en del av eiendommen til en bestemt 

                                                 
145 Se lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). 
146 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 2000 side 256. 
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person, er dette bare en indirekte fordel for jordsøkeren. Finner 

konsesjonssøkeren at vilkåret er for tyngende, kan han prøve å forhandle om 

endring av vilkåret, eller velge å se på vedtaket som et avslag. Hvis han da 

overdrar eiendommen videre (f.eks. til noen som ikke trenger konsesjon), kan 

ikke jordsøkeren kreve noe etter vilkåret. Situasjonen er annerledes når et 

forkjøpsrettsvedtak treffes, fordi selve vedtaket virker rettsendrende. Da vil 

heller ikke videre overdragelse hindre bruk av forkjøpsretten, jf. konsesjonsloven 

§ 16” (min utheving).147       

   

Etter mitt syn, er det mest nærliggende å bygge på Sivilombudsmannens syn ved 

spørsmål om tredjemanns vern mot etterfølgende endringer etter konsesjonsloven § 11 

første ledd annet punktum. Som ombudsmannen påpeker, ville bestemmelsen ellers ikke 

ha noe selvstendig innhold ved siden av forvaltningsloven § 35. Konsesjonæren står 

som utgangspunkt fritt til å se på vedtaket som et avslag, og tredjemann kan ikke i 

medhold av vilkåret alene kreve vedtaket oppfylt etter sitt innhold. Situasjonen er som 

ombudsmannen berører annerledes når et forkjøpsrettvedtak treffes fordi vedtaket virker 

rettsendrende direkte til fordel for tredjemann.  

6.4 Forhåndstilsagn 

Et annet spørsmål er om tredjemann unntaksvis kan påberope seg vern mot 

etterfølgende endringer med den begrunnelse at forvaltningen har gitt et bindende 

forhåndstilsagn om ikke å innvilge nye søknader til ulempe for han. En kommune 

ønsker for eksempel å tiltrekke seg en bestemt næringsvirksomhet, og gir i den 

anledning tredjemann signaler om at kommunen vil avholde seg fra å innvilge nye 

søknader fra konkurrenter mot at tredjemann etablerer sin virksomhet i kommunen. 

Forhåndstilsagnet blir i den anledning å regne som et eget forvaltningsvedtak som ikke 

kan endres til skade for tredjemann, med mindre de særskilte vilkårene i 

forvaltningsloven § 35 tredje jf. femte ledd er oppfylt.148 I den anledning oppstår det 

både et spørsmål om i hvilken utstrekning forvaltningen har anledning til å 

                                                 
147 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding for 2000 side 256. 
148 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 443. For grensen mellom forhåndsvedtak og avtalebinding, 

se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 442.  



Når har tredjemann etablert en rettsbeskyttet posisjon? 

45 

 

forhåndsbinde myndighet, og i tilfelle hva som skal til for at forvaltningen skal bli ansett 

for å ha bundet seg. 

 

I hvilken utstrekning forvaltningen har anledning til å gi forhåndsbindende tilsagn om 

ikke å bruke sin kompetanse på en bestemt måte, fremstår etter dagens rettstilstand som 

usikkert.  

Forvaltningen kan være interessert i å gi bindende løfter av flere grunner. Det pågår for 

eksempel forhandlinger der forvaltningen kan forhandle seg til fordeler ved å binde seg, 

eller at den gjerne vil oppmuntre spesiell virksomhet, for eksempel boligbygging eller 

industri.149 Men en vidtgående adgang for forvaltningen til å forhåndsbinde sin 

kompetansebruk, er også problematisk. De faktiske forhold kan endre seg, eller det kan 

komme frem opplysninger om forhold man ikke kjente til da tilsagnet ble gitt.150 Det 

offentligrettslige behovet for fritt til å anvende sin myndighet ut fra en helhetsvurdering 

på det tidspunkt hvor de konkrete vedtakene er aktuelle, taler mot en vidtgående adgang 

til å forhåndsbinde bruk av kompetanse.151 Som Eckhoff og Smith legger til grunn ”kan 

det være uheldig om forgjengerne skal kunne binde de som senere kommer til 

makten”.152 

 

I hvilken utstrekning forvaltningen kan forhåndsbinde sin myndighet, må i prinsippet 

bero på en konkret tolkning av det aktuelle hjemmelsgrunnlaget. Det finnes riktignok 

enkelte lovbestemmelser som regulerer spørsmålet om forhåndsbinding, men dette er i 

første rekke bestemmelser som knytter seg til skatte- og avgiftsforpliktelser.153 

 

Når det gjelder forhåndsbinding generelt er spørsmålet uavklart. Høyesterettspraksis på 

området preges av en tendens til å unngå spørsmålet, gjennom en bortfortolkning av en 

                                                 
149 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 441. 
150 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 443. 
151 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 242. 
152 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 444. 
153 Se lov 21. desember nr. 119 2007 om toll og vareførsel (tolloven) § 5 og lov 13. juni 1975 nr. 35 om 

skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven) § 6 nr. 5. 
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avtalerettslig forhåndsbinding.154 I Rt. 1992 s. 1235 legger imidlertid førstvoterende 

generelt til grunn at  

 

”[S]pørsmålet om i hvilken utstrekning staten kan gi tilsagn som binder framtidig 

utøvelse av forvaltningsmyndighet, er vanskelig. Jeg begrenser meg til å si at dette kan 

stille seg forskjellig på de ulike forvaltningsområder. Dersom det anses nødvendig eller 

ønskelig for å fremme vedkommende hjemmelslovs formål, har jeg vanskelig for å se 

avgjørende hensyn mot at det bør være adgang til, i adskillig utstrekning, å binde 

utøvelsen av forvaltningsmyndighet gjennom avtaler eller tilsagn på spesielle områder. 

Dette er ikke ukjent i forvaltningspraksis.”155  

 

Til tross for at Høyesterett gjennom denne uttalelsen gir uttrykk for at forvaltningen i 

relativt vid utstrekning kan binde sin kompetanse gjennom forhåndstilsagn, har teorien - 

i alle fall tradisjonelt sett - stilt seg mer avvisende til spørsmålet.156 

 

Frihagen legger imidlertid til grunn at: 

 

 ”[D]et [E]tter praksis og de reelle hensyn må det som alminnelig utgangspunkt antas å 

være en viss adgang for forvaltningsmyndighetene til å gi bindende forhåndstilsagn om 

hvorledes skjønnsmessig myndighet vil bli brukt. Vilkåret må være at situasjonen ansees 

såpass klarlagt at det er forsvarlig at myndighetene binder seg, sett i sammenheng med 

de praktiske behov for parten og de berørte samfunnsinteresser som rettsreglene på 

området skal ivareta.”157 

 

                                                 
154 Foruten Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 447, se for eksempel Rt.1972 s. 228 (Råkollveien), 

der en privat grunneier forgjeves hevdet at kommunen hadde forpliktet seg til ikke å legge vei over hans 

eiendom, eller Rt. 1973 s. 107 (Mardøla), der blant annet kommunen forgjeves hevdet at det var gitt 

bindende tilsagn om ikke å tillate fremtidig vassdragsregulering. 
155 For en nærmere drøftelse av dommens prejudikatverdi, se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 

246.  
156 For en gjennomgang av synspunkter i eldre litteratur, se Bernt, avtale og offentlig myndighetsutøving, 

side 36-75. 
157 Se Frihagen, Forvaltningsrett Bind I, side 304. 
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Eckhoff og Smith mener også forvaltningen må ha en viss adgang til forhåndsbinding, 

men at den nærmere grensen må trekkes etter hvor vidtgående bindingen er, hvor lang 

tid den gjelder for.158 Etter Eckhoff og Smith sitt syn, er det imidlertid ” langt mindre 

betenkelig at myndighetene binder seg positivt til å treffe et eller annet vedtak i 

fremtiden, enn at de binder seg til å avstå fra å bruke sin kompetanse. Man har sjelden 

sikkerhet for at det ikke i fremtiden blir behov for å treffe noe vedtak av den art det 

gjelder. Det gjelder særlig hvis bindingen ikke er tidsbegrenset eller har lang 

varighet[…]Derfor er det mye som taler mot at forvaltningen – i alle fall som 

hovedregel – bør kunne binde seg til ikke å bruke sin myndighet.”159  

 

Graver slutter seg til Bernts måte å angripe problemstillingen på.160 Fremfor å spørre om 

forvaltningens adgang til å forhåndsbinde sin kompetanse, tas det utgangspunkt i 

virkningene av bindingen for den senere kompetanseutøvelsen.161 Drøftelsen 

konsentreres rundt spørsmålet om forvaltningens adgang til å fravike forventinger som 

er skapt hos den private part.160 Graver uttaler i den anledning ”at de sentrale spørsmål 

som reiser seg, best kan håndteres som et spørsmål om forvaltningens 

omgjøringskompetanse overfor berettigede forventninger.”160 

 

Benytter en Bernts og Gravers måte å tilnærme seg problemstillingen på, ser en at 

spørsmålet om vern av tredjemanns interesser ved fornyet behandling av 

forvaltningssaker, blir et spørsmål om når forvaltningen har opptrådt på en måte som gir 

tredjemann en berettiget forventning forvaltningen bare unntaksvis kan gripe inn i. Dette 

gjelder uavhengig av om hensynet til tredjemann drøftes opp mot omgjøringsreglene i 

forvaltningsloven § 35, eller som et spørsmål om forvaltningen har avgitt et bindende 

forhåndstilsagn om å avholde seg fra å treffe etterfølgende vedtak til skade for 

tredjemann. Realiteten er den samme. Det skal imidlertid noe mer til for å hevde at 

forvaltningen har bundet seg til ikke å bruke sin kompetanse på en gitt måte, enn å 
                                                 
158 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 448. 
159 Foruten Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 448, se også Fleischer, Plan- og bygningsretten, side 

301-302 som bare unntaksvis åpner for at forvaltningen kan binde sin myndighet gjennom 

forhåndstilsagn. 
160 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 242. 
161 Se foruten Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 242, Bernt, avtale og offentlig myndighetsutøving, 

side 98-112.  
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hevde at et tidligere vedtak ”tilgodeser” tredjemanns interesser etter forvaltningsloven § 

35 første ledd bokstav a.  Et tidligere avslag er i seg selv ikke tilstrekkelig til å hevde at 

forvaltningen har bundet seg overfor tredjemann. Forvaltningen må gjennom ord eller 

handling ha gitt tredjemann en berettiget forventning om at forvaltningen har bundet seg 

til ikke å bruke sin kompetanse til ulempe for han. Hvorvidt tredjemanns forventinger 

skal anses skapt av det første avslaget alene, eller om tredjemann også kan bygge på at 

forvaltningen har bundet seg direkte overfor han, vil antagelig også ha betydning for 

forvaltningens etterfølgende omgjøringsadgang. Det må i utgangspunktet mer til for å 

foreta etterfølgende endringer til skade for tredjemann, der tredjemanns forventninger 

bygger på utsagn rettet direkte mot han, enn der forventningene bygger på et tidligere 

avslag av en annen manns søknad.  

 

I forlengelsen av dette oppstår spørsmålet om hva som nærmere skal til for at 

forvaltningen skal anses for å ha gitt et bindende forhåndstilsagn. For mitt formål nøyer 

jeg meg med å angi noen utgangspunkter. Vurderingstemaet må som tidligere nevnt 

være konsentrert til spørsmålet om forvaltningen gjennom ord eller handling har gitt 

tredjemann en berettiget forventning om at forvaltningen skal avstå fra å bruke sin 

kompetanse til skade for tredjemanns interesser. I den anledning vil forhold som 

partenes forutsetninger, og hva som har blitt sagt og gjort mellom partene i en eventuell 

forhandlingssituasjon være av betydning.162 Antagelig vil også forhåndsbindingens 

konsekvenser være et moment av betydning i vurderingen av om forvaltningen skal 

anses bundet.163  

 

6.5 Kort om forvaltningens veiledningsplikt 

I hvilken utstrekning søkers henvendelse skal behandles som en ny søknad i en ny sak, 

eller som en omgjøringsanmodning, må bero på en vurdering av hvorvidt tredjemann 

har interesser knyttet til det forrige vedtaket som gir tredjemann en rettsbeskyttet 

posisjon. Med unntak av de tilfeller der saken skal behandles som en sak om omgjøring, 

står imidlertid søker som utgangspunkt fritt til å velge om han ønsker saken behandlet 

som en ny sak, eller som en sak om omgjøring. De to mulighetene – ny sak eller 

                                                 
162 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett side 446-477. 
163 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett side 477. 
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omgjøring – vil ikke uten videre gjensidig utelukke hverandre.164 Vedkommende 

forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, har imidlertid i medhold av 

forvaltningsloven § 11 første ledd jf. fjerde ledd et alminnelig ansvar for å veilede søker 

slik at vedkommende kan ivareta sine interesser på best mulig måte. Dette gjelder i 

første rekke der det forrige vedtaket er truffet av overordnet organ og søker velger å 

fremsette en omgjøringsanmodning fremfor en ny søknad i førsteinstans. Avviser 

overordnet organ omgjøringsanmodningen, har vedkommende forvaltningsorgan et 

ansvar for å gjøre søker oppmerksom på at søker kan kreve saken tatt opp igjen til 

fornyet behandling gjennom en ny søknad. Skal saken derimot behandles som en sak om 

omgjøring, har underinstansen på tilsvarende vis et ansvar for å gjøre søker 

oppmerksom på at den nye søknaden i stedet må fremsettes som en 

omgjøringsanmodning overfor overordnet organ.  Brudd på veiledningsplikten kan i 

ytterste konsekvens påføre forvaltningen et erstatningsansvar.165  

 

6.6 Oppsummering 

Dette kapitelet tok opp spørsmålet om når omgjøringsreglene kommer til anvendelse 

ved fornyet behandling av en tidligere avgjort sak. Som drøftelsene har vist, knytter det 

seg usikkerhet med hensyn til hvilke kriterier som er avgjørende for om vedtak etter en 

ny søknad skal anses som en omgjøring av det forrige, eller som vedtak i ny sak. Som 

utgangspunkt må det kunne legges til grunn at et avgjørende kriterium er hvorvidt 

tredjemann har oppnådd en rettsbeskyttet posisjon etter forvaltningsloven § 35 første 

ledd bokstav a. I hvilken utstrekning saken også skal behandles etter reglene i 

forvaltningsloven § 35 dersom den nye søknaden er mer eller mindre identisk med den 

forrige, er derimot noe mer tvilsomt. Er det forrige vedtaket truffet av overordnet 

klageorgan, kan imidlertid hensynet til en ensartet forvaltningspraksis samt 

administrative styringshensyn anføres som argument for at omgjøringsreglene kommer 

til anvendelse. Tilsvarende gjelder dersom overordnet organ på eget initiativ har omgjort 

førsteinstansens vedtak.  

 

                                                 
164 Se JDLOV-2005-1406 punkt 2.4. 
165 For en mer generell drøftelse av forvaltningens erstatningsansvar for brudd på veiledningsplikten, se 

blant annet Lovavdelingens uttalelse jnr. 3044/85E. 
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Spørsmålet om når tredjemann kan påberope seg vern mot etterfølgende endringer, 

beror i utgangspunktet på en tolkning av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. 

Ordlyden, samt reelle hensyn indikerer at tredjemann som utgangspunkt ikke kan 

påberope seg vern mot etterfølgende endringer i form av å innvilge en ny søknad som 

tidligere er avslått eller lempe til tidligere fastsatte vilkår. Hensynet til at forvaltningen 

skal stå fritt til å bruke sin kompetanse på den måten forvaltningen til enhver tid finner 

samfunnsmessig gunstig veier tyngst. Tredjemanns blotte forventning om hva 

forvaltningen skal foreta seg i fremtiden er ikke tilstrekkelig til å begrunne et rettslig 

vern mot etterfølgende endringer forvaltningen etter en helhetsvurdering finner riktig. 

Dette synet legges også til grunn av en nærmest enstemmig teori. Unntak kan imidlertid 

tenkes. Dette gjelder i første rekke dersom vilkårene i det første vedtaket er fastsatt 

direkte av hensyn til tredjemann. I den nærmere vurderingen av om tredjemann har 

oppnådd en rettsbeskyttet posisjon har det antagelig betydning om tredjemann hadde 

partsstatus under saksforberedelsen. Forvaltningen kan imidlertid også unntaksvis være 

avskåret fra å innvilge en tidligere avslått søknad. En slik materiell begrensning fordrer 

imidlertid at forvaltningen har et særskilt bindende forhåndsutsagn til fordel for 

tredjemann. 

7 Avvisning 

7.1 Problemstillingen  

Selv om den nye søknaden ikke skal behandles som en sak om omgjøring, kan det 

likevel tenkes andre rettslige begrensninger som følge av saken har vært gjenstand for 

realitetsbehandling på et tidligere tidspunkt. En mulig begrensning er i den anledning 

forvaltningens avvisningskompetanse, eventuelt avvisningsplikt.  

 

Som beskrevet i kapittel 3, har forvaltningen i sin alminnelighet plikt til løpende å 

realitetsbehandle innkomne søknader. Forvaltningens virksomhet er dynamisk av natur, 

og søker har som utgangspunkt krav på at forvaltningen til enhver tid vurderer og tar 

stilling til søkers rettsstilling. Dette gjelder, som tidligere nevnt, uavhengig av om den 

aktuelle loven hjemler et rettskrav på tillatelse eller om loven overlater til forvaltningens 
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skjønn å ta stilling til om tillatelse skal gis. Det ligger implisitt i søknadsordningen som 

sådan at forvaltningen løpende skal vurdere søkers rettslige stilling. Skal derfor 

forvaltningen kunne avvise en ny søknad med den begrunnelse at saken allerede har 

vært gjenstand for tidligere realitetsbehandling, utgjør dette et unntak som krever en 

særskilt begrunnelse.  

 

Hvorvidt og i tilfelle på hvilke vilkår forvaltningen har en alminnelig 

avvisningskompetanse, eventuelt en avvisningsplikt, fremstår imidlertid som usikkert. 

Dette henger i første rekke sammen med mangelen på autoritative rettskilder på 

området. Riktignok finner en eksempler på festnet praksis på trygderettens område, men 

rettskildegrunnlaget for øvrig er beskjedent. Foruten noen spredte kommentarer i 

forvaltningslovens forarbeider, finner en problemstillingen kort kommentert i 

ombudsmannspraksis og i en uttalelse fra Justisdepartementets Lovavdeling. Reelle 

hensyn og forvaltningsprosessuelle systembetraktninger blir derfor en viktig kilde til 

belysning av problemstillingen. 

 

7.2 Hensyn  

Som argument for forvaltningens kompetanse til å avvise en ny søknad, kan i første 

rekke anføres hensynet til unødvendig ressursbruk, og hensynet til en effektiv 

forvaltning. For forvaltningen vil en fornyet behandling kunne fremstå som unødvendig 

bruk av tid og ressurser dersom forvaltningen, etter allerede å ha tatt stilling til saken en 

gang, er tvunget til å vurdere saken på nytt. Forvaltningen vil i den anledning kunne ha 

en interesse i å legge saken bak seg, og nekte søker en fornyet behandling med mindre 

søker kan påvise nye omstendigheter av betydning for saksutfallet. Har saken vært 

gjenstand for klagebehandling, kan det også tenkes tredjepersoner med rettslig 

klageinteresse som ikke ønsker saken tatt opp igjen til fornyet behandling med fare for 

et annet saksutfall til skade for deres interesser. I den anledning er det imidlertid ikke et 

spørsmål om forvaltningen har kompetanse til å avvise, men om forvaltningen også har 

en plikt til å avvise. Også hensynet til å sikre klage- og omgjøringsreglenes realitet kan 

anføres som argument for en slik avvisningsplikt. Det vil kunne fremstå som en uthuling 

av klage- og omgjøringsinstituttet dersom førsteinstansen kort tid etter velger å innvilge 

en ny søknad som overinstansen akkurat har avslått. Hvorvidt, og i tilfelle i hvilken 

utstrekning, dette er hensyn som bør tillegges avgjørende vekt i vurderingen av om 
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forvaltningen kan, eventuelt må, avvise en ny søknad, kommer jeg tilbake til i 

forbindelse med drøftelsen av hjemmelsgrunnlaget i underkapittel 7.4.  

 

7.3 Hva innebærer en avvisning i motsetning til en realitetsbehandling? 

Skal man ta stilling til spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse, eventuelt 

avvisningsplikt, fordrer det at man har en klar forestilling om hva en avvisning, i 

motsetning til en realitetsbehandling, innebærer. Dette gjelder ikke bare for den enkelte 

søker, men også for forvaltningen selv.  

 

I de sammenhenger avvisningsbegrepet følger av lovteksten selv, vil det i prinsippet 

bero på en tolkning av loven hva som nærmere ligger i begrepet. Etter tradisjonell 

juridisk språkbruk, innebærer en avvisning en formell avgjørelse fra forvaltningens side 

om å avslutte saksbehandlingen uten å ta stilling til sakens realitet. Begrepet impliserer, 

som Backer legger til grunn, ”at avgjørelsen ikke er tuftet på vurderinger av sakens 

realitet – i alle fall at den ikke er vurdert i full bredde”.166 

 

I domstolsprosessen skal en sak avvises dersom de alminnelige vilkårene for å ta saken 

til realitetsbehandling, ikke er oppfylt.167 Forvaltningsprosessen inneholder imidlertid 

ikke et like klart og utviklet skille mellom prosessforutsetninger og realitetsspørsmål 

som i domstolsprosessen.168 Avvisning som motsats til realitetsbehandling, 

kommenteres imidlertid av departementet i forarbeidene til forvaltningsloven. Som 

departementet legger til grunn, går en avgjørelse ut på avvisning ”når vedkommende 

forvaltningsorgan ikke har funnet å ta standpunkt til realiteten, for eksempel fordi det 

ikke er kompetent til å ta realitetsavgjørelser eller fordi den som har bedt om avgjørelse 

åpenbart mangler de nødvendige egenskaper for å kunne oppnå et vedtak 

(søkerkompetanse m.m.)”.169 En tilsvarende forståelse av avvisningsbegrepet finner en 

igjen i den alminnelig forvaltningsrettslige litteraturen. Eckhoff og Smith legger i den 

                                                 
166 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 715. 
167 Foruten tvisteloven § 19-1 annet ledd bokstav a, se Hov, Rettergang I, side 179.  
168 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2010-5915. 
169 Se Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

side 36.  



Avvisning 

53 

 

anledning til grunn at ”avvisning innebærer at forvaltningen legger saken til side av 

formelle grunner (f.eks. fordi søknadsfristen er oversittet), uten at den er avgjort i 

realiteten”. En mer presis beskrivelse finner en hos Woxholth, som gir uttrykk for at 

avvisning er at ”organet beslutter ikke å realitetsbehandle en sak som formelt er 

innbrakt for organet”.170  Det forhold at saken ikke har vært gjenstand for tidligere 

realitetsbehandling blir i denne sammenheng derfor en prosessuell betingelse for at 

søker har sitt behandlingskrav i behold.  

 

En avvisning er en prosessledende avgjørelse.171 En avgjørelse om å avvise saken, 

skiller seg fra andre prosessuelle avgjørelser, i den forstand at en beslutning om 

avvisning, er ment å markere en endelig avslutning av saksbehandlingen. Dette i 

motsetning til avgjørelser om å utsette saken eller legge saken til såkalt midlertidig 

observasjon.172 Her er som regel hensikten å gjenoppta realitetsbehandlingen på 

forvaltningsorganets eget initiativ når visse forutsetninger er oppfylt. En avvisning 

innebærer derimot at vedkommende forvaltningsorgan fralegger seg ytterligere 

befatning med saken, med mindre parten søker på ny.173 Beslutningen får av den grunn 

derfor i realiteten de samme faktiske virkninger for søker som et avslag. 174  

 

Et avslag innebærer derimot at forvaltningen har truffet en realitetsavgjørelse i saken. 

En realitetsavgjørelse betyr at forvaltningen tar stilling til søkers materielle rettigheter 

på området.175 Begrepet realitetsavgjørelse er på den måten nært forbundet med 

vedtaksbegrepet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. En avvisning, i 

motsetning til en realitetsbehandling, innebærer derfor at forvaltningen motsetter seg en 

fornyet vurdering av søkers materielle rettigheter for området.  

 

Verdien for søker i å kunne kreve en ny realitetsbehandling av saken, ligger med andre 

ord i muligheten for å få en fornyet vurdering av de faktiske og rettslige forholdene i 
                                                 
170 Se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, side 110 med videre henvisning til Ot.prp. nr. 38 

(1964-65) side 36. 
171 Se blant annet forvaltningskomiteens innstilling, side 208 og Ot.prp. nr. 38 (1964-1965), side 32. 
172 Se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, side110-111. 
173 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 715. 
174 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 208 og Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) side 32. 
175 Se Lovavdelingens uttalelse jnr. 3362/79E. 
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saken. Klarer søker i den anledning å overbevise forvaltningen om at de tok feil forrige 

gang saken ble vurdert, kan søker oppnå et nytt og bedre resultat. En avvisningsadgang 

innbærer dermed i første rekke at borgeren fratas retten til å kreve en fornyet vurdering 

av saksforholdet. Hvorvidt resultatet etter den fornyede vurderingen nødvendigvis blir et 

annet, er ikke gitt. For forvaltningen ligger det imidlertid som regel en administrativ 

ressursbesparelse i avvisning fremfor realitetsbehandling.176  

 

Besparelsen har i første rekke sammenheng med at saksbehandlingen som regel er 

mindre krevende når forvaltningen skal ta stilling til om saken skal avvises, enn når 

saken skal realitetsbehandles. En realitetsbehandling er som regel mer omfattende og 

kompleks både med hensyn til saksbehandlingen og de materielle vurderingene 

forvaltningen i den anledning må foreta.  Som Backer påpeker, kommer besparelsen 

klart frem når den ordinære saksgangen involverer flere instanser, mens avvisning kan 

foretas av en underordnet instans.176 Loven krever for eksempel at endelig avgjørelse 

skal fattes av overordnet organ etter innstilling fra førsteinstansen, eller at saken skal 

sendes på høring til andre forvaltningsorganer eller privatpersoner før endelig vedtak 

blir truffet. Et illustrerende eksempel finner en i plan- og bygningsloven § 21-4 om 

kommunal samordningsplikt. Etter denne bestemmelsen har kommunen plikt til å 

innhente samtykke fra myndigheter som angitt i byggesaksforskriften § 6-2 før vedtak 

blir truffet.177 Har berørt myndighet ikke gitt tillatelse eller samtykke, kan kommunen 

ikke godkjenne søknaden om tillatelse.178 Har bygningsmyndighetene adgang til å 

avvise en ny søknad om det samme tiltaket som myndighetene tidligere har tatt stilling 

til, sparer bygningsmyndighetene den ekstra ressursbruken det innebærer å foreta en 

fornyet vurdering, herunder å innhente en ny uttalelse fra berørte myndigheter etter 

reglene om kommunal samordningsplikt. Dette vil typisk kunne være situasjonen 

dersom søker gjennom en ny søknad ønsker å lempe på vilkår som 

bygningsmyndighetene i samråd med berørte myndigheter tidligere har satt som 

betingelse for å innvilge det aktuelle byggetiltaket. Omfanget av ressursbesparelsen er 

imidlertid usikkert.  Dette har i første rekke sammenheng med at realitetsbehandlingen 

ved en fornyet behandling kan gjøres nokså summarisk. Forvaltningen sitter allerede på 

                                                 
176 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 721. 
177 Se forskrift 26. mars 2010 om byggesak (byggesaksforskriften). 
178 Se Tyrén, Plan- og bygningsloven kommentarutgave, side 397. 
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en vesentlig del av saksdokumentene, og saksbehandlingen vil som regel være begrenset 

til en undersøkelse og vurdering av om det har inntruffet endringer av betydning for 

saksforholdet siden det forrige vedtaket ble truffet. Ressursbesparelsen som ligger i at 

forvaltningen i stedet kan avvise saken er i første rekke et resultat av at ansvaret for å 

undersøke og fremskaffe de nødvendige opplysninger om endringer i sakens anledning 

lempes over på søker. Verdien av en avvisningsadgang ligger med andre ord først og 

fremst i det forhold at forvaltningen selv slipper å foreta de nødvendige undersøkelser 

for å bringe på det rene hvorvidt det har skjedd endringer i sakens anledning som kan ha 

betydning for saksutfallet.  

 

Hvorvidt man står overfor en avgjørelse om avvisning eller et realitetsvedtak, må i 

første rekke besvares på grunnlag av en tolkning av vedtaket. Som regel er det en enkel 

sak å ta stilling til om forvaltningens avgjørelse er en avvisningsavgjørelse eller et 

vedtak som avgjør sakens realitet.179  Spørsmålet kan imidlertid i enkelte sammenhenger 

by på tvil. 

 

Et illustrerende eksempel finner en i den anledning i Lovavdelingens uttalelse jnr. 

3362/79E, der Lovavdelingen var forlagt spørsmålet om Finansdepartementets avslag på 

en søknad var å karakterisere som en avvisningsavgjørelse eller som et realitetsvedtak. 

Avslaget var begrunnet i at man etter den daværende distriktsskatteloven ikke hadde 

adgang til å gi samtykke til å nytte fondsmidler til kjøp av aksjer. Som Lovavdelingen la 

til grunn, ” kan avgrensningen mellom de to [typer av] avgjørelser bli 

problematisk[…]Finansdepartementet nevner i sitt brev bl.a. den situasjon som oppstår 

når en person søker om å få nytte fondsmidler til kjøp av aksjer. Departementet har 

tolket distriktsskatteloven slik at man bare kan få samtykke til nytegning av aksjer, ikke 

kjøp. Dette betyr for så vidt at Finansdepartementet ikke har adgang til å gi samtykke i 

slike saker. Men vedtaket gjelder ikke bare organets manglende adgang, det gir uttrykk 

for at søkeren ut fra Finansdepartementet tolkning av loven ikke kan gis samtykke til 

dispensasjonen. Vedtaket avgrenser ikke Finansdepartementet kompetanse i forhold til 

andre organer. Det innebærer et realitetsstandpunkt til søkers rettigheter på området. 

Etter dette er Justisdepartementet av den oppfatning at det er naturlig å se 

                                                 
179 Se for eksempel Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding for 1985 side 90 der fylkesmannen 

feilaktig hadde benyttet formen avvisning på et realitetsvedtak. 
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Finansdepartementets avgjørelse som en realitetsavgjørelse”. Søknaden ble med andre 

ord ikke avslått som følge av vurderinger knyttet til hvem som kunne gi dispensasjonen, 

men som følge av vurderinger knyttet til hva Finansdepartementet hadde hjemmel til å 

bestemme i dispensasjonssaken. Det er i den anledning de reelle forholdene som virker 

bestemmende på om forvaltningens avgjørelse skal bedømmes som et avvisningsvedtak 

eller som en realitetsavgjørelse, ikke de formelle. En avgjørelse må betraktes som en 

avvisning selv om vedkommende forvaltningsorgan ikke har brukt dette uttrykket.180 

Heller ikke er det avgjørende at forvaltningsorganet har betegnet avgjørelsen som en 

avvisning. Er det tatt stilling til realiteten, er avgjørelsen et realitetsvedtak uten hensyn 

til hvilken betegnelse som er brukt.180 Det avgjørende er hvordan den konkrete 

avgjørelsen er avfattet og må forstås.181  

 

7.4 Forvaltningens avvisningskompetanse 

7.4.1 Alminnelige utgangspunkter 

Hvorvidt og i tilfelle på hvilke vilkår forvaltningen har anledning til å avvise en ny 

søknad i første instans, må i prinsippet besvares på grunnlag av en tolkning av den 

aktuelle loven som hjemler forvaltningens tildelingskompetanse. Det er imidlertid 

vanskelig å finne eksempler på forvaltningsrettslig lovgivning som direkte regulerer 

spørsmålet om forvaltningens adgang til å avvise en ny søknad under henvisning til at 

forvaltningen allerede har tatt endelig stilling til saken. Spørsmålet reguleres ikke i 

tilknytning til forvaltningslovens alminnelige avvisningsregler, jf. forvaltningsloven § 

33 annet ledd tredje punktum og § 34 første ledd første punktum. Heller ikke 

rettspraksis gir særlig veiledning på området.182 

 

Problemstillingen er imidlertid kommentert i enkelte forvaltningsrettslige forarbeider. 

Blant annet syntes forarbeidene til vassdragsreguleringsloven å forutsette en 

                                                 
180 Se Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) side 36. 
181 Se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, side 112.  
182Derimot finnes det eksempler på at overordnet klageorgan kan avvise en sak som følge av tidligere 

klagebehandling. Se i den anledning for eksempel lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 6-4 åttende ledd der klager er avskåret fra 

å fremsette ”tilsvarende klage” før minst 6 måneder etter at den forrige klagen ble avslått. 
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avvisningsadgang ved behandling av konsesjonssøknader. Departementet uttaler i 

anledning at ” [I] medhold av disse lover [konsesjonslovgivningen for vassdrag] kan 

man riktig nok nekte konsesjon, men et slikt avslag kan senere – under forutsetning av 

planendringer – kreves tatt opp til ny behandling”.183 Problemstillingen kommenteres 

også av forvaltningskomiteen i tilknytning til deres gjennomgang av 

kommunalforvaltningen og de folkevalgte styreorganers arbeidsform. 

Forvaltningskomiteen bemerker i den anledning at det ”i saker som er avgjort av 

formannskapet eller andre kommunale organ, antas […] at partene eller de interesserte 

har adgang til å gjøre nye henvendelser til utvalg eller formannskap. Vedkommende 

organ avgjør imidlertid selv om det ønsker å ta saken opp til behandling. Skjer dette, vil 

saken på vanlig måte bli behandlet av administrasjonen og de folkevalgte organ. 

Formentlig har formannskapet formell adgang til å nekte å ta under behandling en sak 

som tidligere er avslått, dersom det ikke foreligger nye momenter av betydning. I 

alminnelighet avviser imidlertid formannskapet ikke ny realitetsbehandling av en 

tidligere avgjort sak av formelle grunner, med mindre det er åpenbart at det foreligger 

henvendelser av kverulerende karakter”.184 Både departementet og 

forvaltningskomiteen legger tilsynelatende til grunn at forvaltningen formelt har adgang 

til å avvise en sak med mindre søker kan vise til nye omstendigheter i saken.   

 

I den forvaltningsrettslige litteraturen er det i første rekke hos Backer en finner 

problemstillingen kort kommentert. Backer spør i den anledning om ”det er adgang til å 

avvise en ny søknad som sendes inn uten endring (eller med vesentlige endringer) etter 

at en tidligere søknad er avslått.”185 Backer tar imidlertid til orde for at ”dette neppe kan 

gi grunnlag for avvisning – kanskje med et forbehold for utpregede kverulanttilfelle”.185 

Også Robberstad ser ut til å være av tilsvarende oppfatning, idet hun legger til grunn at 

”[E]n part som har fått avslag på en søknad vil som regel kunne søke på nytt […]”.186 

Robbestad tilføyer imidlertid at søknadsadgangen ”eventuelt” er betinget av ”en viss 

ventetid”.186 

 

                                                 
183 Se St.prp. nr. 4 (1972-1973) Om verneplan for vassdrag side 30.  
184 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 85. 
185 Se Backer, ”Naturvern og naturinngrep, side 722. 
186 Se Robberstand, Rettskraft, side 95. 
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Problemstillingen har også vært gjenstand for behandling av Justisdepartementets 

Lovavdeling og Sivilombudsmannen. I Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-4106 ble 

Lovavdelingen etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet bedt om å gi 

uttrykk for sitt syn på spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse. Bakgrunnen 

for anmodning var Landbruks- og matdepartementets rundskriv av 19. desember 2003, 

der departementet hadde lagt til grunn at det som utgangspunkt var opp til kommunen 

selv å avgjøre om en sak skulle tas opp til fornyet behandling. Dersom kommunen ikke 

fant grunnlag for å imøtekomme anmodningen om en ny behandling, kunne saken 

avvises. Lovavdelingen gav i den anledning uttrykk for at forvaltningen ”som 

utgangspunkt [vil] ha plikt til å realitetsbehandle søknaden. At søknaden i det vesentlige 

er identisk med den forrige og inngis forholdsvis kort tid etter at den er tidligere 

avgjort”, var som utgangspunkt ikke tilstrekkelig til å nekte søker en ny behandling.187 

Lovavdelingen åpner imidlertid opp for at forvaltningen unntaksvis kan avvise en ny 

søknad dersom ” det har gått kort tid, at det heller ikke foreligger endringer av en viss 

betydning, og at realitetsbehandling av søknaden vil innebære praktiske ulemper for 

forvaltningsorganet som ikke står i noe rimelig forhold til det som kan oppnås ved plikt 

til å behandle saken på ny”.187 

 

Praksis fra Sivilombudsmannen er derimot sprikende. Av tidligere ombudsmannspraksis 

finner en spørsmålet om forvaltningens avvisningsadgang blant annet kommentert i 

Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmeldingen 1985 side 91.188 Her hadde 

veimyndighetene avvist en ny søknad om avkjørselstillatelse etter den daværende 

vegloven av 21. juni 1963 § 40, under henvisning til et tidligere avslagsvedtak. 

Sivilombudsmannen viste i den anledning til tidligere praksis, og gav uttrykk for at 

”[U]tgangspunktet må være at dersom søknaden fremstår som en ren gjentagelse av en 

tidligere avslått søknad, kan det etter omstendighetene være holdbart å avvise søknaden 

uten en ny realitetsbehandling.”189  

 

                                                 
187 Se JDLOV-2005-4106 punkt 2.5.  
188 For et annet eksempel fra forvaltningspraksis, se også Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i 

årsmelding 1983 side 146.  
189 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 1985 side 91.  
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Av nyere ombudsmannspraksis finner en problemstillingen kommentert i 

Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding for 2010 side 55. Uttalelsen gjaldt 

spørsmålet om fornyet behandling av en sak om fradeling av tre parseller etter den 

daværende plan- og bygningsloven § 7. Det tidligere avslaget var begrunnet i at 

eiendommen lå i et område som var avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel, 

og at det ikke forelå særlige grunner for dispensasjon. Avslaget ble ikke påklaget. Da 

søker fremsatte en ny søknad, ble saken avvist under henvisning til at saken allerede var 

behandlet og avslått av formannskapet/Plan- og økonomiutvalget 5 måneder tidligere. 

Ombudsmannen bygger i denne uttalelsen tilsynelatende på et skille mellom de tilfeller 

der det forrige vedtaket er truffet av førsteinstansen, og de tilfeller der vedtaket har vært 

gjenstand for klagebehandling i overordnet klageorgan. I de tilfeller det forrige vedtaket 

har vært gjenstand for førsteinstansbehandling, stiller ombudsmannen seg i 

utgangspunktet negativ til en avvisningsadgang. Ombudsmannen viste i den anledning 

til at: 

 

”[S]aken aldri hadde vært underlagt toinstansbehandling, og dette argumentet 

taler for at kommunen må realitetsbehandle den nye søknaden selv om den har 

det samme innholdet som den første og er fremmet relativt kort etter den første 

[…] Slik jeg ser det, har det formodningen mot seg at adgang til å få behandlet 

en likelydende søknad skulle medføre en utstrakt åpning for omgåelse av reglene 

om klagefrist i forvaltningsloven § 29 og omgjøringsregelen i § 35. Som 

klageren har argumentert med, vil innsendelse av ny søknad normalt utløse et 

nytt behandlingsgebyr – i motsetning til klagebehandling som er kostnadsfri. En 

ny realitetsbehandling vil etter omstendighetene kunne gjøres nokså summarisk 

fordi saken allerede vil være utredet i forbindelse med den tidligere 

behandlingen. I forlengelsen av dette, er jeg også enig med klageren i at 

hensynet til økt arbeidsmengde i kommunen ikke kan utgjøre noe selvstendig 

grunnlag for å unnlate realitetsbehandling - med mindre søknaden skulle være 

fremsatt mer eller mindre i en sjikanøs hensikt”.190  

 

                                                 
190 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 2010 side 55. 
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Ombudsmannen la derfor til grunn at kommunen måtte realitetsbehandle den nye 

søknaden selv om den hadde det samme innholdet som den første og var fremmet 

relativt kort tid etter den første. 190 

 

Som klager påpekte i uttalelsen fra 2010 side 55, er mangel på lovhjemmel en 

tungtveiende innvending mot en alminnelig løsning der forvaltningen kan avvise en ny 

søknad om et tidligere behandlet saksforhold. I den anledning kan det anføres at det 

prinsipielt sett er betenkelig å frata den enkelte borger retten til en fornyet vurdering av 

saken uten en klar forankring i loven. Hensynet til den enkelte borgers rettsikkerhet 

tilsier at begrensninger i borgernes prosessuelle rettigheter krever klar hjemmel i lov. På 

den annen side er forvaltningens behandlingsplikt sjelden direkte regulert i den 

forvaltningsrettslige lovgivningen. Den alminnelige behandlingsplikten bygger som 

tidligere nevnt på betraktninger omkring lovens formål, og den offentligrettslige samt 

private interesse i at loven blir riktig gjennomført. På samme måte som den alminnelige 

behandlingsplikten utledes av formålsbetraktninger og reelle hensyn, kan det tenkes 

begrensinger i denne plikten ut i fra andre reelle hensyn. Heller ikke forvaltningslovens 

manglende regulering av spørsmålet, kan anføres som et avgjørende argument mot at 

forvaltningen kan avvise en ny søknad. Dette fordi forvaltningsloven ikke utømmende 

er ment å regulere forvaltningens saksbehandling. Som forvaltningskomiteen påpeker, 

er det i første rekke ”grunnprinsippene for forvaltningens saksbehandling [som][…] 

fastsettes i en alminnelig forvaltningslov”.191 At forvaltningskomiteen ikke fant grunn til 

å regulere spørsmålet om forvaltningens avvisningskompetanse, er derfor ikke 

nødvendigvis en avgjørende innvending mot en avvisningsregel. 

 

Som argument for at forvaltningen må kunne avvise en ny søknad, kan anføres 

forvaltningskomiteens uttalelser om kommuneforvaltningens adgang til å avvise en ny 

søknad. Komiteen syntes gjennom disse uttalelsene nokså klart å forutsette en formell 

avvisningsadgang med mindre det forligger nye omstendigheter av betydning for 

saksutfallet. En annen sak er imidlertid, som forvaltningskomiteen påpeker, at 

kommunalforvaltningen normalt sett likevel velger å ta saken opp til fornyet behandling 

dersom søker anmoder om det. Også de korte kommentarene en finner i forarbeidene i 

vassdragsreguleringsloven kan indikere at en avvisningsadgang syntes forutsatt. Etter 
                                                 
191 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 7. 
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mitt syn, er dette uttalelser som neppe alene er tilstrekkelig til å begrunne en alminnelig 

avvisningsadgang. Avgjørende må i så måte være hva som kan utledes av reelle hensyn, 

herunder alminnelige forvaltningsprosessuelle systembetraktninger.  

 

Sivilombudsmannen har som tidligere nevnt i uttalelsen inntatt i årsmeldingen for 2010 

side 55, tatt til ordet for at det har formodningen mot seg at en avvisningsadgang vil 

medføre en utstrakt åpning for omgåelse av reglene om klagefrist i forvaltningsloven § 

29 og omgjøringsregelen i forvaltningsloven § 35. Etter mitt syn, trekker hensynet til å 

unngå en omgåelse av reglene om klagefrist i retning av en løsning hvor forvaltningen 

kan avvise en ny søknad om et allerede avgjort saksforhold. Dette fordi reglene om 

klagefrist syntes å bygge på en forutsetning om at forvaltningsvedtaket må anses endelig 

avgjort med mindre vedtaket blir brakt inn for overordnet klageorgan. At et vedtak etter 

klagefristens utløp må anses som endelig avgjort, syntes også å være forutsatt av 

forvaltningskomiteen i forarbeidene til forvaltningsloven. Forvaltningskomiteen 

fremhever blant annet at mangelen på en alminnelig regel om klagefrist ”[F]ormelt sett 

fører til at tidspunktet for vedtakets formelle rettskraft er helt på det uvisse” (min 

utheving).192 Videre argumenterer komiteen med at det ”for å skape den nødvendige ro 

og trygghet bør fastsette[s] en endelig frist for adgangen til ved klage å angripe 

begunstigede vedtak” (min utheving).193 Hensynet til å bringe ro og trygghet rundt 

vedtaket er imidlertid, som forvaltningskomiteen er inne på, et hensyn som i første 

rekke gjør seg gjeldende dersom tredjemann i medhold av det første 

forvaltningsvedtaket har oppnådd en rettsbeskyttet posisjon. Der dette er tilfellet, 

kommer imidlertid omgjøringsreglene i forvaltningsloven § 35 til anvendelse og gir 

vern mot etterfølgende endringer til skade for tredjemann.  

 

En ordning der forvaltningen kan avvise en ny søknad, må derfor i tilfelle begrunnes ut i 

fra hensynet til å unngå unødvendig bruk av forvaltningens tid og ressurser, og hensynet 

til et effektivt behandlingsapparat. Sivilombudsmannen ser i den anledning til å være av 

den oppfatning at forvaltningens adgang til å ilegge behandlingsgebyr svekker vekten av 

et alminnelig ressurshensyn. En slik innvending er for det første av begrenset verdi all 

den tid forvaltningen etter legalitetsprinsippet må ha hjemmel i lov for å kreve gebyr for 

                                                 
192 Se forvaltningskomiteens innstilling side 280. 
193 Se forvaltningskomiteens innstilling side 285. 
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behandling i første instans.194  For det andre kan det anføres at en fornyet behandling vil 

innebære unødvendig bruk av forvaltningens tid og ressurser også i de tilfeller 

forvaltningen har hjemmel for å kreve gebyr. Dette fordi en fornyet realitetsbehandling 

ikke bare vil åpne for en ny klagebehandling, men kan også bidra til en uheldig 

merbelastning på forvaltningssystemet totalt sett. Gode grunner tilsier derfor at 

forvaltningen må kunne anse seg ferdig med saken etter første gangs behandling. Det 

kan imidlertid stilles spørsmål ved om ikke hensynet til ressursbesparelse prioriteres på 

bekostning av prinsippet om den materielle sannhet og hensynet til et riktig resultat. 

Etter mitt syn, er imidlertid ikke det tilfelle. Klarer søker å overbevise forvaltningen om 

at et annet resultat vil være mer gunstig, er det ingen ting i veien for at forvaltningen tar 

saken opp igjen til fornyet behandling. I de tilfellene det forrige vedtaket er ugyldig, må 

forvaltningen også som utgangspunkt være pliktig til å behandle saken på nytt.195 

Hensynet til et riktig resultat kommer imidlertid inn som et tungtveiende hensyn ved 

utformingen av vilkårene for når forvaltningen i tilfelle kan avvise en ny søknad. Det er 

for eksempel mer betenkelig å godta en regel som gir forvaltningen anledning til avvise 

en ny søknad under henvisning til at dette var opplysninger søker burde fremlagt 

tidligere, enn en regel som bare gir forvaltningen anledning til å avvise dersom søker 

ikke kan fremlegge nye opplysninger i saken.  

 

Dette er imidlertid et spørsmål som vil bli drøftet i forbindelse med en gjennomgang av 

de alminnelige vilkårene for avvisning i kapittel 7.6. 

 

7.4.2 Særlig om trygderettspraksis 

Et eksempel på at de overnevnte hensyn har fått gjennomslag finner en på trygderettens 

område. I medhold av Trygderettens langvarige og omfattende praksis, kan 

trygdeforvaltningen avvise en ny søknad om et tidligere avgjort saksforhold.196 Dette 

gjelder ikke bare for saker som har vært gjenstand for klagebehandling i Trygderetten, 

                                                 
194 Se forvaltningskomiteen innstilling, side 305-306. 
195 Se foruten Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) side 98, Graver, alminnelig forvaltningsrett side 548 om 

forvaltningens ulovfestede plikt til å omgjøre ugyldige vedtak.   
196 Se blant annet TRR-2005-3861,TRR-2006-487,TRR-2007-571 og TRR-2007-2014. 
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men også for saker som bare har vært gjenstand for behandling i førsteinstans.197 For 

saker som har vært gjenstand for behandling i Trygderetten er reglene imidlertid 

kodifisert i Navs ankerundskriv hovednummer 90 sist endret 23. april 2008.  

 

En sentral avgjørelse finner en i TRR-2005-3861, som gjaldt spørsmålet om den 

trygdedes rett til å kreve gjenopptagelse av en yrkesskadesak avsluttet ved vedtak av 

fylkestrygdekontoret i 1994. Trygderetten la i den anledning følgende til grunn:  

 

”[D]et første spørsmål retten først og fremst skal ta stilling til er om dforeligger 

grunnlag for gjenopptagelse av yrkesskadesaken som ble avsluttet ved 

fylkestrygdekontorets kjennelse datert. 25 oktober 1994. Som begge parter 

påpeker har trygderettsloven ingen bestemmelser om gjenopptagelse av tidligere 

avgjorte saker. Utgangspunktet er jo da også at den ankende part kan påanke et 

vedtak (kjennelse) fra trygdeetaten dersom hun/han er uenig i den avgjørelse 

som er fattet, hva enten dette gjelder rettsanvendelsen, saksbehandlingen eller 

bevisbedømmelsen. Et rettslig grunnlag for en «fornyet behandling» av en 

tidligere avgjort sak (samme krav) kan slik retten forstår det imidlertid utledes 

av folketrygdloven § 22-14 fjerde ledd som lyder: «dersom den som har rett til 

en ytelse, helt eller delvis har fått avslag på et krav om ytelsen på grunn av feil 

som trygdens organer har gjort, skal ytelsen gis fra det tidspunkt den skulle ha 

vært gitt hvis kravet var blitt godtatt første gang det ble fremsatt. Det samme 

gjelder dersom avslaget skyldes ufullstendige eller misvisende opplysinger fra 

andre enn den som har rett til ytelsen.» Bestemmelsen åpner i utgangspunktet 

for en ny materiell vurdering av kravet, uavhengig av den tid som har gått siden 

kravet i første omgang ble avslått. Et alternativt grunnlag for gjenopptagelse 

finnes i Trygderettens praksis. Gjenopptagelsesinstituttet slik dette er utviklet av 

Trygderetten gjelder i utgangspunktet saker som tidligere er avsluttet ved 

Trygderettens kjennelse. Trygdeetaten ser imidlertid ut til å legge denne 

praksisen til grunn for saker som er avsluttet ved etatens vedtak”(min utheving).  

 

Disse uttalelsene er senere fulgt opp av Trygderetten i blant annet TRR-2006-487, som 

gjaldt anke over vedtak om avslag på krav om gjenopptagelse. Trygderetten bemerket i 
                                                 
197 Se for eksempel TRR-2006-487. 
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den anledning innledningsvis at ”verken trygderettsloven eller folketrygdloven har 

bestemmelser om tidligere avgjorte saker”. Trygderetten la imidlertid til grunn at det ”i 

trygderettspraksis [har] utviklet seg visse vilkår for ny realitetsbehandling”.  

 

For mitt formål, er det mest interessante at Trygderetten både i TRR-2005-3861 og 

TRR-2006-487 ser ut til å bygge på en forutsetning om at et trygdevedtak som 

utgangspunkt er å anse som endelig avgjort etter klagefristens utløp. Trygderetten spør 

ikke om det rettslige grunnlaget for å nekte en fornyet behandling, men det rettslige 

grunnlaget for å ta saken opp igjen til fornyet behandling. Trygderetten ser dermed ut til 

å være av den oppfatning at folketrygdloven bygger på en ordning der et saksforhold 

blir endelig avgjort etter klagefristens utløp, eventuelt etter at overordnet klageorgan har 

truffet vedtak i saken. Dette til tross for at trygdelovgivningen selv ikke regulerer dette 

spørsmålet direkte.198  

 

Også det forhold at Høyesterett i Rt. 2007 s. 1 tilsynelatende har godtatt Trygderettens 

praksis på dette området, medfører at praksisen er av interesse også utenfor sitt område. 

Saken gjaldt spørsmålet om avvisning av et tidligere avgjort krav om 

yrkesskadeerstatning. Etter et tidligere avslag avgjort ved rettskraftig dom i 2003, brakte 

A saken inn igjen for fylkestrygdekontoret, under henvisning til at det forelå nye 

opplysinger av betydning for saken. Fylkestrygdekontoret avslo begjæringen om fornyet 

behandling som senere ble stadfestet av Trygderetten. A tok deretter ut stevning etter 

trygderettsloven § 23 og krevde at Trygderettens kjennelse ble kjent ugyldig.199 

Lagmannsretten avviste saken under henvisning til at saken allerede var rettskraftig 

avgjort ved lagmannsrettens dom i 2003. Høyesterett kom imidlertid til at avslaget fra 

Trygderetten var et nytt krav som A hadde krav på å få prøvd lovligheten av. 

Høyesterett kom i den forbindelse inn på spørsmålet om den administrative betydningen 

av en rettskraftig dom, og uttalte i den anledning blant annet at ”tvistemålslovens regler 

om gjenopptagelse av dommer ikke var til hinder for at trygdeforvaltningen, og 

Trygderetten kan ta opp til ny behandling saker som er avgjort ved rettskraftig dom […] 

Ved den nye behandlingen gjelder de regler som er utviklet gjennom Trygderettens 

                                                 
198 Se lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og lov 12. desember 1958 nr. 10 om 

yrkesskadetrygd (yrkesskadeloven). 
199 Se lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten (trygderettsloven). 
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langvarige og omfattende praksis, og kodifisert i Rikstrygdeverkets ankerundskriv 15. 

september 1997 med senere endringer” (min utheving).  

 

Med grunnlag i Trygderettens praksis, og Høyesteretts uttalelser i Rt. 2007 s. 1, kan det 

legges til grunn at det på trygderettens område gjelder særskilte regler om avvisning. I 

hvilken utstrekning trygdeforvaltningens praksis kan anses som et utslag av en 

alminnelig avvisningsregel er derimot uklart. Dette fordi trygderetten er et særlig 

forvaltningsrettslig område som skiller seg fra store deler av den øvrige 

forvaltningsvirksomheten. I motsetning til den tradisjonelle myndighetsutøvelsen, som 

har til formål å regulere en virksomhet, er trygderetten et område som først og fremst 

har til formål å gi økonomisk trygghet til borgerne.200 Trygdemyndighetene forvalter et 

omfattende lovverk, og trygdeforvaltningens arbeid er preget av masseforvaltning. 

Behovet for et effektivt behandlingssystem er derfor stort. På den annen side er hensynet 

til borgernes rettssikkerhet tradisjonelt sett et tungveiende hensyn på 

trygdeforvaltningens område.201 Stortinget har derfor ønsket ekstra 

rettssikkerhetsgarantier, som blant annet har gitt seg utslag i klage- og ankeordningene, 

herunder reglene om anke til Trygderetten.202  

 

Det er interessant at en finner regler om avvisning, av tidligere avgjorte saker, nettopp 

på et område der rettssikkerhensyn tradisjonelt veier tungt. Dette gjelder ikke minst 

fordi praksisen ikke bare knytter seg til avvisning av saker som har vært gjenstand for 

ankebehandling i Trygderetten, men også til saker som bare har vært behandlet i 

førsteinstans. Den omstendighet at Høyesterett ser ut til å ha godtatt 

forvaltningspraksisen, øker også verdien av den som rettskilde. Etter mitt syn, er 

imidlertid ikke trygdeforvaltningens praksis alene tilstrekkelig til å begrunne en 

alminnelig forvaltningsprosessuell avvisningsregel. Trygderetten skiller seg, som 

rettsområde, fra den tradisjonelle reguleringsvirksomheten på vesentlige punkter, noe 

som svekker grunnlaget for å trekke analogier. Praksis på trygderettens område viser 

imidlertid at hensynet til rettssikkerhet ikke nødvendigvis er en avgjørende innvending 

                                                 
200 Foruten folketrygdloven § 1-1, se Kjønstad, Folketrygdloven med kommentarer, side 833. 
201 Se Kjønstad, Folketrygdloven med kommentarer, side 834-835. 
202 Se Kjønstad, Folketrygdloven med kommentarer, side 833. 
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mot en alminnelig avvisningsregel. Hensynet til et effektivt behandlingssystem, veier 

tyngst.  

 

7.5 Avvisningsplikt?  

Et annet spørsmål er om forvaltningen ikke bare har kompetanse til å avvise en ny 

søknad, men også en avvisningsplikt. Dette gjelder i første rekke i de tilfeller der 

overordnet klageorgan har truffet vedtak i saken. Fylkesmannen velger, for eksempel 

etter klage fra en naturvernorganisasjon, å trekke tilbake en kjøretillatelse, eller å 

begrense tillatelsen ytterligere med hensyn til tid og sted etter motorferdselsloven § 6.  

Det er imidlertid ikke bare dersom saken har vært gjenstand for klagebehandling at 

problemstillingen settes på spissen. Tilsvarende problematikk kan også tenkes å oppstå 

dersom overordnet organ på eget tiltak velger å omgjøre underinstansens vedtak.  

 

Rettskildegrunnlaget er her beskjedent. I mangel av andre rettskilder, finner en 

imidlertid problemstillingen kommentert av Sivilombudsmannen i uttalelsen inntatt i 

årsmeldingen for 2007 side 296. Tjøme kommune hadde innvilget en 

dispensasjonssøknad til riving og gjenoppbygging av en fritidseiendom, men vedtaket 

ble etter klage fra søkers naboer omgjort av fylkesmannen. Søker valgte imidlertid å 

søke på nytt, og kommunen valgte på ny å gi tillatelse til byggetiltaket. Søkers naboer 

hevdet i den anledning at kommunen var avskåret fra å innvilge en søknad som i det 

vesentlige var identisk med en tidligere søknad som fylkesmannen etter klagebehandling 

hadde avslått. Ombudsmannen påpekte innledningsvis at ”[R]ettskildematerialet gir 

[…] sparsommelig veiledning i spørsmålet om forvaltningen kan og eventuelt har plikt 

til å behandle en søknad som er identisk med en tidligere behandlet søknad […] Jeg 

nevner allikevel at en ordning hvor forvaltningen har adgang til å ta den nye søknaden 

til behandling, vil redusere betydningen av reglene om klagefrist og omgjøring”.203 

Ombudsmannen sa seg derfor enig med fylkesmannen i at utgangspunktet måtte være at 

”kommunen som hovedregel ikke kan innvilge en søknad som er identisk med en søknad 

fylkesmannen som klageinstans har avslått”.203 Dette gjaldt selv om det ikke forelå en 

uttrykkelig lovhjemmel for avvisning.  

 

                                                 
203 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 2007 side 298.  
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Selv om Sivilombudsmannen ikke fant det avgjørende at det ikke forelå en uttrykkelig 

lovhjemmel for underinstansens avvisningsplikt, kan mangel på lovhjemmel anføres 

som et hovedargument mot en eventuell avvisningsplikt. Verken i forvaltningsloven 

eller i spesiallovgivningen for øvrig, finner en bestemmelser som uttrykkelig oppstiller 

en slik avvisningsplikt. Heller ikke i forvaltningslovens forarbeider er spørsmålet 

gjenstand for behandling. Spørsmålet er om ikke en slik avvisningsplikt likevel må 

kunne utledes av reelle hensyn og forvaltningsprosessuelle systembetraktninger. 

Sivilombudsmannen argumenterer i den anledning med at en ordning hvor forvaltningen 

har adgang til å ta den nye søknaden til behandling, vil redusere betydningen av de 

alminnelige klage- og omgjøringsreglene i forvaltningsloven. På hvilken måte en slik 

ordning vil redusere betydningen av klage- og omgjøringsreglene sier imidlertid 

Sivilombudsmannen mindre om. For tredjemann vil det være en klar fordel om 

førsteinstansen er pliktig til å avvise en ny søknad med mindre det foreligger noe nytt i 

sakens anledning. Tredjemann oppnår på den måten ytterligere sikkerhet for sin posisjon 

gjennom de prosessuelle behandlingsreglene. Naboen kan slå seg til ro med 

klagevedtaket, og trenger ikke engste seg for at kommunen kort tid etter innvilger 

søknaden på nytt. Etter mitt syn er imidlertid hensynet til tredjemann i første rekke ment 

å ivaretas gjennom omgjøringsreglene. Spørsmålet er ikke om førsteinstansen er pliktig 

til å avvise saken, men om tredjemann i medhold av det forrige vedtaket har oppnådd en 

rettsbeskyttet posisjon. Dette må avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering der 

hensynet til tredjemanns forventinger og behov for beskyttelse mot etterfølgende 

endringer avveies mot allmenne styringshensyn.   

 

Et annet spørsmål er imidlertid om ikke hensynet til å sikre klage- og 

omgjøringsreglenes realitet som et administrativt kontrollmiddel, kan tilsi at 

forvaltningen i første instans er pliktig til å avvise en ny søknad om det samme 

saksforholdet. Foruten å trygge den enkeltes rett, fremhever blant annet 

forvaltningskomiteen, med tilslutning av departementet, klage- og omgjøringsreglenes 

funksjon som ledd i forvaltningens interne kontroll med egne avgjørelser.204 Som 

departementet fremhever i forbindelse med omgjøringsinstituttet, gir reglene 

”overordnede organer et kontrollmiddel og mulighet til å gripe inn når de blir merksam 

på at loven blir praktisert på en ulovlig, urimelig, uheldig eller uensartet måte. 
                                                 
204 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 243 og Ot.prp. nr 38 (1964-1965) side 109. 
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Ordningen [omgjøringsinstituttet] har i så måte til dels samme funksjon og tjener 

samme formål som klageinstituttet”. En ordning hvor forvaltningen har plikt til å avvise 

en ny søknad, hindrer således at underordnet organ kort tid etter kan innvilge en søknad 

eller oppheve fastsatte vilkår i strid med overordnet organs rettsoppfatning. Den 

offentligrettslige interesse i å sikre et riktig vedtak, kan derfor anføres som argument for 

en avvisningsplikt.  

 

Som motargument kan anføres at dette er hensyn som ivaretas gjennom reglene om 

forvaltningens alminnelige instruksjonsmyndighet. Overordnet organ kan i medhold av 

den alminnelige instruksjonsmyndighet instruere underordnet organ enten i form av 

generelle instrukser eller ved å instruere om et enkelt resultat. De overnevnte hensyn 

ivaretas da ikke gjennom prosessuelle regler, men gjennom materielle regler som binder 

førsteinstansen med hensyn til hva de kan bestemme i saken. Dette gjelder som 

utgangspunkt uavhengig av om føringene angår førsteinstansens skjønnsutøvelse eller 

rettsanvendelse. Lovavdelingen har i den tidligere nevnte uttalelsen JDLOV-2005-1406 

tatt til ordet for en slik løsning.  Denne løsningen er imidlertid ikke helt uproblematisk. 

Overordnet klageorgan vil sjelden ha en fullstendig oversikt over hvilke nye saker som 

tas opp igjen av underordnet organ til en fornyet behandling, med mindre klageorganet 

gjøres særskilt oppmerksom på dette. Overordnet organs mulighet til å styre utfallet av 

enkeltsaker vil derfor i praksis antagelig være begrenset. En slik ordning skaper også 

problemer i de tilfeller myndighet i førsteinstans er lagt til kommunen, mens 

fylkesmannen er klagemyndighet. Kommunen vil som uavhengig organ som 

utgangspunkt være unndratt statlig instruksjonsmyndighet, herunder instrukser fra 

fylkesmannen.205  Skal hensynet til omgjørings- og klagereglenes realitet som 

administrativt kontrollmiddel ivaretas, fordrer det at underordnet organ, uavhengig av 

den alminnelige instruksjonsmyndighet, i så fall har plikt til lojalt å rette seg etter de 

føringer og de standpunkt som er inntatt av overordnet organ i 

klage/omgjøringsvedtaket. Mangelen på autoritative rettskilder tatt i betraktning, er det 

imidlertid usikkert hvilke løsning som er den rette.     

 

                                                 
205 Se Eckhoff og Smith, forvaltningsrett, side 172.  
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7.6 Vilkårene for avvisning 

7.6.1 Innledende kommentarer 

Forutsatt at forvaltningen har kompetanse, eventuelt plikt til å avvise en ny søknad, 

oppstår spørsmålet om på hvilke vilkår forvaltningen kan avvise søknaden. Sett fra 

søkers side er dette et spørsmål om når søkeren likevel kan kreve en fornyet behandling 

av en tidligere avgjort sak.  

 

Problemstillingen er en naturlig konsekvens av utgangspunktet om borgernes rett til 

løpende å få vurdert sin rettslige stilling i henhold til loven. Som følge av at faktiske og 

rettslige forhold endrer seg, forutsetter søknadslovgivningen at søker på et eller annet 

tidspunkt oppnår et krav på en fornyet behandling av saksforholdet. I sivilprosessen 

finner en tilsvarende problemstilling drøftet i forbindelse med spørsmålet om hva som er 

ett og samme rettskrav, under merkelappen ”facta supervenientes”.206 Nye fakta skaper i 

sivilprosessen som utgangspunktet nye rettskrav.206 Også i forvaltningsprosessen kan 

spørsmålet om vilkår for en fornyet behandling drøftes som et spørsmål om hva som er 

ett og samme forvaltningskrav, da med fokus på identitetskriteriene.207 Om en spør om 

vilkårene for å kreve en fornyet behandling eller om hva som er ett og samme 

forvaltningskrav, er uten betydning for den rettslige realiteten. Tar en utgangspunkt i 

spørsmålet om hva som er ett og samme forvaltningskrav, er det likevel grunn til å gjøre 

oppmerksom på at selv om tilnærmingsmåten er den samme som i sivilprosessen, er 

rettsreglene forskjellige.  

7.6.2 Nye opplysninger 

Kan søker påvise nye faktiske omstendigheter i sakens anledning, må forvaltningen i sin 

alminnelighet være pliktig til å realitetsbehandle den nye søknaden, og ta stilling til 

saken på nytt. Dette må gjelde uavhengig av om det forrige vedtaket har vært gjenstand 

for klagebehandling, eller om det tidligere vedtaket er truffet i førsteinstans. I 

forarbeidene til forvaltningsloven legger således forvaltningskomiteen til grunn at det 

”[F]or den private part består en nær sagt ubegrenset adgang til å få tatt opp et forhold 

                                                 
206 Se Robberstad, Rettskraft, side 199. 
207 Se for eksempel Trygderettens bruk av kravsbegrepet i TRR-2005-3861. 
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til ny behandling dersom han kan legge frem nye opplysninger.”208 Komiteen foretar i 

den anledning ingen sondring mellom en ny behandling på grunnlag av nye fakta og en 

ny behandling på grunnlag av nye bevis om gamle fakta. Rent systematisk ville det, som 

komiteen påpeker, vært riktig å benytte betegnelsen gjenopptagelse på de tilfeller hvor 

nye opplysninger fremkommer om det forhold som danner grunnlag for vedtaket.209 

Komiteen fant det imidlertid ikke nødvendig å innføre et gjenopptagelsesbegrep, 

ettersom ”[S]aksbehandlingsreglene [måtte] bli de samme i en «gjenopptakelsessak» 

som i en ny sak”.209 Som komiteen la til grunn, ”sondrer man vanligvis ikke strengt 

mellom ny behandling p.g.a. nye opplysninger om de omstendigheter vedtaket bygger på 

og ny behandling p.g.a. senere endringer i de faktiske eller rettslige grunnlag. Svært 

ofte vil stillingen også være den at slike forhold er vevet i hverandre; en søker ber f.eks. 

om en ny behandling dels fordi han har nye bevis angående tidligere kjennsgjerninger 

og dels fordi han viser til at situasjonen er endret siden det forrige avslag. Rent praktisk 

sett vil også behandlingsmåten bli den samme ved disse to former for ny behandling 

[…] Men prinsipielt er det i begge tilfelle en ny sak som tas opp til behandling”.210    

 

Bygger en på forvaltningskomiteens syn, kan søker dermed kreve en fornyet behandling 

av saken uavhengig av om opplysningene gjelder nye faktiske forhold eller nye bevis 

om gamle forhold. Dette gjelder både i de tilfeller de nye bevisene gjelder tidligere 

ukjente forhold, og i de tilfeller bevisene gjelder faktiske forhold forvaltningen allerede 

kjente til på vedtakstidspunktet. Foruten nye rettsfakta, kvalifiserer med andre ord også 

nye bevisfakta til en fornyet behandling av saken i første instans. Dette i motsetning til i 

sivilprosessen, hvor nye bevisfakta bare kvalifiserer til en fornyet behandling dersom 

vilkårene for gjenåpning i tvisteloven kapitel 31 er oppfylt.  

 

Bakgrunnen for dette, finner en i de hensyn som begrunner forvaltningens alminnelige 

behandlingsplikt. Den offentligrettslige interesse i en riktig gjennomføring av loven, 

samt hensynet til borgernes rettssikkerhet og tillit til forvaltningen, fordrer at 

forvaltningen løpende vurderer og tar stilling til den rettslige betydningen av nye 

opplysninger som fremkommer i saken. Dette gjelder som utgangspunkt uavhengig av 

                                                 
208 Se forvaltningskomiteens innstilling side 237. 
209 Se forvaltningskomiteens innstilling side 238 note 1. 
210 Se forvaltningskomiteens innstilling side 238. 
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om opplysningene gjelder gamle eller nye faktiske forhold. Søker har riktignok det 

alminnelige ansvaret for å fremskaffe de relevante opplysninger i søknaden.211 Men i 

motsetning til i sivilprosessen, bygger forvaltningsprosessen på at forvaltningen har et 

selvstendig ansvar for sakens opplysning, jf. forvaltningsloven § 17.212  

Som forvaltningskomiteen påpeker, ”vil stillingen ikke sjelden være den at en søker 

først gjennom begrunnelsen for et avslag blir klar over de opplysninger som er særlig 

relevant og skaffer disse til veie”.213 Forvaltningen kan derfor som utgangspunkt ikke 

kunne avvise en ny søknad under henvisning til at dette er opplysninger søker burde 

fremskaffet i forbindelse med det forrige vedtaket. Dette kommer tydelig frem i saker 

hvor søker på gitte vilkår har et rettskrav på tillatelsen. Forvaltningen kan ikke frata 

søker retten til en tillatelse han etter loven potensielt har krav på gjennom en henvisning 

til at de aktuelle opplysningene skulle vært fremskaffet på et tidligere tidspunkt. Til det 

kreves i tilfelle særskilt hjemmel.214 Forvaltningens avvisningsadgang er derfor 

begrenset til de tilfeller den nye søknaden ikke inneholder nye opplysninger i sakens 

anledning. Bygger den nye søknaden på de samme faktiske forhold og de samme bevis 

som forrige gang, kan forvaltningen avvise saken.  

7.6.2.1 Relevanskravet 

Selv om nye opplysninger som utgangspunkt kvalifiserer til en fornyet behandling, kan 

det stilles spørsmål om ikke forvaltningen likevel kan nekte å behandle en ny søknad 

under henvisning til at de nye opplysningene ikke er relevant for sakens utfall. 

 

Forvaltningskomiteen berører spørsmålet kort i forbindelse med sin omtale av 

kommuneforvaltningens avvisningspraksis.215 Komiteen gir i den anledning uttrykk for 

at ”formannskapet […] har formell adgang til å nekte å ta under ny behandling en sak 

                                                 
211 Se forvaltningskomiteens innstilling side 159. 
212 Foruten forvaltningskomiteens innstilling side 159, se Hov, Rettergang I, side 177-178 for skillet 

mellom dispositive og indispositive saker i sivilprosessen. 
213 Se forvaltningskomiteens innstilling side 237. 
214 Et slikt særlig unntak finner en i skatteretten i forbindelse med reglene om avskjæring av nye 

opplysninger etter avsluttet ligningsbehandling, se Gjems-Onstad, Norsk bedriftsskatterett, side 1162-

1168.  
215 Se forvaltningskomiteens innstilling side 85.  
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som tidligere av avslått, dersom det ikke foreligger nye momenter av betydning” (min 

utheving).214  

 

Også departementet syntes å forutsette et krav til relevante opplysninger. I anledning 

spørsmålet om skille mellom omgjøring og ny sak, understreker departementet at ”saken 

[kommer] i en annen og ny stilling, dersom det […] er lagt fram nye opplysninger om 

forhold av betydning” (min utheving).216 Videre uttaler departementet at saken først 

kommer i en ny og annen stilling ”dersom det senere har skjedd vesentlige endringer 

[…] i det faktiske grunnlaget for vedtaket” (min utheving).215 

 

Et utslag av tilsvarende syn finner en også i trygderettspraksis, som oppstiller som 

vilkår, at de faktiske forhold må ”egnet til å føre til at kravet helt eller delvis gis 

medhold”.217 

 

Også Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding for 2007 side 296, kan tas til 

inntekt for at en kan oppstille et krav til relevante opplysninger. Søker krevde, som 

tidligere nevnt, en fornyet behandling blant annet under henvisning til at en av to 

protesterende naboer hadde trukket sin protest, og at fylkesmannens miljøvernavdeling 

hadde opplyst om at et positivt vedtak ikke ville bli påklagd. Sivilombudsmannen 

formulerte det rettslige vurderingstema dit hen, at det avgjørende for kommunens 

behandlingsplikt, ”[var] om det forelå nye opplysninger i saken av en slik karakter at 

søknaden kunne behandles på nytt (min utheving)”. Verken det forhold at en av de 

protesterende naboene hadde trukket sin protest eller at fylkesmannens 

miljøvernavdeling hadde endret syn i saken, var tilstrekkelig til at saken kvalifiserte til 

en ny realitetsbehandling. 

 

Til tross for et spinkelt rettskildegrunnlag, kan det derfor hevdes at ikke enhver 

bagatellmessig endring av faktum er tilstrekkelig til at søker kan kreve saken behandlet 

på nytt.218 Faktum må være relevant for vedtakets faktiske eller rettslige grunnlag. 

                                                 
216 Se Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) side 109.  
217 Se TRR-2005-3861. 
218 Tilsvarende legges også til grunn i sivilprosessen, se Robberstad, Rettskraft, side 200.  
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Derimot kan det ikke oppstilles et krav til at de nye opplysningene vil føre til et annet 

resultat.  

 

En praktisk problemstilling er i denne sammenheng hvorvidt søker kan kreve en fornyet 

behandling alene begrunnet i en ny politisk sammensetning i vedtaksorganet. 

Problemstillingen kommer i første rekke på spissen i saker hvor lovgivningen i større 

eller mindre grad overlater til forvaltningens skjønn om tillatelse bør gis.  Dette gjelder 

uavhengig av om lovgivningen er underlagt kommunal eller statlig forvaltning. 

Rettskildegrunnlaget er også her sparsommelig. Spørsmålet er ikke særskilt kommentert 

i forarbeidene til forvaltningsloven.219 Sivilombudsmannen ser imidlertid ut til å være av 

den oppfatning at nye søknader begrunnet i en ny politisk sammensetning kvalifiserer til 

en ny realitetsbehandling. Ombudsmannen har i den anledning uttalt at ”[E]t standpunkt 

som synes å ha bred oppslutning, er at nye søknader kan være begrunnet i en ny politisk 

sammensetning i beslutningsorganene.”220 Dette standpunktet gjentas også av 

Sivilombudsmannen i uttalelsen inntatt i årsmelding for 2010 side 55. 

 

Etter mitt syn, må en kunne bygge på Sivilombudsmannens syn når en skal besvare 

spørsmålet om forvaltningens behandlingsplikt. Der loven åpner for politisk styring ved 

utøvelsen av forvaltningens myndighet, må en endring i den politiske sammensetningen, 

også gi søker et krav på en fornyet behandling av saken.   

 

7.6.2.2 Søkers pretensjoner 

Et annet spørsmål er hvor langt forvaltningen, allerede i avvisningsvurderingen, kan gå i 

å prøve søkers pretensjoner om opplysningenes betydning for sakens utfall.  

 

Som utgangspunkt må forvaltningen kunne prøve om de opplysningene søker 

fremlegger virkelig er nye, og om opplysningene i tilfelle er relevant for sakens utfall. 

Et annet spørsmål er imidlertid hvor langt forvaltningen kan gå i sin prøving av om 

opplysningene vil medføre et annet utfall.   

 

                                                 
219 Se forvaltningskomiteens innstilling side 236- 238 og Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) side 109-110. 
220 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding for 2007 side 296. 
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I mangel av andre rettskilder, finner vi problemstillingen kommentert av 

ombudsmannen i den tidligere nevnte uttalelsen 2010/1455.  Departementet hadde 

behandlet saken som en sak om omgjøring og ikke som en ny sak, blant annet ut i fra 

den begrunnelse at Post- og teletilsynet ikke kunne se at de nye faktiske 

omstendighetene kunne få betydning for resultatet i saken. Ombudsmannen uttalte i den 

anledning at: 

 

”[U]tgangspunktet om at nye opplysninger innebærer en ny sak medfører ikke 

at det ved vurderingen av om en henvendelse skal sees på som en begjæring om 

omgjøring eller ny sak, samtidig skal vurderes om de nye opplysningene vil 

medføre et annet utfall enn det tidligere vedtaket [...] Spørsmålet om det 

materielt er grunnlag for å nekte A å sende fra sin bopel, er nettopp det 

forvaltningen skal ta stilling til når henvendelsen realitetsbehandles. Spørsmålet 

om han vil nå frem med sitt krav, er således et annet spørsmål.. I sistnevnte 

vurdering er det tilstrekkelig å spørre om opplysningene eller argumentene 

tidligere har vært vurdert, og om de i prinsippet kan tenkes å få betydning for 

det materielle spørsmålet”.   

 

Etter mitt syn, må det være riktig å ta utgangspunkt i de retningslinjer ombudsmannen 

trekker opp i denne uttalelsen. Som ombudsmannen legger til grunn, er spørsmålet om 

nye opplysninger eventuelt vil medføre et annet utfall, er en vurdering som hører 

realitetsbehandlingen til. I vurderingen av om saken skal behandles som en ny sak, er 

forvaltningens vurdering begrenset til spørsmålet om opplysningene tidligere har vært 

vurdert, og om de kan tenkes å få betydning for sakens utfall. Idet forvaltningen tar 

stilling til opplysningenes betydning for søkers materielle rettigheter, er forvaltningen 

over i en prøving av det materielle kravet. 

 

7.6.3 Nye rettslige omstendigheter  

Foruten nye faktiske omstendigheter, vil også det forhold at det har inntruffet endringer 

i sakens rettslige omstendigheter, som utgangspunkt kvalifisere til en ny 

realitetsbehandling.221 Forvaltningen vil med andre ord ikke kunne avvise en sak dersom 

                                                 
221 Se forvaltningskomiteens innstilling side 236- 238 og Ot.prp. nr. 38 side 109-110. 
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søker hevder at det har kommet et nytt regelverk som kan ha betydning for saksutfallet. 

Søker har, under henvisning til prinsippet om den materielle sannhet, krav på å få sin 

sak vurdert opp mot hva som til enhver tid utgjør gjeldende lovgivning. 

 

Dette synspunktet er også fulgt opp av Sivilombudsmannen i den tidligere nevnte 

ombudsmannsuttalelsen inntatt i årsmelding for 1985 side 91. Ombudsmannen legger i 

den anledning til grunn at det forhold at ”det har kommet til nye regler”, er et moment i 

vurderingen som tilsier en ny realitetsvurdering. Etter mitt syn, fremstår imidlertid 

ombudsmannens måte å ordlegge seg på, som noe uheldig. Det forhold at det har 

kommet til nye regler på området, er ikke bare et moment i en helhetsvurdering av om 

saken skal opptas til fornyet vurdering. Nye regler bør som utgangspunkt gi søker et 

ubetinget krav på en fornyet vurdering. En annen sak er imidlertid at det må kunne 

oppstilles et krav til reglenes relevans.  

 

7.6.4 Lang tid 

Et annet spørsmål er hvorvidt det forhold at det har gått tid siden forvaltningen sist tok 

stilling til saken, i seg selv er tilstrekkelig til å kreve saken realitetsbehandlet på nytt. 

Problemstillingen settes på spissen dersom søker krever en ny behandling, uten at søker 

kan påvise noen nye omstendigheter i sakens anledning. I mangel av autoritative 

rettskilder, finner en problemstillingen kort kommentert av Sivilombudsmannen i den 

ovenfor nevnte uttalelsen inntatt i årsmelding for 1985 side 91. Ombudsmannen legger i 

den anledning til grunn at ”[M]omenter som tilsier ny realitetsbehandling kan f.eks. 

være at det har gått noen tid siden avslagsvedtaket”.222  

 

Etter mitt syn, kan det forhold at det gått tid siden det forrige vedtaket neppe i seg selv 

være tilstrekkelig til å begrunne en ny realitetsbehandling. Kan forvaltningen først 

avvise en ny søknad i en sak som i all hovedsak står i samme stilling som da 

forvaltningen traff det forrige vedtaket, er det vanskelig å se noen tungtveiende hensyn 

for at tiden i seg selv skal være avgjørende for retten til å kreve en fornyet behandling. 

En annen sak er imidlertid at det som følge av at det har gått noen tid siden det forrige 

                                                 
222 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmeldingen 1985 side 91. 
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vedtaket ble truffet, har inntruffet endringer i det faktiske eller rettslige grunnlaget som 

ligger til grunn for det forrige vedtaket.  

 

Unntak kan imidlertid tenkes dersom det har gått lang tid siden forvaltningen sist tok 

stilling til spørsmålet om tillatelse. Poenget må da være at forvaltningen har plikt til å 

realitetsbehandle saken på nytt, uavhengig av om søker kan vise til konkrete endringer 

siden det forrige vedtaket ble truffet. Det forhold at det har gått lang tid siden det forrige 

vedtaket ble truffet, gir i seg selv en presumsjon for at sakens forhold kan ha endret seg i 

denne perioden eller i alle fall et krav på å få en vurdering av hvorvidt det er tilfellet. 

 

7.6.5 Krav til forholdsmessighet 

Et annet spørsmål er om det er tilstrekkelig for forvaltningens avvisningsadgang at søker 

ikke kan vise til endringer i sakens faktiske eller rettslige forhold, eller om det må 

oppstilles som tilleggsvilkår at en fornyet realitetsbehandling fremstår som 

uforholdsmessig tyngende for vedkommende forvaltningsorgan. I den tidligere nevnte 

uttalelsen fra Lovavdelingen JDLOV-2005-4106, oppstiller avdelingen et slikt 

tilleggskrav. Kompetanse til å avvise en ny søknad må etter Lovavdelingens syn 

”forutsette at det er gått kort tid, at det heller ikke foreligger endringer av en viss 

betydning, og at realitetsbehandling av søknaden vil innebære praktiske ulemper for 

forvaltningsorganet som ikke står i noe rimelig forhold til det som kan oppnås ved plikt 

til å behandle saken på ny.” Poenget for Lovavdelingen syntes å være at en 

avvisningsadgang neppe kan forsvares ut i fra ressurshensyn alene med mindre en 

fornyet behandling krever uforholdsmessig bruk av ressurser i forhold til hva som kan 

oppnås gjennom en fornyet behandling. Avvisningsadgangen vil da avhenge av hvor 

omfattende saksbehandlingsplikter loven oppstiller i anledning forvaltningens 

realitetsbehandling sett opp mot hva som kan oppnås gjennom en ny behandling.  

 

Etter mitt syn, bidrar dette tilleggsvilkåret neppe til å begrense forvaltningens 

avvisningskompetanse i særlig grad. Det forhold at søker ønsker en fornyet 

realitetsbehandling til tross for at saken i all hovedsak står i samme stilling som 

tidligere, vil lett fremstå som uforholdsmessig bruk av forvaltningens tid og ressurser. 

Forvaltningen vil som regel derfor uansett ha sin avvisningskompetanse i behold.  
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7.7 Unntak for søknader av utpreget kverulerende karakter   

Uavhengig av om forvaltningen kan avvise en ny søknad om et tidligere avgjort 

saksforhold, kan det stilles spørsmål om forvaltningen kan avvise søknader av utpreget 

kverulerende karakter. 

 

Forvaltningskomiteen berører spørsmålet kort i forbindelse med sin omtale av 

kommuneforvaltningens avvisningspraksis.223 Komiteen gir i den anledning uttrykk for 

at ”formannskapet [i alminnelighet] ikke avviser [en] ny realitetsbehandling av en 

tidligere avgjort sak av formelle grunner, med mindre det er åpenbart at det foreligger 

henvendelser av kverulerende karakter”.222 Også Backer, som i utgangspunktet stiller 

seg negativ til en alminnelig avvisningsadgang, tar et forbehold for ”utpregede 

kverulanttilfelle”.224 Tilsvarende syn finner en også hos Sivilombudsmannen, som i 

uttalelsen inntatt i årsmeldingen for 2010 side 55, gir uttrykk for at ”det syntes å være 

alminnelig antatt at forvaltningen har adgang til å avvise å realitetsbehandle gjentatte 

søknader om det samme dersom disse må sies å være fremmet i sjikanehensikt”.  

 

Mangelen på autoritative kilder medfører at svaret på spørsmålet om forvaltningen kan 

avvise nye søknader av utpreget kverulerende karakter, fremstår som usikkert. 

Begrunnelsen må i tilfelle finnes i reelle hensyn. Begrunnelsen for å avvise søknader av 

utpreget kverulerende karakter er i første rekke hensynet til unødvendig bruk av 

forvaltningens tid og ressurser. Forvaltningen skal kunne slippe å foreta en fornyet 

realitetsbehandling av saken i de tilfeller søknaden åpenbart ikke har et fornuftig 

formål.225 Hensynet til søkerens rettssikkerhet ivaretas gjennom forvaltningens plikt til å 

vurdere søknadens innhold og betydningen av søkers anførsler som ledd i den 

innledende saksbehandlingen.   

 

Et annet spørsmål er hva som skal til for at forvaltningen kan avvise en søknad under 

henvisning til at den er av utpreget kverulerende karakter. Her kan det tenkes tilfeller 

                                                 
223 Se forvaltningskomiteens innstilling side 85.  
224 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 722. 
225 Den tilsvarende formuleringen finner en i tvistloven § 2-2 femte ledd som gir domstolene adgang til å 

avvise en sak som ”åpenbart ikke har et fornuftig formål og er anlagt av en person som misbruker 

rettsapparatet ved gjentatte ganger å ha anlagt slike saker”.  
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der søknaden både etter sin form eller sitt innhold fremstår som kverulerende eller 

sjikanøs. Søker bruker for eksempel ord og uttrykk som virker støtende på 

forvaltningen, eller søkers anførsler fremstår som åpenbart uholdbare. Det kan også 

tenkes tilfeller der søker direkte tilkjennegir at han vil fortsette å søke på nytt frem til 

forvaltningen endelig gir han medhold.  

 

Med et beskjedent rettskildegrunnlag er det imidlertid vanskelig nærmere å angi hva 

som skal til for at forvaltningen i tilfelle kan avvise en ny søknad som kverulerende. 

Verken Backer eller Sivilombudsmannen kommenterer spørsmålet om hvilke kriterier 

som er styrende for denne vurderingen.226   

 

Etter mitt syn, må imidlertid vurderingstema først og fremst være knyttet opp til om 

søknaden etter sin form eller sitt innhold åpenbart ikke har et fornuftig formål.  

Antagelig må det også oppstilles som krav at søker har sendt inn gjentatte søknader før 

søker kan nektes realitetsbehandling. Sivilombudsmannen har i den anledning lagt til 

grunn at det normalt sett må mer enn to søknader til før søker kan nektes en 

realitetsbehandling.227 Hensynet til at søker skal oppleve å bli tatt seriøst og få sin sak 

prøvd for forvaltningen veier i utgangspunktet tungt. Forvaltningen kan imidlertid i 

medhold av den alminnelige veiledningsplikten gjøre søker oppmerksom på de 

alminnelige krav til søknadens form og innhold, samt hvilke rettslige krav søker må 

oppfylle for å oppnå den aktuelle tillatelsen. Fortsetter imidlertid søker som før, må 

forvaltningen kunne avvise saken selv om saken bare har vært gjenstand for en tidligere 

realitetsbehandling.    

 

7.8 Er avvisningsvurderingen underlagt forvaltningens frie skjønn? 

For å besvare spørsmålet om avvisningsvurderingen er underlagt forvaltningens frie 

skjønn, må en skille mellom vurderingen av om vilkårene for avvisning er oppfylt, og 

vurderingen av om søknaden skal avvises eller ikke. Mens den første vurderingen 

                                                 
226 Se Backer, Naturvern og naturinngrep, side 722 og Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i 

årsmeldingen 2010 side 55. 
227 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmeldingen 2010 side 55. 
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knytter seg til kompetanseregelens betingelsesside, knytter den andre vurderingen seg til 

kompetanseregelens følgeside.228 

 

At forvaltningen har kompetanse til å avvise en ny søknad, innebærer at det som 

utgangspunkt også må være opp til førsteinstansen selv å ta stilling til hvorvidt de 

ønsker å ta saken opp til fornyet behandling. Forvaltningen er her, som ellers bundet, av 

de alminnelige skjønnsskrankene blant annet i form av forbudet mot usakelig 

forskjellsbehandling, mot å ta utenforliggende hensyn og å treffe vilkårlige 

avgjørelser.229 Velger forvaltningen å ta enkelte søknader opp til fornyet behandling 

mens andre avvises, må forvaltningens avgjørelse i den anledning være saklig 

begrunnet.  

 

Et annet spørsmål er i hvilken utstrekning det er opp til forvaltningen selv å ta stilling til 

om vilkårene for å avvise den nye søknaden foreligger. Spørsmålet om forvaltningens 

subsumsjonsfrihet blir blant annet tatt opp i Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i 

årsmelding for 2007 side 296. Fylkesmannen hadde tidligere hadde gitt uttrykk for at 

spørsmålet om at det forelå nye opplysninger av betydning i saken var et skjønnsmessig 

spørsmål som det tillå kommunen å ta stilling til, og at fylkesmannen derfor ikke kunne 

overprøve kommunens vurdering. Sivilombudsmannen gav i den anledning uttrykk for 

at:  

 

”[…] Det siterte kan forstås i retning av at fylkesmannen som klageinstans bare 

i begrenset grad kan overprøve hvorvidt nye opplysninger foreligger, for 

eksempel i tråd med forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum. I brevet hit 

15. november 2006 fremholder imidlertid fylkesmannen at han i en eventuell 

klagebehandling av kommunens vedtak har full kompetanse til å vurdere om det 

foreligger «nye» opplysninger i saken. Jeg forstår fylkesmannens brev 15. 

november 2006 slik at det gis uttrykk for at fylkesmannen som klageinstans har 

full prøvingskompetanse, noe som må være riktig. Finner fylkesmannen at det 

ikke er fremlagt «nye opplysninger», vil fylkesmannen altså ha plikt til å vurdere 

                                                 
228 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 397. 
229 Om begrepet alminnelige skjønnsskranker, se Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet,  

side 57-58.  
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om søknaden skal avvises, uavhengig av hva kommunen har ment om 

spørsmålet”.230  Etter mitt syn, taler gode grunner for å legge Ombudsmannens 

syn til grunn.  

 

Høyesterett identifiserer i den anledning i Rt. 1995 s. 1427, et viktig hensyn i 

vurderingen av om subsumsjonen er overlatt til forvaltningens skjønn, nemlig hensynet 

til borgerens rettssikkerhet. Saken gjaldt spørsmålet om gyldigheten av to 

fredningsvedtak, herunder spørsmålet om subsumsjonen under uttrykket ”spesiell 

naturtype” etter den daværende naturvernloven § 8, var overlatt til forvaltningens 

skjønn. Høyesterett kom imidlertid til at subsumsjonen var underlagt domstolskontroll, 

og la i den anledning til grunn at ”[D]et[…] er i dag et alminnelig prinsipp i 

forvaltningsretten at domstolene kan prøve ikke bare lovtolkningen, men også 

subsumsjonen ved anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor den enkelte. Dette 

anses som en viktig del av rettssikkerheten. Selv om det er unntak fra denne 

hovedregelen, må de særskilt begrunnes”. Uttalelsene tar sikte på de situasjoner hvor 

forvaltningen treffer et inngripende vedtak med hjemmel i lov, og faller derfor litt på 

siden av den situasjon hvor forvaltningen nekter søker en fornyet behandling på 

ulovfestet grunnlag. Høyesterett gir imidlertid gjennom disse uttalelsene uttrykk for et 

alminnelig prinsipp som må gjelde uavhengig av regelens karakter og 

hjemmelsgrunnlag. Skal hensynet til borgerens rettssikkerhet nedprioriteres, krever det 

særskilt begrunnelse. Når det gjelder vurderingen av hvorvidt vilkårene for 

forvaltningens avvisningskompetanse er oppfylt, er det vanskelig å se argumenter for at 

subsumsjonen skal være underlagt forvaltningens skjønn. Vurderingen av om det 

foreligger nye forhold av betydning i saken er en typisk rettslig vurdering som verken 

innehar elementer av teknisk, økonomisk eller politisk art.231 Hensynet til borgerens 

rettssikkerhet tilsier også at subsumsjonen ikke kan være underlagt forvaltningens 

skjønn. 

 

                                                 
230 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmeldingen 2007 side 298.  
231 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 403. 
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7.9 Oppsummering  

En gjennomgang av relevante rettskilder har vist at det vanskelig kan trekkes noen sikre 

slutninger med hensyn til forvaltningens alminnelige avvisningskompetanse, eventuelt 

avvisningsplikt. Gode grunner taler imidlertid for at forvaltningen kan avvise en ny 

søknad med mindre søker kan påvise nye faktiske eller rettslige omstendigheter i saken. 

Både hensynet til unødvendig bruk av forvaltningens tid og ressurser, samt hensynet til 

en effektiv forvaltning, tilsier at et vedtak etter klagefristens utløp må kunne anses 

endelig avgjort, i den forstand at forvaltningen kan motsette seg en fornyet 

realitetsbehandling i førsteinstans. En særskilt avvisningsadgang må uansett gjelde for 

nye søknader av utpreget kverulerende karakter. Hvorvidt forvaltningen har en plikt til å 

avvise en ny søknad dersom saksforholdet har vært gjenstand for tidligere 

klagebehandling eller omgjøring, er derimot noe mer usikkert. Som argument for en 

avvisningsplikt kan anføres hensynet til å sikre klage- og omgjøringsreglenes funksjon 

som ledd i forvaltningens interne kontroll. Etter mitt syn er det imidlertid grunn til å 

stille spørsmålstegn ved om dette hensynet alene er tilstrekkelig til å begrunne en 

avvisningsplikt. 

8 Kort om begrensninger i forvaltningens skjønnsutøvelse  

Selv om tredjemann som utgangspunkt ikke kan motsette seg etterfølgende endringer til 

hans ulempe, er det ikke gitt at forvaltningen står helt fritt med hensyn til hva de kan 

bestemme i anledning et nytt vedtak i saken. Hensynet til tredjemanns interesser, 

herunder hvordan det nye vedtaket kan påvirke tredjemanns posisjon, vil kunne komme 

inn, ikke bare som et relevant, men også et pliktig hensyn i forvaltningens 

skjønnsutøvelse. Unnlater forvaltningen å se hen til tredjemanns interesse, kan det i 

ytterste konsekvens resultere i at det etterfølgende vedtaket kjennes ugyldig, eventuelt at 

forvaltningen kjennes erstatningsansvarlig. Det uavhengig av om forvaltningens 

unnlatelse bedømmes som en saksbehandlingsfeil eller som en materiell mangel i form 

av et ensidig og manglende skjønn. 232    

                                                 
232 Foruten Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 419, se for eksempel Rt. 2010 s. 376, der Høyesterett 

kjente et vedtak om tilbakekall av drosjeløyve ugyldig. Dette som følge av at forvaltningen hadde begått 
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I hvilken utstrekning hensynet til tredjemann ikke bare er et relevant, men også et 

pliktig hensyn for forvaltningen å se hen til i skjønnsutøvelsen, må i prinsippet besvares 

på grunnlag av en tolkning av det aktuelle lovgrunnlaget. Med unntak av de tilfeller 

hvor loven uttømmende angir hvilke hensyn forvaltningen kan vektlegge, er det som 

utgangspunkt lite i veien for at forvaltningen ser hen til vedtakets konsekvenser for 

tredjemann. Dette må som utgangspunkt gjelde uavhengig av om det aktuelle 

hjemmelsgrunnlaget selv regulerer spørsmålet.233  

 

Et eksempel på at loven selv forutsetter tredjemanns interesser som et relevant hensyn, 

finner en i plan- og bygningsloven § 19-1 første ledd annet punktum jf. 19-2 tredje ledd. 

Foruten reglene om nabovarsel, ivaretas også hensynet til tredjemann gjennom 

angivelsen av forvaltningens plikt til å vurdere tiltakets konsekvenser for blant annet 

helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder uavhengig av om saken har vært gjenstand for en 

tidligere realitetsbehandling eller om saken behandles for første gang. Føringene som 

disse reglene legger på bygningsmyndighetenes skjønnsutøvelse, er ikke primært et 

utslag av hensynet til beskyttelse av tredjemanns forventninger, men av allmenne 

hensyn og hensynet til en samfunnsmessig gunstig styring. 

 

Med unntak av de tilfeller der loven selv regulerer spørsmålet, er det i imidlertid 

vanskelig å si noe konkret om i hvilken utstrekning hensynet til tredjemanns interesser 

ikke bare er et relevant, men også pliktig hensyn i skjønnsutøvelsen.  

 

Av ombudsmannspraksis kan nevnes Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 

for 2000 side 255. Saken gjaldt, som ovenfor nevnt, spørsmålet om 

konsesjonsmyndighetenes adgang til å frafalle et vilkår om avståelse av jord til 

konsesjonssøkende nabo. Som argument for at departementet ikke anså seg bundet av 

omgjøringsreglene i forvaltningsloven § 35, uttalte departementet at ”en tredjemann 

                                                                                                                                                

en saksbehandlingsfeil ved ikke å vurdere om drosjeløyvet burde tilbakekalles slik yrkestransportloven § 

29 forutsetter.   
233 En annen sak er imidlertid i hvilken utstrekning forvaltningen har anledning til å avslå en ny søknad 

alene med henvisning til vedtakets konsekvenser for tredjemann. Dette må imidlertid bero på en tolkning 

av den aktuelle loven som hjemler forvaltningens vedtakskompetanse. 
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som er tilgodesett i vedtaket må anses som part i konsesjonssaken, og at dette innebærer 

at hans interesse i at vilkåret opprettholdes, har relevans og må tillegges vekt ved 

vurderingen.”234  

 

Er tredjemanns interesse av en slik karakter at han har partsstatus i saken, er 

tredjemanns interesse ikke bare et relevant, men også et pliktig hensyn å se hen til i den 

fornyede vurderingen. Unnlater forvaltningen dette, kan vedtaket i ytterste konsekvens 

anses som ugyldig.  

9 Betydningen av tidligere klagevedtak  

9.1 Problemstillingen 

Er det fattet et tidligere klagevedtak i saken, oppstår spørsmålet hvilken virkning et 

tidligere klagevedtak har for avgjørelsen i en ny sak. Tilsvarende problemstilling 

oppstår også dersom overordnet organ etter forvaltningsloven § 35 har omgjort et 

tidligere vedtak på eget initiativ. Fylkesmannen har for eksempel avslått tillatelsen 

kommunen innvilget eller endret på vilkårene til ulempe for søker. Spørsmålet er da 

hvorvidt kommunen står fritt til å avgjøre saken ut i fra sin egen vurdering av 

saksforholdet, eller om kommunen er bundet av de standpunkter overinstansen har 

inntatt ved klagebehandlingen av den første søknaden.  

 

Verken den forvaltningsrettslige lovgivningen eller rettspraksis gir særlig veiledning på 

området.  

 

I de tilfeller overordnet organ har instruksjonsmyndighet, kan overordnet organ velge å 

instruere underinstansen om dens behandling og avgjørelse av den nye søknaden. 

Instruksen kan være mer eller mindre generell, og når det gjelder avgjørelsen av saken 

kan den gjelde både lovtolkningen, skjønnsutøvelsen, fakta og subsumsjonen.235 

                                                 
234 Se Sivilombudsmannens uttalelse inntatt i årsmelding 2000 side 255-256. 
235 Se Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-1406 punkt 3. 
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Underinstansen vil da være pliktig til å følge instruksen.236 Drøftelsen i denne 

sammenheng tar imidlertid sikte på de tilfeller hvor det ikke foreligger en klar instruks 

fra overordnet organ i anledning en ny behandling av saken, men et tidligere 

klage/omgjøringsvedtak truffet av overordnet forvaltningsorgan. 

  

En mulighet er i den anledning å se på klageorganets vedtak som en indirekte instruks til 

førsteinstansen. Førsteinstansen er da i tilfelle bundet av de standpunkter som 

klageorganet har tilkjennegitt i klagevedtaket.237 Etter mitt syn fremstår imidlertid en 

slik løsning som en noe kunstig konstruksjon. En klagebehandling er i første rekke 

begrenset til en overprøving av det påklagde vedtaket, og omfatter sjelden en vurdering 

av hvordan førsteinstansen bør fatte sine vedtak i fremtiden. Det må derfor, etter mitt 

syn, foreligge ganske klare holdepunkter i klagevedtaket for å kunne se på vedtaket som 

en instruks til førsteinstansen. En slik løsning skaper også utfordringer i de tilfeller hvor 

kommunen fatter vedtak i førsteinstans, mens fylkesmannen treffer vedtak som statlig 

klageinstans. Dette fordi staten som utgangspunkt ikke har alminnelig 

instruksjonsmyndighet over kommunen.238 Dette er imidlertid et utgangspunkt med 

reservasjoner.239  

 

9.2 Forslag til løsning 

Selv om overordnet organ ikke har instruert førsteinstansen ved behandlingen og 

avgjørelsen av den nye søknaden, kan man spørre om ikke førsteinstansen likevel er 

bundet av de føringer som implisitt ligger i klageinstansens vedtak. Dette ut i fra en 

tanke om at førsteinstansen i kraft av klagereglene og forvaltningens hierarkiske 

oppbygging er pliktig til lojalt å følge de føringer og signaler som kommer fra 

overordnet forvaltningsorgan. Dette innebærer ikke at førsteinstansen ubetinget er 

                                                 
236 Foruten Lovavdelingens uttalelse JDLOV-2005-1406 punkt 3, se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, 

side 152 om instruks som grunnlag for å skape plikter. 
237 Se blant annet Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 152 om instruks som grunnlag for å skape 

plikter. 
238 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, side 172.  
239 Se for eksempel plan- og bygningsloven kapittel 6 om departementets adgang til å gi statlige 

retningslinjer og statlige planbestemmelser som skal legges til grunn ved kommunal planlegging og 

enkeltvedtak kommunen treffer etter denne loven og annen lovgivning.  
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avskåret fra å treffe et vedtak med motsatt resultatet, men at førsteinstansen ved 

avgjørelsen av den nye søknaden er bundet av de standpunkter overordnet organ har 

inntatt ved klage/omgjøringsbehandlingen. Står saken i det alt vesentlige i samme 

stilling som den gjorde under klagebehandlingen, vil kommunen som resultat som regel 

være bundet til å treffe vedtak med samme innhold til det tidligere klagevedtaket.    

 

Det er vanskelig å finne autoritative rettskilder som kan tas til inntekt for en slik løsning. 

I den tidligere nevnte uttalelsen JDLOV-2005-1406, legger Lovavdelingen til grunn, at 

med mindre overinstansen har instruert førsteinstansen, står førsteinstansen som 

utgangspunkt fritt til å avgjøre saken ut fra sin egen vurdering av saksforholdet innenfor 

rammene av loven og de alminnelige skjønnsskrankene.240 Dette uavhengig av det 

tidligere omgjørings/klagevedtaket. Det er imidlertid vanskelig å trekke noe sikre 

slutninger med hensyn til rekkevidden av denne uttalelsen. For det første begrenser 

Lovavdelingens uttalelse seg til de tilfeller der overinstansen har en alminnelig 

instruksjonsrett. Videre angir Lovavdelingen bare et rettslig utgangspunkt. Uttalelsen 

kan derfor ikke ubetinget tas til inntekt for at førsteinstansen står fritt til å avgjøre saken 

uavhengig av klageinstansens vedtak. 

 

I ombudsmannspraksis finner en imidlertid en uttalelse av interesse inntatt i 

årsmeldingen for 2009 side 401. Saken gjaldt klage over Kautokeino kommunens 

dispensasjonspraksis i saker om kjøretillatelse etter motorferdselsloven § 6. Til tross for 

klare signaler gjennom en rekke klagevedtak, fortsatte kommunen sin liberale 

dispensasjonspraksis i strid med fylkesmannens rettsoppfatning om rammene for å 

kunne gi dispensasjon etter lovens § 6. Kommunen hevdet blant annet at fylkesmannen 

tok feil ved ikke å ta hensyn til at vedtakene bygget på ILO-konvensjonen og 

folkeretten. Fylkesmannen syntes ikke å ha gitt en konkret instruks til kommunen om 

adgangen til å gi dispensasjon eller hvordan kommunen burde praktisert 

dispensasjonsadgangen. Fylkesmannen hadde imidlertid flere ganger uttalt til 

Kautokeino kommune at kommunens dispensasjonspraksis var ulovlig. Ombudsmannen 

la i den anledning til grunn at ”[O]mgjøringsvedtakene, herunder fylkesmannens 

begrunnelser, må sees som klare føringer for hvordan kommunen skal behandle senere 

søknader om dispensasjon etter motorferdselsloven § 6. Kommunen kan ikke overse 
                                                 
240 Se JDLOV-2005-1406 punkt 3.  
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disse føringene ved behandlingen av nye, tilsvarende saker”. Som ombudsmannen 

påpekte, ”syntes [kommunen] selv å erkjenne at dens dispensasjonspraksis er i strid 

med fylkesmannens retningslinjer for lovtolkningen, men har uttrykt at den akter å 

fortsette samme dispensasjonspraksis som tidligere. Ombudsmannen gav imidlertid 

klart uttrykk for at ”kommunen, som underordnet instans,[har plikt til] å rette seg etter 

fylkesmannens syn. Dersom kommunen er uenig med fylkesmannen, må uenigheten 

søkes løst enten ved lovendring eller gjennom avklaring med Miljødepartementet som 

ansvarlig fagdepartement”. Uttalelsene tar riktignok i første rekke sikte på å avklare 

spørsmålet der det er truffet klage/omgjøringsvedtak i tilsvarende saker, og faller derfor 

litt på siden av den situasjon der klage/omgjøringsvedtaket gjelder den samme saken.  

 

Etter mitt syn, taler gode grunner for å bygge på ombudsmannens syn i saker der 

overordnet organ har truffet et tidligere klage/omgjøringsvedtak i saken. Dette blant 

annet av hensyn til en effektiv administrativ styring og den allmenne interesse i at det 

treffes riktige vedtak. Som forvaltningskomiteen la til grunn, har ”[K]lageretten til 

formål å sikre riktige vedtak og trygge den enkeltes rett. Den er et ledd i forvaltningens 

egne interne kontroll med egne avgjørelser”.241 Forvaltningskomiteen viste i den 

anledning også til at en alminnelig klagerett ”vil øke tilliten til forvaltningens 

avgjørelser. Det er lettere å gjennomføre betryggende saksbehandling enn ved første 

gangs behandling. Dette forhold […] vil være av vesentlig betydning for den enkeltes 

rettstilling og en garanti mot uheldige og uskjønnsomme vedtak. Men også for 

forvaltningen selv må en mer fast oppbygget og anvendt klageordning antas å være en 

fordel. En alminnelig klagerett gjør det langt mindre betenkelig å delegere selvstendig 

avgjørelsesmyndighet til underordnet organ”.242 En løsning der førsteinstansen står fritt 

til å vurdere saksforholdet uavhengig av de føringer som ligger i det tidligere 

klage/omgjøringsvedtaket, harmonerer etter mitt skjønn dårlig med de hensyn som etter 

forvaltningskomiteens syn begrunner den alminnelige omgjørings/klageretten i 

forvaltningsprosessen. Dette fordi klage- og omgjøringsreglene ikke bare har til formål å 

trygge den enkelte borgers rettssikkerhet, men reglene skal også sikre styring og 

kontroll nedover i forvaltningshierarkiet, og den allmenne interesse i at lovverket blir 

praktisert på en riktig måte. Hensynet til fleksibilitet blir ivaretatt gjennom at 

                                                 
241 Se forvaltningskomiteens innstiling, side 243. 
242 Se forvaltningskomiteens innstilling, side 255. 
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førsteinstansen ikke nødvendigvis er bundet av resultatet i den forrige klagesaken, men 

av de standpunkt som overordnet organ har inntatt ved klage/omgjøringen av den første 

søknaden. Har de faktiske forholdene i saken endret seg siden behandlingen av den 

første søknaden, kan førsteinstansen likevel innvilge en ny søknad under henvisning til 

at vilkår, som tidligere ikke ble ansett oppfylt, nå er oppfylt. 

10 Retten til å kreve saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36  

10.1 Noen innledende kommentarer  

Som utgangspunkt bærer den private part sine egne omkostninger i anledning 

forvaltningssaken.243  Parten har ingen generell rett til å kreve dekket de kostnader han 

har hatt i forbindelse med en forvaltningssak.244 Omkostninger pådratt i forbindelse med 

utferdigelsen av forvaltningssøknaden, som utgifter til sakkyndig bistand, reiseutgifter, 

porto osv, må i utgangspunktet dekkes av søker selv.245  

 

Et unntak fra dette utgangspunktet finner en imidlertid i forvaltningsloven § 36 første 

ledd.246 Blir et vedtak ”endret” til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Dette som 

utgangspunkt uavhengig av om endringen skyldes at det foreligger visse feil i det 

opprinnelige vedtaket, eller om vedtaket endres som følge av annen skjønnsmessig 

vurdering i forvaltningsorganet.247 Begrunnelsen for at vedtaket endres er uten 

betydning. Som Graver i den anledning påpeker, er ” det således ikke noe krav at 

vedtaket var ugyldig, eller at endringen skyldes feil ved saksbehandlingen, 

avgjøringsgrunnlaget eller lovanvendelse. Også der endringen skyldes en endret 

                                                 
243 Se Ot.prp. nr. 27 (1968-1969) side 24 og Ot.prp. nr. 75 (1993-1994) side 50. 
244 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 559-560.  
245 Se Ot.prp. nr. 27 (1968-1969) side 24. 
246 Foruten reglene i forvaltningsloven § 36, kan også reglene om fritt rettsråd i lov 13. juni nr. 35 om fri 

rettshjelp (rettshjelpsloven) § 22 danne grunnlag for at den private part får dekket utgifter pådratt i 

anledning forvaltningssaken.  
247 Se Innst. O nr. 4 (1994-1995). Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i 

forvaltningskomiteen m.v. punkt 17.  
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skjønnsutøvelse, har parten i utgangspunktet krav på å få erstattet de utgifter han har 

hatt for å overbevise forvaltningen om å endre syn.”248 

 

Bestemmelsen tar i første rekke sikte på å regulere de situasjoner, der forvaltningen 

enten etter klage eller etter en særskilt omgjøringsanmodning, kommer til et annet og 

gunstigere resultat i saken.249 Som departementet legger til grunn, gjelder ikke 

bestemmelsen som utgangspunkt ”i forbindelse med den ordinære 

førsteinstansbehandling av en sak, men bare sakskostnader i forbindelse med en endring 

av enkeltvedtak etter bestemmelsene om klage og omgjøring.”250 Fremfor å fremsette en 

særskilt omgjøringsanmodning, kan det imidlertid tenkes at søker i stedet velger å sende 

inn en ny søknad med krav om en fornyet realitetsbehandling av saken. Det samme kan 

tenkes dersom klagefristen etter forvaltningsloven § 29 eller etter andre særlige 

fristbestemmelser er utløpt. Velger forvaltningen etterfølgende å innvilge en ny søknad 

som tidligere av avslått, kan det stilles spørsmål om ikke søker også kan kreve 

eventuelle saksomkostninger dekket pådratt i anledning utferdigelsen av den andre 

søknaden. Dette gjelder også for de tilfeller hvor forvaltningen, etter en ny søknad, 

lemper på tidligere fastsatte vilkår.  

 

10.2 Kravet til ”endring” av et tidligere vedtak 

Søkers rett, er som innledningsvis nevnt, betinget av at det etterfølgende vedtaket 

innebærer en ”endring” av det forrige, jf. forvaltningsloven § 36 første ledd. Kostnader 

pådratt i forbindelse med vedtak i ”ny sak”, kan søker etter ordlyden derimot ikke kreve 

dekket.  

 

Selv om forvaltningsloven § 36, på tilsvarende vis som forvaltningsloven § 35, 

oppstiller et vilkår om endring, er det ikke gitt at grensen mellom omgjøring og ny sak 

skal trekkes likt. Dette fordi reglene regulerer ulike områder. Reglene i 

forvaltningsloven § 35 er i første rekke begrunnet ut i fra legalitetsprinsippet, og det 

ulovfestede kravet til lovhjemmel for forvaltningens inngrep i borgernes etablerte 

                                                 
248 Se Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 563. 
249 Se Innst. O. nr. 4 (1994-1995) punkt 17.  
250 Se Ot.prp. nr. 75 (1993-1994). Om lov om endringer i forvaltningsloven mv. side 48. 
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rettigheter. Dette i motsetning til forvaltningsloven § 36 som er begrunnet ut i fra 

hensynet til at parten selv skal slippe å måtte betale for de ekstra kostnader han har hatt 

for å oppnå sin rett.251 Hva som nærmere ligger i vilkåret til ”endring” i 

forvaltningsloven § 36, må derfor i utgangspunktet vurderes uavhengig av 

endringskravet i forvaltningslovens § 35. 

 

Som utgangspunkt må et vedtak etter en ny søknad sees på som en ny sak, og ikke en 

endring av et tidligere vedtak i forvaltningslovens § 36 første ledd forstand. I de tilfeller 

hvor den nye søknaden bygger på nye opplysninger eller søker kan vise til etterfølgende 

endringer i faktiske eller rettslige omstendigheter, fremstår dette utgangspunktet som 

uproblematisk.  

 

Spørsmålet er imidlertid om det kan være grunnlag for å oppstille et unntak i de tilfeller 

hvor førsteinstansen treffer et nytt vedtak på grunnlag av en ny søknad som i det 

vesentlige er identisk med den forrige. Dette gjelder i første rekke dersom det nye 

vedtaket skyldes endret syn på forholdene uten at det foreligger noen endring i de 

faktiske eller rettslige forholdene som ligger til grunn for det forrige vedtaket. 

 

Verken ordlyden i forvaltningsloven § 36 eller bestemmelsens forarbeider gir særlig 

veiledning med hensyn til problemstillingen. Heller ikke i rettspraksis finner vi, så vidt 

meg bekjent, problemstillingen behandlet. Mangelen på autoritative rettskilder, gjør det 

usikkert om det i det hele tatt kan oppstilles et unntak der den nye søknaden i det 

vesentlige er identisk med den forrige. Skal et unntak oppstilles, må det i tilfelle bygge 

på en tanke om å se bort i fra de formelle forholdene i saken, og heller se hen til de 

reelle.  

 

Til illustrasjon kan i den anledning nevnes en uttalelse inntatt i Sivilombudsmannens 

årsmelding 1979 side 107. Etter å ha fått avslag på en byggesøknad, klagde søker til 

fylkesmannen over avslaget. Fylkesmannen opphevet vedtaket, og instruerte samtidig 

kommunen om å behandle saken på nytt, denne gang som en dispensasjonssak. Etter 

kommunens tilrådning, ble byggetillatelse gitt. Søker krevde deretter dekning av 

advokatutgifter pådratt i anledning klagebehandlingen. Søkers krav ble imidlertid avslått  
                                                 
251 Se Ot.prp. nr.75 (1993-1994) side 52 og Innst.O. nr.4 (1994-1995) punkt 17. 
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av departementet, med den begrunnelse at vedtaket som ble stadfestet av departementet 

ikke innebar en endring av fylkesmannens vedtak. Som ombudsmannen la til grunn var 

departementets standpunkt riktig dersom man isolert sett bare så på 

dispensasjonsvedtaket. Ombudsmannen reiste imidlertid spørsmålet om ikke 

dispensasjonsvedtaket måtte sees i sammenheng med den tidligere saksbehandlingen, og 

det første avslaget gitt av bygningsrådet. Som ombudsmannen påpekte ”hadde 

bygningsrådet truffet flere avgjørelser som, om de hadde blitt stående, etter sin ordlyd 

stengte for den hyttebygging som fylkesmannen, (og senere Miljødepartementet) sa ja 

til, og som bygningsrådet ga endelig byggetillatelse til. Dette var vedtak som klageren 

nettopp oppnådde å få endret ved klage til overordnet myndighet”.252  

 

Som motargument kan det i første rekke anføres at forarbeidene til bestemmelsen, klart 

syntes å forutsette at retten til å kreve saksomkostninger er betinget av en endring på 

grunnlag av en særskilt klage eller en omgjøringsanmodning. Nytt vedtak på grunnlag 

av en ny søknad omfattes ikke.253 Hensynet til at borgeren skal slippe å måtte betale for 

de ekstra kostnader han har hatt for å oppnå sin rett, kan imidlertid tilsi at søker i 

unntakstilfeller likevel vil kunne kreve saksomkostninger dekket i medhold av 

forvaltningsloven § 36 første ledd. Særlig kan dette tenkes dersom forvaltningen selv 

ber søker sende inn en ny søknad for en fornyet vurdering av saken. Dette enten fordi 

forvaltningen selv mistenker feil ved det forrige vedtaket, eller at forvaltningen etter 

forutgående samtaler med den private part har endret syn i saken. Gode grunner taler for 

at de formelle forholdene i slike tilfeller ikke alltid bør være avgjørende for søkers rett 

til å kreve saksomkostninger dekket. 

                                                 
252 Se Sivilombudsmannens årsmelding for 1979 side 108. 
253 Se Ot.prp. nr.75 (1993-1994). Om endringer i forvaltningsloven mv. side 48. 
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DEL VI AVSLUTNING 

11  Sammenfattende konklusjoner  

Hovedtema i denne oppgaven har vært hvilke materielle og prosessuelle begrensninger 

som kan tenkes å gjøre seg gjeldende dersom søker fremsetter en ny søknad i tidligere 

avgjort sak. Hovedvekten har for det første vært lagt på spørsmålet om når 

omgjøringsreglene i forvaltningsloven § 35 kommer til anvendelse ved behandlingen av 

den nye søknaden. Dette fordi det gjelder særlige regler om behandling og avgjørelse i 

saken dersom et nytt vedtak innebærer en omgjøring av det forrige. For det andre har 

hovedvekten vært lagt på spørsmålet om forvaltningen har kompetanse, eventuelt plikt, 

til å avvise en ny søknad om et tidligere avgjort saksforhold, og eventuelt på hvilke 

vilkår søknaden kan avvises. Oppgaven har også tatt opp andre problemstillinger som 

knytter seg til fornyet behandling av det samme saksforhold, herunder spørsmålet om 

saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36, samt hvilke føringer et tidligere 

klagevedtak kan tenkes å legge på behandlingen og avgjørelsen av den nye søknaden.  

 

Analysen har vist at det er et beskjedent grunnlag av rettskilder å trekke sikre slutninger 

ut fra. Rettskildene er også til dels sprikende. Dette gjelder både med hensyn til 

spørsmålet om omgjøringsreglenes anvendelse, og spørsmålet om forvaltningens 

avvisningsadgang, eventuelt avvisningsplikt, ved behandling av en ny søknad.  

 

Spørsmålet om når omgjøringsreglene i forvaltningsloven § 35 kommer til anvendelse 

ved behandling av den nye søknaden, avhenger etter alt å dømme av om tredjemann har 

oppnådd en rettsbeskyttet posisjon i medhold av det forrige vedtaket. Saker som skal 

behandles etter forvaltningsloven § 35 representerer imidlertid unntakstilfellene. Dette 

fordi tredjemann i begrenset utstrekning kan påberope seg vern mot etterfølgende 

endringer i medhold av forvaltningsloven § 35. Hensynet til en effektiv realisering av 
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politiske målsetninger, og det offentligrettslige behovet for til enhver tid å stå fritt til å 

utnytte sin myndighet på en best mulig måte, veier som utgangspunkt tyngre enn 

hensynet til tredjemanns interesse i, og forventning om, at et tidligere etablert forhold 

ikke endres. Skal tredjemann kunne påberope seg vern etter forvaltningsloven § 35, må 

det foreligge omstendigheter som tilsier at tredjemann har et særlig behov for vern mot 

etterfølgende endringer. Dersom omgjøringsreglene ikke kommer til anvendelse, 

ivaretas imidlertid hensynet til tredjemanns interesser som et relevant, eventuelt pliktig 

hensyn, i forvaltningens skjønnsutøvelse.  

 

Hvorvidt en med hjemmel i forvaltningsloven og forvaltningsprosessuelle 

systembetraktninger kan utlede en alminnelig adgang for forvaltningen til å avvise en ny 

søknad i en tidligere avgjort sak, er også usikkert. Antagelig er det ikke rettslig grunnlag 

for å hevde at forvaltningen er pliktig til å avvise en ny søknad. Dette må som 

utgangspunkt gjelde uavhengig av om saken bare har vært gjenstand for behandling i 

førsteinstans, eller om saken har vært gjenstand for tidligere klagebehandling eller 

omgjøring av overordnet forvaltningsorgan. Vern av etablerte rettsposisjoner ivaretas 

gjennom reglene om omgjøring, og ikke gjennom prosessuelle avvisningsregler. I de 

tilfeller saken har vært gjenstand for tidligere klagebehandling eller omgjøring av 

overordnet forvaltningsorgan, kan en likevel spørre om ikke førsteinstansen er pliktig til 

å avvise saken. Dette av hensyn til å unngå sprikende avgjørelser, og sikre klage- og 

omgjøringsreglene som et administrativt styringsmiddel. Etter mitt syn, kan imidlertid 

en slik løsning vanskelig forsvares ut i fra hva som foreligger av rettskilder på området.  

 

Derimot taler gode grunner, etter mitt skjønn, for at forvaltningen har kompetanse til å 

avvise en ny søknad i en tidligere avgjort sak. Forvaltningen må av ressursmessige 

hensyn kunne legge saken bak seg, og nekte søker en fornyet vurdering av 

saksforholdet, med mindre søker kan fremlegge nye opplysninger som er relevant for 

sakens utfall. Foruten hensynet til ressursbesparelse, kan en finne støtte for en slik 

alminnelig avvisningsregel i forvaltningslovens forarbeider, samt uttalelser fra 

Sivilombudsmannen og Justisdepartementets Lovavdeling.  Forvaltningen vil antagelig 

uansett ha anledning til å avvise nye søknader i kverulerende hensikt. 
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