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Del I: GENERELT 

1 Innledning 

1.1 Mitt formål 

I denne oppgaven vil jeg foreta en sammenligning av klage- og omgjøringsreglene i lov av 

10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, heretter forvaltningsloven, og 

lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning, heretter ligningsloven.  

 

Jeg har til formål å peke på likheter og forskjeller mellom de to lovene, av både formell og 

materiell art, og begrunne hvorfor det er slik. 

 

Bakgrunnen for valg av tema er at den formale juss er av stor interesse hos meg. Klage- og 

omgjøringsreglene er sentrale deler av forvaltningsretten og ligningsforvaltningsretten, og 

jeg ønsket å fordype meg i temaet.   

 

Saksbehandlingsreglene har stor samfunnsmessig betydning, da de forhindrer at det 

offentlige utnytter sin posisjon. Videre fremmer de rettssikkerhet for borgerne og gir vern 

mot overgrep.  

 

I og med at ligningsmyndighetene er forvaltningsorgan er de i utgangspunktet omfattet av 

forvaltningsloven.1 Det er imidlertid gitt egen lov på området for saksbehandlingen, 

ligningsloven.  

                                                 
1 Forvaltningsloven § 1 
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I begge lovene er det to hensyn som er til dels motstridende: rettssikkerhet og effektivitet. 

Jeg ønsker å belyse hvordan avveiningen av hensynene materialiserer seg i lovene. Dernest 

hvorvidt særregler på de forskjellige punkter er nødvendig med bakgrunn i hensynene. 

 

Jeg benytter den tradisjonelle juridiske metode i oppgaven. Jeg tar utgangspunkt i lovens 

ordlyd og utdyper denne ved å se hen til andre relevante rettskilder2: forarbeider, 

rettspraksis, reelle hensyn og juridisk teori.  

 

Så langt jeg har erfart, er det lite rettspraksis på temaet, og dermed benyttes slik i liten grad 

for å belyse lovteksten. 

 

1.2  Avgrensning 

Klage- og omgjøringsinstituttene har mange fasetter, og jeg har måttet utelate noen. Jeg 

redegjør ikke for saksomkostninger, da temaet faller utenfor klage- og 

omgjøringsinstituttene som sådan. Jeg avgrenser også mot klageorganenes materielle 

kompetanse, til tross for temaets nære sammenheng med det som er aktuelt her.  

 

Videre har jeg på bakgrunn av oppgavens størrelse måttet fokusere på hovedregler og 

sentrale unntak. Konsekvensen har blitt at jeg ikke har kunnet redegjøre for alle elementene 

i de ulike bestemmelsene, og alle unntak blir heller ikke belyst. Sistnevnte kommenterer jeg 

under de punktene hvor det er aktuelt.  

 

Rettstilstanden på området er under forandring, da det fra 01.01.08 trer i kraft en 

omorganisering av skatteetaten samt endringer i klage- og omgjøringsreglene. Endringen 

vil medføre en omorganisering av klageorganene og deres sammensetning. Jeg har valgt å 

beskrive gjeldende rett høsten 2007 og vil ikke redegjøre for den kommende ordningen. 

Endringene er blant annet omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 (2006-2007). 

                                                 
2 Eckhoff (2000) s. 23 
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1.3 Den videre fremstilling 

Innledningsvis, i kapittel 2, ser jeg på grunnleggende utgangspunkter. Formålet er å få frem 

hvorfor vi har regler om saksbehandlingen i den offentlige virksomhet, og hvilke hensyn 

klage- og omgjøringsreglene skal tilgodese. Jeg fremstiller også hvilke særlige forhold som 

tilsier at vi må ha egne regler i ligningsforvaltningen.  

 

Under punkt 2.4 redegjør jeg kort for gangen i en forvaltningssak. Formålet er å få innblikk 

i hva som er opptakten til at klage- og omgjøringsreglene har sin praktiske betydning. I 

tillegg ser jeg på alternativene til klage i punkt 2.5, for å belyse at det finnes alternative 

rettsmidler til klageordningen. 

 

I kapittel 3 ser jeg på hva som er forvaltnings- og ligningslovens generelle virkeområder. 

Det er etter min oppfatning nødvendig bakgrunnskunnskap for å se klage- og 

omgjøringsreglenes funksjon i lovene.  

 

I kapittel 4 følgende redegjør jeg for klage- og omgjøringsinstituttenes ulike elementer. Jeg 

deler dette inn i to hoveddeler. Første del omhandler klage til overordnet organ, og andre 

del omhandler omgjøring. 

 

I forhold til klageinstituttet tar jeg for meg hva det kan klages over, hvem som kan klage, 

frist for å klage, hvordan klagen skal utformes samt klageorganene. 

 

I forhold til reglene om omgjøring belyser jeg hva som kan være gjenstand for omgjøring, 

formelle og materielle vilkår for omgjøring, hvem som har kompetanse til å omgjøre samt 

omgjøringsfrister.  

 

Under hvert hovedpunkt redegjør jeg for de aktuelle bestemmelsene i begge regelsettene og 

foretar en sammenligning.  
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2 Grunnleggende utgangspunkter 

2.1 Grunnleggende hensyn som saksbehandlingen skal tilgodese 

Et grunnkrav til offentlig saksbehandling er rettssikkerhet. Hensynet har ikke kommet 

eksplisitt til uttrykk i lovtekstene, men i forarbeidene til forvaltningsloven og ligningsloven 

fremkommer det at rettssikkerhetshensynet er grunnleggende.3  

 

Bakgrunnen for kravet om rettssikkerhet er at borgerne ikke skal bli utsatt for 

myndighetsmisbruk, vilkårlighet og forskjellsbehandling. For å oppnå dette inneholder 

rettssikkerhetskravet flere enkeltelementer som at myndighetene må holde seg til bestemte 

regler, overgrep og urett må hindres, og borgerne skal ha mulighet til å ivareta sine 

interesser overfor det offentlige.4 

 

En del av rettssikkerhetshensynet er forutberegnelighet, og det innebærer at reglene ikke 

må overlate for mye til forvaltningens skjønn. Forutberegnelighet tilsier at reglene som 

forvaltningen skal forholde seg til bør være spesifikke i forhold til hvilke betingelser som 

må være oppfylt for at et vedtak skal kunne treffes og hvilket innhold et vedtak skal ha. 

Reglene bør også være klare og lett forståelige, enkle å finne frem til og ikke gjenstand for 

hyppige endringer.5   

 

Rettssikkerhetshensynet ivaretas også gjennom krav til kontradiksjon. Kontradiksjon skal 

sikre at den som berøres av en offentlig avgjørelse, skal ha mulighet til å øve innflytelse på 

den og ved å få fremlegge sin sak. Dette tilsier at en borger får rett på varsel, rett til innsyn 

i grunnlaget for avgjørelsen og rett til å uttale seg når han blir berørt av en avgjørelse.6    

 

                                                 
3 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) og Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) 
4 Boe (1993) s. 23 
5 Eckhoff (2003) s. 52 
6 Rt. 1997 s. 1019 og Graver (2007) s. 97 
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Et ytterligere grunnkrav i den offentlige saksbehandling er effektivitet. Effektivitet 

innebærer at forvaltningen skal realisere målene til statsmaktene ved å bruke minst mulig 

tid, penger og arbeid.7 Bakgrunnen for krav om effektivitet er at saksmengden i 

forvaltningen er av stort omfang. For omstendelige saksbehandlingsregler vil være 

tidkrevende og kan føre til at forvaltningen ikke oppnår de mål som myndighetene har 

pålagt dem.8  

 

Rettssikkerhet og effektivitet er altså to grunnleggende hensyn i den offentlige 

saksbehandling. Hensynene vil ofte være motstridende, og må veies mot hverandre. 

Rettssikkerhetshensynet tilsier ofte en grundig og omfattende prosess, mens hensynet til 

effektivitet tilsier en enkel og rask behandling av saken.9 I ligningsforvaltningen har 

effektivitet fått noe mer gjennomslagskraft på grunn av massesaksbehandlingen, 

sammenlignet med alminnelig forvaltningsrett. 

  

2.2 Hensyn bak klage- og omgjøringsinstituttene 

Klageinstituttet i forvaltningsretten er et sentralt element i rettssikkerhet. Adgangen til å få 

ny prøving av en avgjørelse som en part mener er gal eller uheldig styrker rettssikkerheten 

hans i den form at instituttet er en garanti mot at det fattes uheldige og uskjønnsomme 

vedtak. Klageinstituttet er også en viktig del av forvaltningens interne kontroll, da 

overordnede organer vil få kunnskap om og foranledning til å gripe inn overfor avgjørelser 

av underinstansen som partene anser uheldige.10 Klageinstituttet tjener således som garanti 

for materielt riktige avgjørelser overfor borgerne. 

    

Omgjøringsinstituttet begrunnes i hensyn til å få riktige avgjørelser, likhet og 

forutsigbarhet for borgerne og samfunnsmessige hensyn. Adgang til omgjøring kan styrke 

                                                 
7 Boe (1993) s. 24  
8 Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 10 
9 Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 10 
10 Graver (2007) s. 511 
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en borgers rettssikkerhet, når omgjøringen medfører endring til hans gunst. Det foreligger 

ut fra lovens ordlyd og hensynene bak loven en alminnelig interesse hos både 

myndighetene og borgerne i at lovene praktiseres på en riktig og rimelig måte, og at det 

ikke oppstår for store lokale variasjoner i hvordan lovene praktiseres.11 Skulle det ikke 

være mulighet til å omgjøre en avgjørelse som var feil, vil det kunne medføre store 

variasjoner i praktiseringen av en lov og således undergrave hensynet til enhet i rettsstaten. 

 

2.3 Særlige hensyn innenfor ligningsforvaltning 

Skattleggingen representerer en byrde for den enkelte borger, og behovet for 

rettssikkerhetsgarantier melder seg derfor med stor tyngde innen ligningsforvaltningen. På 

enkelte punkter har man særregler for å ivareta rettssikkerhetshensynet i tilstrekkelig grad. 

 

Et ledd i saksbehandlingen hvor rettssikkerhetshensynet har fått særlig vekt er 

klagebehandlingen i forhold til ligningsavgjørelser.12 Vedtakskompetansen ligger hos 

uavhengige klagenemnder i ligningsforvaltningen, i motsetning til etter forvaltningsloven, 

hvor overordnet forvaltningsorgan har overprøvingsretten.13  

 

Et annet eksempel hvor rettssikkerhet herunder hensynet til skattyters interesser har fått 

særlig vekt, er klagefristreglene. Man har ikke satt en ytre frist på et år for å ta en klage opp 

til behandling etter ligningsloven, slik regelen er i forvaltningsloven.14 

 

Effektivitetshensynet har særlig betydning i ligningsforvaltningen. Dette fordi antall 

ligningsvedtak som fattes hvert år er særdeles høyt. I 2005 var antall behandlede 

                                                 
11 Graver (2007) s. 543 
12 Innstilling II side 51 
13 Sammenligning forvaltningsloven § 28 og ligningsloven § 9-8 nr. 1 jfr. § 9-5 
14 Forvaltningsloven § 31 
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selvangivelser på 3 683 000.15 Hensynet til effektivitet gjenspeiles i gjeldende regler. Et 

eksempel er at etter ligningsloven har skattyter selv ansvar for sakens opplysning gjennom 

selvangivelsesprinsippet, mens etter forvaltningsloven har forvaltningsorganet ansvar for 

sakens opplysning.16   

 

Hensynet til effektivitet herunder arbeidspresset, tilsier også at man må være varsom med 

for formelle regler i ligningsforvaltningen. Et eksempel på at de formelle krav er noe 

svakere i ligningsforvaltningen er krav til begrunnelse.17  

 

Nevnte særforhold har medført at man har valgt å ha en egen lov for ligningsavgjørelser. 

Forut for standpunktet ble det diskutert ulike hensyn pro og kontra to lover. Alternativt 

kunne man for eksempel valgt å ha alle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, med 

eksplisitte særregler for ligningsforvaltningen der det var nødvendig og hensiktsmessig. 

 

Et hensyn for egen lov er at skattemyndighetene og andre som skal bruke ligningsloven 

skal slippe vanskeligheter knyttet til å finne frem i flere lover og forskrifter enn strengt tatt 

nødvendig. Det en klar fordel for ligningsforvaltningen å ha alle forvaltningsregler i 

ligningsloven, uansett om de harmonerer med eller avviker fra forvaltningsloven.18 

Arbeidspresset i etaten er stort, og egen lov kan være arbeidsbesparende. 

 

Et hensyn mot å ha to lover er at for advokater og andre som kjenner forvaltningsloven fra 

andre sider av sitt virke, ville det gitt bedre oversikt hvis ligningsloven bare inneholdt 

                                                 
15 Årsrapport for skatteetaten 2005 s. 10 - http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/skd_arsm05.pdf 

[19.11.07] 
16 Sammenlign ligningsloven kapittel 4 og forvaltningslovens § 17 
17 Sammenlign forvaltningsloven § 25 og ligningsloven § 3-11 
18 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 13 
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avvikende regler.19 En ytterligere ulempe er at ligningsloven får et større omfang når den 

inneholder regler som allerede finnes i forvaltningsloven.20 

  

2.4 Kort om gangen i en forvaltningssak 

Opptakten til et vedtak etter forvaltningsloven er enten søknad fra en borger eller initiativ 

fra forvaltningen. Dernest fattes et vedtak, enten i form av forskrift eller enkeltvedtak. Et 

enkeltvedtak vil kunne påklages av partene og av andre med rettslig klageinteresse.21 

Klager kan enten få medhold i sin klage, eller få som resultat at den ikke blir tatt til følge. 

Overordnet organs vedtak er i utgangspunktet endelig og kan ikke påklages.22 

Forvaltningen vil også i noen tilfeller ha adgang til å omgjøre enkeltvedtak av eget tiltak.23 

 

Opptakten til et vedtak etter ligningsloven er noe annerledes. Her fastsettes skattepliktig 

inntekt og formue ved et ligningsvedtak hvert år for alle norske skattytere. Det er mulig å 

påklage ligningsvedtaket etter ligningsloven kapittel 9. En klage kan medføre at man får 

medhold eller at den opprinnelige ligningsavgjørelse opprettholdes. Stadfestes den 

opprinnelige ligningsavgjørelse, kan man som utgangspunkt klage en gang til.24 Også etter 

ligningsloven foreligger det i noen tilfeller adgang for ligningsmyndighetene til å omgjøre 

en ligningsavgjørelse av eget tiltak.25 

 

2.5 Alternativer til klage 

En avgjørelse kan også prøves på andre måter enn gjennom klageinstituttet i 

forvaltningsloven og ligningsloven.   

                                                 
19 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 13 
20 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 13 
21 Forvaltningsloven § 28 
22 Forvaltningsloven § 28 tredje ledd 
23 Forvaltningsloven § 35 
24 Ligningsloven § 9-2 
25 Ligningsloven § 9-5  
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Etter forvaltningsloven er én mulighet å henvende seg til organet som har truffet avgjørelse 

og be om å få den omgjort med hjemmel i forvaltningsloven § 35. Her legges til grunn at de 

formelle krav til klage i forvaltningsloven ikke er oppfylt. Da har organet som har truffet 

vedtaket mulighet til å endre avgjørelsen. Etter ligningsloven kan man også henvende seg 

til organet som har truffet avgjørelse, men organet har som utgangspunkt ikke kompetanse 

til å omgjøre egne vedtak. Hvis vedtaksorganet mener at avgjørelsen må endres må saken 

bringes inn for overordnet nemnd.26   

 

En annen mulighet etter begge lovene er å bringe saken inn for prøving hos domstolene, 

forutsatt at prosessforutsetningene er oppfylt. Disse fremgår av tvistemålsloven §§ 53 og 

54, samt av rettspraksis.27 Etter forvaltningsloven kan den som er misfornøyd med et 

forvaltningsvedtak som hovedregel velge om han straks vil reise sak for domstolene eller 

først klage til overordnet forvaltningsmyndighet, med mindre det er gitt nærmere særregler 

av vedkommende forvaltningsorgan, jfr. tvistemålsloven §§ 435 og 437. I forhold til 

ligningsavgjørelser kan man reise sak for domstolen selv om man ikke har utnyttet 

klagemulighetene.28 Det er fristregler for domstolsprøving av en ligningsavgjørelse i 

ligningsloven § 11-1 og skattebetalingsloven § 48.  

  

Videre kan man klage til sivilombudsmannen. Ombudsmannsordningen er regulert i en 

egen lov, Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 nr. 8, heretter 

Ombudsmannsloven. Formålet med ordningen er å sikre at forvaltningen ikke gjør urett 

mot borgerne og bidra til at menneskerettighetene respekteres.29 Ombudsmannen skal som 

utgangspunkt ikke behandle en klage når klageren har mulighet til å få prøvd saken av et 

                                                 
26 Ligningsloven § 9-8 jfr. § 9-5 
27Aktuell rettspraksis fremgår av blant annet Hov (2000) s. 113-160. 
28 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 125 
29 Ombudsmannsloven § 3 
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overordnet forvaltningsorgan.30 Uttalelsene fra sivilombudsmannen er rådgivende. Organet 

har ikke beslutningsmyndighet, det kan kun påpeke feil.31 

 

                                                 
30 Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 19.02.1980 § 5  
31 Ombudsmannsloven § 10 
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3 Lovenes generelle virkeområde 

3.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningslovens § 1 fastsetter lovens generelle virkeområde.  

Bestemmelsen lyder:  

”Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke 

annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et 

hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i 

saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift”.  

 

Forvaltningsloven regulerer de formelle krav til saksbehandlingen i det offentlige. Dette 

innebærer at den formelle saksbehandling også i skattesaker i utgangspunktet reguleres av 

forvaltningsloven.  

 

Bestemmelsens første punktum fastsetter at loven gjelder forvaltningsorganers virksomhet, 

forutsatt at annet ikke er bestemt i medhold av lov. Er annet bestemt i medhold av lov, skal 

det få forrang. Det følger også av lex specialis prinsippet.32  

 

Bestemmelsen definerer i annet punktum hva som er forvaltningsorgan etter loven. 

Forvaltningsorgan er ”et hvert organ for stat og kommune”. Dette vil eksempelvis være 

trygdekontor, fylkesmannen og statsadvokatembetet.   

 

                                                 
32 Eckhoff (2000) s. 357 
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3.2 Ligningsloven 

Ligningsloven § 1-1 angir lovens virkeområde generelt.  

Bestemmelsen lyder: 

”Denne lov gjelder for utligning av 

a. skatt på formue og inntekt, og tonnasjeskatt, etter skatteloven og 

b. trygdeavgift etter folketrygdloven.” 

 

Loven gjelder for alle skatter som skal utlignes etter skatteloven og utligning av 

trygdeavgift etter folketrygdloven. Dette fremgår også i forarbeidene.33 

 

Ligningsloven § 1-2 fastsetter forholdet til forvaltningsloven.  

Bestemmelsen lyder: 

”Forvaltningsloven skal, med unntak for kapittel VII om forskrifter, ikke gjelde 

for behandlingen av saker som omfattes av § 1-1.” 

 

Regelen innebærer at forvaltningsloven ikke gjelder når saken omhandler utligning av skatt 

på formue og inntekt etter skatteloven, utligning av tonnasjeskatt etter skatteloven samt 

trygdeavgift etter folketrygdeloven. Da kommer saksbehandlingsreglene i ligningsloven til 

anvendelse.  

 

Det er gitt direkte regler om saksbehandling, taushetsplikt og klage med videre i 

ligningsloven.34 I mange tilfeller er forvaltningsloven og ligningsloven i samsvar med 

hverandre. Der ligningsloven avviker fra de generelle forvaltningsrettslige reglene er det 

fordi spesielle hensyn, som nevnt i punkt 2.3, har gjort seg gjeldende.35 

                                                 
33 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 58 
34 Se ligningsloven for nærmere utdypelse 
35 Stoveland (1980) note 3  
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Del II: KLAGE TIL OVERORDNET ORGAN 

4 Klagegjenstand  

4.1 Forvaltningsloven 

Gjenstand for klage etter forvaltningsloven reguleres i lovens kapittel seks, herunder § 28 

første ledd.  

Bestemmelsen lyder: 

”Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).” 

 

Ut fra bestemmelsens ordlyd og sammenheng legger jeg til grunn at klagegjenstanden er 

enkeltvedtak. Dette er i samsvar med forvaltningslovens § 3 første ledd første punktum, 

som fastsetter at kapittel seks i loven bare gjelder for enkeltvedtak. Dermed må de formelle 

kravene til enkeltvedtak være oppfylt.  

 

Forvaltningslovens § 2 første ledd litra b angir hva som skal anses som enkeltvedtak.  

Bestemmelsen lyder: 

”enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere 

bestemte personer;” 

 

Enkeltvedtak vil være en avgjørelse som inneholder forbud eller påbud rettet mot en person 

eller flere bestemte angitte personer. Man taler også om enkeltvedtak dersom avgjørelsen 

medfører en frihetsinnskrenkning eller begunstigelse for en eller flere bestemte personer.36 

 

                                                 
36 Woxholth (2006) s. 93  
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Selv om lovens ordlyd tilsier at grensen for hva som skal regnes som enkeltvedtak i første 

omgang ser ut til å være klar, finnes det tilfeller hvor det kan være usikkert om man har 

med et enkeltvedtak eller en forskrift å gjøre. Denne tematikken avgrenser jeg mot i denne 

oppgaven, da dette ikke er direkte relevant for oppgavens tema. For nærmere belysning 

henviser jeg til juridisk litteratur.37  

 

Forvaltningslovens klage- og omgjøringsregler kommer altså til anvendelse i forhold til alle 

enkeltvedtak som er truffet av et forvaltningsorgan, forutsatt at annet ikke er bestemt i 

medhold av lov.38 Gjennom klage- og omgjøringsreglene i forvaltningsloven kan alle sider 

av et enkeltvedtak angripes, både rettsanvendelsen, skjønnsutøvelsen, faktum og/eller 

saksbehandlingen.   

 

Forvaltningsloven gir også adgang til å klage over visse avgjørelser som ikke er 

enkeltvedtak, se lovens §§ 14, 15 og 21. Bakgrunnen for at disse avgjørelsene ikke 

karakteriseres som enkeltvedtak, er at de ikke omhandler materielle sider av et vedtak, men 

saksbehandlingen.39 

 

4.2 Ligningsloven  

Ligningsloven kapittel ni sitt virkeområde fastsettes i § 9-1.  

Bestemmelsen lyder: 

”Ligningen kan endres etter dette kapitlet når en skattyter, uansett av hvilken 

grunn, er uriktig lignet eller forbigått ved ligningen og når skattelovgivningen 

foreskriver eller forutsetter endring i andre tilfelle.”                                                         

 

                                                 
37 Woxholth (2006) s. 94-96  
38 Forvaltningsloven § 1 
39 Graver (2007) s. 518 
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Bestemmelsen angir hva som i det hele tatt kan være gjenstand for endringssak og fastsetter 

også klagegjenstand.40 Det er ligningen som er gjenstand for endring.  

 

Når ligningsloven § 9-1 taler om ”ligningen” som kan endres så innebærer det at man 

endrer en ligning som er foretatt etter reglene i kapittel 8. Kapittel 9 får også anvendelse på 

en skattyter som er blitt forbigått ved ligningen. Sistnevnte innebærer at det ikke foreligger 

en ligning på ham. Den etterfølgende ligning som da foretas regnes som endring av ligning, 

og regnes som vedtak i endringssak. Denne rettstilstanden er fastslått i forarbeider og 

rettspraksis, Heerema-dommen.41  

 

Ligningsloven § 9-2 regulerer klage over ligning fra skattyters side, og nr. 1 angir 

klagegjenstand.   

Bestemmelsen lyder: 

”1. Skattyteren kan klage  

a. til ligningsnemnda over ligning etter kapittel 8, 

b. til overligningsnemnda over vedtak truffet av ligningskontoret eller 

ligningsnemnda i endringssak etter kapittel 9, 

c. til fylkesskattenemnda over overligningsnemndas vedtak når det på noe punkt 

fører til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag, 

d. til Riksskattenemnda over fylkesskattenemndas vedtak når det på noe punkt 

fører til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag, 

e. til fylkesskattenemnda over avgjørelser som medfører at samme inntekt eller 

formue blir skattlagt til flere kommuner i fylket eller 

f. til Riksskattenemnda i tilfelle som nevnt i e når kommunene ligger i 

forskjellige fylker.” 

 

                                                 
40 Zimmer (1993) s. 94  
41 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106 og Rt.1997 s. 860 
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Det er ligning, endringsvedtak og avgjørelser i forlengelsen av ligningen som er gjenstand 

for klage etter ligningsloven § 9-2. Forarbeidene til ligningsloven fastsetter at ordet 

”ligningen” har flere handlinger.42 

 

”Ligning” inkluderer å fastsette: den skattepliktige formue og inntekt, pensjonspoeng, 

skatteklasse, hvilke skattesatser som skal anvendes samt selve skatteberegningen. 

Ligningen omfatter også beslutning og beregning av forsinkelsesavgift eller tilleggsskatt 

etter ligningsloven §§ 10-1 til 10-4 og renteplikt etter ligningsloven § 9-10.43  

 

Utenfor begrepet ligning i § 9-2 faller kommunekassererens/kemnerens beregning av: 

beløp til gode, restskatt, rentegodtgjørelse eller rentetillegg. Videre er spørsmål om 

tvangsmulkt etter § 10-6 eller dekning av sakskostnader ikke en del av ligningen.44 

 

En forutsetning for å klage etter bestemmelsen er at skattyter har en påstand om at 

ligningsavgjørelsen er feil.45  

 

Ligningsloven § 9-2 første ledd litra a angir at det kan klages over ligning etter kapittel åtte. 

Bestemmelsen fastsetter skattyters rett til å klage over avgjørelser som er foretatt under den 

ordinære ligning. Det omfatter ikke bare standpunkter til spørsmål som 

ligningsforvaltningen er oppmerksom på. Inkludert er også avgjørelser som omfatter det 

standpunkt som ligger i at ligningen avsluttes og legges ut, uten at man gjør mer for å 

kartlegge flere fradragsposter, inntektsposter, formuesposter, skattytere og så videre.46 

 

                                                 
42 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106 
43 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106  
44 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106 
45 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106 
46 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106-107 
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Ligningsloven § 9-2 første ledd litra b, c og d angir at det kan klages over vedtak. De 

vedtak som man taler om her er overprøvingsvedtak som er gjort i forlengelsen av den 

opprinnelige ligning. Dermed er det materielle innholdet det samme som etter litra a. 

 

Ligningsloven § 9-2 første ledd litra e og f angir andre avgjørelser som kan være 

klagegjenstand. Disse klagegjenstandene er også bestemmende for ligningens materielle 

innhold i den form at skattyter blir skattlagt to ganger for samme inntekt eller formue i 

forskjellige kommuner. Dermed omfattes disse avgjørelsene av begrepet ”ligning” i 

ligningsloven § 9-2 første ledd litra a. Skattyteren kan i tilfeller som dette klage etter første 

ledd litra a og b dersom han mener at feilen er gjort i en bestemt kommune. Skattyteren bør 

imidlertid være fritatt fra å ta stilling til en tvist mellom kommunene om hvor skatten skal 

betales. Bakgrunnen for at den art av avgjørelser er angitt som klagegjenstand i loven, er at 

juridisk og økonomisk dobbelbeskatning skal unngås. Bestemmelsen fungerer som 

sikkerhetsventil for skattyter.47 En slik avgjørelse vil være bestemmende for skattyters 

rettigheter og plikter, og det vil være i strid med prinsippet, som fremkommer 

forutsetningsvis av skatteloven § 3-1, om at man kun skal skattlegges en gang.   

 

4.3 Vurdering  

Når jeg sammenligner klagegjenstanden i forvaltningsloven og ligningsloven, ser jeg at 

disse formelt er forskjellige.  

 

Jeg vil først bemerke at forvaltningsloven og ligningsloven er sammenfallende i forhold til 

at det ikke kan klages over forskrifter.48 Forklaringen på dette er naturlig. Når det offentlige 

gir forskrifter, er dette vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et stort antall personer 

eller en ubestemt krets av personer.49 Forskrifter må karakteriseres som et offentlig 

                                                 
47 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 107 
48 Forvaltningsloven §§ 3 og 28, ligningsloven § 1-2 
49 Forvaltningsloven § 2 første ledd litra c 
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styringsmiddel, og hvis klagerett skulle kunne benyttes i et slikt henseende, ville det kunne 

virke hemmende og uthulende på forskrifters funksjon.  

 

Begrepsbruken med hensyn til klagegjenstand er annerledes i forvaltningsloven enn i 

ligningsloven. Etter min vurdering har klagegjenstanden i forvaltningsloven en generell 

utforming, mens ligningslovens klagegjenstand er konkret utformet.  

 

Ligningsloven har et snevrere anvendelsesområde, jfr. ligningsloven § 1-1 og redegjørelsen 

i punkt 3.2. Innenfor ligningslovens virkeområde er de formelle kravene til klagegjenstand 

andre sammenlignet med forvaltningslovens krav. Har denne forskjellen reell betydning, 

eller er klagegjenstandenes materielle innhold parallelle? 

 

Etter forvaltningsloven er kriteriet at klagegjenstanden er bestemmende for ens rettigheter 

og plikter.50 En ligningsavgjørelse kan påklages etter ligningsloven § 9-2 når skattyter 

mener den aktuelle feil har hatt betydning for ligningsresultatet.51 

 

Klagegjenstandene som fastsettes i ligningsloven § 9-2 er ut fra min vurdering 

bestemmende for skattyters rettigheter og plikter og vil falle inn under 

enkeltvedtaksbegrepet i forvaltningsloven. Ligningen og vedtaket i litra a og b vil være 

bestemmende for skattyters rettigheter og plikter i den form at det vil ha betydning hva som 

skal beskattes og summen på beskatningen, hvilke fradrag skattyter kan få samt størrelsen 

på disse. Det samme gjelder for tilfellene som omhandles i litra c, d, e og f. Slik jeg ser det, 

foreligger det altså ikke noen reell forskjell mellom klagegjenstandene i forvaltningsloven 

og ligningsloven. 

                                                 
50 Forvaltningsloven § 28 jfr. § 2 første ledd litra b  
51 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 106 
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5 Hvem har klagerett 

Klagerett vil si muligheten til å anvende klageinstituttet som rettsmiddel.52 Det er 

personelle begrensninger i lovene når det gjelder hvem som kan benytte dette 

rettsmiddelet.53  

 

5.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 28 første ledd regulerer hvem som kan klage. Bestemmelsen er referert 

under punkt 4.1, og gir part eller annen med rettslig klageinteresse klagerett. 

 

Det må tolkes hva som menes med begrepene ”part” og ”annen med rettslig 

klageinteresse”. 

 

Ut fra bestemmelsens ordlyd og alminnelig tolkning kan det legges til grunn at ikke enhver 

borger vil ha klagerett i forhold til et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

 

5.1.1 Part 

Forvaltningsloven § 2 første ledd litra e fastsetter at den ”person en avgjørelse retter seg 

mot eller som saken ellers direkte gjelder”, vil være part i forvaltningslovens forstand.  

 

Forvaltningslovens § 2 første ledd litra e angir at man er part dersom avgjørelsen retter seg 

mot en. Dette må karakteriseres som en formell avgrensning. Man må se hen til vedtakets 

formulering med hensyn til hvem som har fått sin rettstilling spesifisert i avgjørelsen.54 

                                                 
52 Bernt (2003) s. 239  
53 Forvaltningsloven § 28 og ligningsloven §§ 9-2 og 9-3 
54 Graver (2007) s. 414 
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Eksempelvis vil et vedtak som fastsetter at Hans Tastad ikke har rett på sykepenger etter 

folketrygdloven medføre at Hans Tastad er part i forhold til vedtaket. Han oppfyller 

dermed vilkåret i forvaltningslovens § 28 om at man må være part for å kunne klage. 

Dernest har forvaltningslovens § 2 første ledd litra e en materiell avgrensning i form av 

hvem saken direkte gjelder. Bakgrunnen for denne avgrensningen er at forvaltningen ofte 

setter i gang en sak uten at det er definert noen parter i formell forstand eller at noen har 

krevd behandling gjennom søknad eller lignende.55  

 

Vanligvis vil det ikke være noe problem å fastslå hvem avgjørelsen ”retter seg mot”. Det 

som kan være problematisk er avgrensninger av hva som ligger i ”den som saken ellers 

direkte gjelder”. Man vil være berørt direkte dersom man får sine rettigheter eller plikter 

fastlagt eller forandret av det aktuelle vedtak. Derfor er det bare der hvor det er snakk om 

faktiske virkninger av vedtaket at det oppstår avgrensningsproblemer. I disse tilfellene må 

det skilles mellom dem som blir direkte berørt og dem som berøres indirekte.56 Jeg går ikke 

nærmere inn på denne avgrensningen, da dette ikke er oppgavens hovedtema. Belysning 

kan fås i blant annet juridisk teori.57  

 

Forarbeidene til forvaltningsloven § 28 fastsetter at det ikke er et nødvendig vilkår for å ha 

klagerett at vedkommende har vært behandlet som part ved underinstansens behandling.58 

Videre er det ikke et vilkår for å få partsstatus etter bestemmelsen at vedtaket direkte 

gjelder eller regulerer vedkommendes rettigheter. Det er tilstrekkelig at vedtaket får (eller 

kan få, om vedtaket får et annet utfall) faktiske eller praktiske klare og umiddelbare 

virkninger for han eller henne.59 

 

                                                 
55 Graver (2007) s. 414 
56 Graver (2007) s. 415 
57 Se blant annet Graver (2007) s. 415-419 og Woxholth (2006) s. 99-104 
58 Ot.prp.38 (1964-1965) s. 97 
59 Bernt (1967) note 652 
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Det har vært reist spørsmål i juridisk teori om det må oppstilles et vilkår om at parten har 

rettslig klageinteresse. Dette går jeg ikke nærmere inn på her, da det ikke er av betydning 

for sammenligningen mellom forvaltningsloven og ligningsloven. For nærmere drøftelse og 

belysning viser jeg til juridisk teori.60 

 

5.1.2 Øvrige med klagerett – krav om rettslig klageinteresse 

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 28 fastsetter videre at et enkeltvedtak også kan 

påklages av andre enn partene, dersom den aktuelle person har rettslig klageinteresse i 

saken. Spørsmålet blir når en person som ikke vedtaket direkte retter seg mot har rettslig 

klageinteresse. Man finner ikke nærmere veiledning om dette i lovens ordlyd. 

  

Etter en alminnelig tolkning av uttrykket ”rettslig klageinteresse” kan det sluttes at ikke 

enhver vil ha rett til å klage over et enkeltvedtak. Det må foreligge en viss interesse i 

vedtaket for å ha klagerett.61 

 

Forarbeidene angir at det kan ikke kreves at en subjektiv rett er krenket for at det skal 

foreligge klageadgang etter forvaltningsloven § 28. Øvrige interesser kan gi rett til å klage, 

men de må være av en viss styrke og individualitet. Saken må vedkomme klageren, og hans 

klage må ikke ha karakter av en uvedkommende innblanding.62 

  

Forarbeidene til forvaltningsloven § 28 forutsetter at man kan trekke paralleller til kravet 

om rettslig interesse etter tvistemålslovens § 54.63  

 

Ut fra forarbeidene og juridisk teori kan det sluttes at klageretten etter forvaltningslovens   

§ 28 i hvert fall ikke strekker seg kortere enn søksmålsretten.64 

                                                 
60 Woxholth (2006) s. 462 og Eckhoff (2003) s. 460 
61 Forvaltningskomiteens innstilling s. 276-277 og Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 97 
62 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 97 
63 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 97 
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Generelt kan man si at alle et vedtak har klare virkninger for, har rettslig klageinteresse og 

dermed mulighet til å klage. Det innebærer at dette er en norm som får anvendelse på en 

mye videre personkrets enn den som følger av partsavgrensningen etter forvaltningsloven. 

Klagerett etter forvaltningsloven forutsetter ikke at saken direkte gjelder vedkommende. 

Klare, faktiske virkninger for vedkommende er tilstrekkelig.65 

  

Argumentet for å la klageretten gjelde for andre enn partene, er at de som har rettslig 

interesse i å få avgjort om et vedtak er gyldig, kan bringe spørsmålet inn for domstolene.66 

På denne bakgrunn bør klageadgangen være så vid at den lar de som kan få saken brakt inn 

for domstolen, få prøve forvaltningsklagen først. Det virker preventivt for å unngå unødige 

rettssaker og den belastningen det ville medføre. Normalt er det også rimeligere og enklere 

å foreta klagebehandling, sammenlignet med kostnadene og prosessene som påløper ved en 

rettssak. Sistnevnte medfører at det vil være lite rasjonelt å tvinge folk til å gå til 

domstolene for å oppnå noe som kanskje kunne blitt oppnådd gjennom klage.67  

 

Det reiser seg særlige spørsmål om organisasjoners klageadgang og offentlige organers 

klageadgang. Belysning av disse temaene fremgår av forvaltningslovens forarbeider og 

juridisk teori.68 

 

5.1.3 Eksemplifisering av når det foreligger rettslig klageinteresse etter 

forvaltningsloven § 28 

Konkurranseforhold kan gi grunnlag for klageinteresse, dersom interessen i det konkrete 

tilfellet står i tilstrekkelig nær tilknytning til saksforholdet.69 Et eksempel på dette er        

                                                                                                                                                    
64 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 97 følgende, Woxholth (2006) s. 462-476 samt Graver (2007) s. 520-525 
65 Graver (2007) s. 522 
66 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 98 
67 Woxholt (2006) s. 462 og Eckhoff (2003) s. 264 
68 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 98 og 99, Graver (2007) s. 523 og 524  
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Rt. 1954 s. 500. Saken gjaldt et busselskap som hadde fått konsesjon på en rute, men 

samferdselsdepartementet hadde omgjort dette. Konsesjonen ble tillagt Norges statsbaner i 

stedet, heretter NSB. NSB var ikke part i forvaltningssaken, fordi den ikke direkte gjaldt 

NSBs transport. Men det er klart at det påvirket NSBs konkurransemessige situasjon at 

andre konkurrerte om tilsvarende transporter. Høyesterett mente at dette var et vedtak som 

utvilsomt direkte angikk NSB, og dermed forelå rettslig interesse. Dermed ville det også 

etter min vurdering ha foreligget rettslig klageinteresse for NSBs vedkommende, ettersom 

forarbeidene til forvaltningsloven § 28 forutsetter at man kan trekke paralleller til ”rettslig 

interesse” innenfor prosessretten.  

 

Personer som står i interessemotsetning til den som får tillatelse til noe, vil ha rettslig 

klageinteresse. Et klassisk eksempel i denne relasjon er naboer i tilknytning til en 

byggesak. En nabo er ikke part i saken med mindre han berøres i den grad at han får 

partsstilling, men han vil lettere ha rettslig klageinteresse og dermed klageadgang.70 

 

Avhengighetsforhold til en part kan gi grunnlag for rettslig klageinteresse. Et eksempel 

hvor det kan oppstå er hvis eieren av en bygning blir pålagt å rive den, og leietakerne eller 

panthaverne vil påklage vedtaket.71 

 

En parts suksessor vil ofte ha rettslig klageinteresse. Suksessor vil si en person som avleder 

rett fra en annen.72 Et eksempel som nevnes i den juridiske litteratur er at en arving eller en 

kjøper overtar den ting eller rett saken gjelder. Utgangspunktet er at suksessoren selv blir 

part om overdragelsen skjer under saken. Skjer den etterpå, vil vedkommende ofte ha 

rettslig klageinteresse.73 

 

                                                                                                                                                    
69 Eckhoff (2003) s. 264 
70 Eckhoff (2003) s. 264 
71 Woxholth (2006) s. 466 
72 Jusleksikon (2002) s. 285 og 244 
73 Eckhoff (2003) s. 265 
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5.2 Ligningsloven 

Hvem som har klagerett etter ligningsloven kapittel 9 fastsettes i § 9-2 første ledd og § 9-3. 

 

Ligningsloven § 9-2 første ledd er referert under punkt 4.2. Det angis i bestemmelsen at 

skattyter har klagerett. Loven har ingen legaldefinisjon av begrepet ”skattyter”.  Hvem som 

er skattyter vil fremgå av den enkelte ligningsavgjørelse, og det kan være både fysiske og 

juridiske personer. Juridiske personer er selskaper eller sammenslutninger.74 Både 

konkursbo og dødsbo vil være skattepliktige når betingelsene i skatteloven er oppfylt, og de 

vil således kunne karakteriseres som ”skattyter” i ligningslovens forstand og ha klagerett 

etter ligningsloven § 9-2. Det er skifteforvalter, bobestyrer, testamentsfullbyrder eller 

selvskiftende arvinger som fremsetter klage over ligningen.75   

 

Dersom en endringssak ikke er avsluttet når skattyter dør eller går konkurs, er det et 

særskilt spørsmål om suksessor har klagerett etter § 9-2. Her er rettstilstanden uklar og 

oppfatningene noe delte.76 Etter alminnelig tolkning taler ordlyden i § 9-2 mot å gi 

suksessor klagerett. Jeg er likevel av den oppfatning at suksessor bør innrømmes klagerett i 

disse tilfellene, på grunn av at utfallet i vedtaket vil ha betydning for suksessoren.   

 

Ligningsloven § 9-3 gir klagerett til andre enn skattyter.  

Bestemmelsen lyder: 

”1. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap har rett til å klage over verdsettingen 

av aksjene, over fastsettingen av beløp som regulerer aksjenes inngangsverdi etter 

skatteloven § 10-34, og over beregnet personinntekt for aksjonærene etter skatteloven 

§§ 12-10 til 12-17.  

2. Selskap hvor deltakerne skattlegges etter §§ 10-40 til 10-45 i skatteloven, kan 

klage over fastsetting av formue og inntekt fra selskapet. 

                                                 
74 Jusleksikon (2002) s. 143  
75 Skatteloven §§ 2-2første ledd litra h nr. 3, 2-15, 2-33 og Lignings ABC 2006 s. 375 
76 Se for eksempel uttalelse nr. 31 av 22. mars 2001 fra Konkursrådet på 

http://www.konkursradet.no/art/?id=43 [19.11.07] 
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3. Boligselskap kan klage over fastsetting av formue og inntekt fra selskapet.  

4. § 9-2 gjelder tilsvarende. Klage som nevnt i nr. 2, leveres til ligningskontoret 

for den kommune som er nevnt i § 4-9 nr. 5. Ved klage over beregnings- eller 

registreringsfeil ved fastsettelse av gjennomgående reguleringsbeløp i henhold til 

skatteloven § 10-34 sjette ledd skal klagefristen være 2 uker.” 

 

Klageretten for klagesubjektene i ligningsloven § 9-3 er ut fra alminnelig tolkning 

begrenset til de angitte tilfellene i bestemmelsen.  

 

Begrunnelsen for aksjeselskapers klagerett etter § 9-3 nr.1 er praktiske hensyn. De 

praktiske hensyn som gjør seg gjeldende er at selskapet har kunnskap omkring ligningen, 

det er effektivt for ligningsmyndighetene at de bare har en representant å forholde seg til, 

og det er effektivt og arbeidsbesparende for aksjonærene at selskapet kan klage over 

ligningen. Bestemmelsen sikrer også overprøving av småbeløp for den enkelte.77   

 

Det er fastslått i forarbeidene at utvidelsen av hvem som er klageberettiget ikke skal 

begrense aksjonærenes klagerett. Aksjeverdien har bare betydning for aksjonærenes 

ligning, og bestemmelsen berører ikke aksjonærenes rett til å klage over samme verdi i 

forbindelse med ligningen av aksjonærene. Forholdene som bestemmelsen regulerer angår 

aksjonærene direkte, men det anses formålstjenlig at aksjeselskapet eller 

allmennaksjeselskapet skal ha adgang til å klage.78  

 

Ansvarlige selskaper med videre har klagerett i forhold til fastsetting av formue og inntekt 

fra selskapet etter ligningsloven § 9-3 nr. 2. Her er det viktig å merke seg at etter 

skatteloven § 2-2 annet ledd anses ikke ansvarlige selskaper med videre som egne 

skattesubjekter. Klagesubjektene vil her være både selskapet og deltakerne. Forarbeidene 

til ligningsloven § 9-3 angir at: ”Klagen vil bare få betydning for deltakerne selv, men fordi 

nettoligning forutsetter like verdier for alle deltakerne, vil klage fra en deltaker måtte gis 
                                                 
77 Ot.prp. nr. 35 (1990-1991) s. 385 
78 Ot.prp. nr. 35 (1990-1991) s. 385  
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virkning for alle de andre deltakerne. Det er derfor praktisk at selskapet kan klage også 

her.”79 Det er de samme praktiske hensyn som er nevnt ovenfor i forhold til aksjeselskap, 

som gjør seg gjeldende i forhold til ansvarlige selskaper.  

 

Ligningsloven § 9-3 nr. 3 angir at boligselskap kan være klagesubjekt over fastsetting av 

formue og inntekt fra selskapet. Etter skatteloven § 7-3 lignes ikke boligselskap som 

selskap, og dermed anses dette ikke som eget skattesubjekt. Heller ikke i dette tilfellet vil 

fastsettelsen av formue og inntekt fra boligselskapet ha betydning for dette som sådan. 

Fastsettingen vil bare ha betydning for andelshaverne i boligselskapet. Begrunnelsen for 

denne særregelen er det ikke sagt noe eksplisitt om i forarbeidene, men man kan etter min 

oppfatning med bakgrunn i lovens intensjoner legge til grunn at også denne bestemmelsen 

begrunnes i ovenfornevnte praktiske hensyn.  

 

Ligningsloven § 9-3 nr. 4 fastsetter at § 9-2 gjelder tilsvarende. Dette innebærer at to 

instansbehandling også sikres for disse tilfellene, og dette gir økt rettssikkerhet for 

skattesubjektene.  

 

5.3 Vurdering 

Ordlyden i forvaltningsloven § 28 har en mye videre angivelse i forhold til hvem som kan 

klage enn ligningslovens § 9-2 og § 9-3. Dette må anses å være i samsvar med lovenes 

virkeområde. Forvaltningsloven skal være den alminnelige loven om saksbehandling for 

offentlige organer, jfr. forvaltningsloven § 1. Ligningsloven har et mye snevrere 

anvendelsesområde, jfr. ligningsloven § 1-1. Forklaringen på forskjellig utforming i 

ordlyden er dermed naturlig etter min vurdering.   

 

Forarbeidene til forvaltningsloven sier følgende når det gjelder begrepsbruk i forhold til 

hvem som skal ha klagerett: ”i en alminnelig forvaltningslov vil det bare kunne brukes 

temmelig alminnelige og ubestemte uttrykk for hvem som skal ha klagerett ved siden av 
                                                 
79 Ot.prp. nr. 35 (1900- 1991) s. 385 
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partene. I særlovgivningen vil man ha muligheter til å foreta en mer nøyaktig analyse av 

behovet for å utvide kretsen av klagere og å finne mer presise uttrykk for klagekretsen.”80 

 

Forvaltningslovens begrepsbruk i forhold til hvem som har klagerett er skjønnsmessig 

utformet. Ligningslovens angivelse av hvem som har klagerett er fastsatt gjennom konkret 

begrepsbruk. Hvem som er skattyter i en ligning vil være identifiserbart: det er den som 

ligningen omfatter. Både formelt og reelt er det etter min vurdering en mye videre gruppe 

som er klageberettiget etter forvaltningsloven enn etter ligningsloven.  

 

Jeg stiller spørsmål ved hvorfor det er en snevrere gruppe som er klageberettiget etter 

ligningsloven. Klart er det at et forvaltningsvedtak som reguleres av forvaltningsloven vil 

kunne få konsekvenser for andre enn den vedtaket direkte gjelder, og at disse ut fra 

rettssikkerhet må gis klagerett. En byggesak vil i noen tilfeller få virkninger for naboen til 

den byggesaken omhandler. Eksempelvis når personen byggesaken omhandler har fått 

tillatelse til å foreta et utbygg på boligen, og naboen som følge av utbygget mister utsikten. 

Her er det rimelig ut fra reelle hensyn, konsekvensen, at naboen gis klagerett.  

 

Et ligningsvedtak kan også få konsekvenser for andre enn de som er gitt klagerett etter 

ligningsloven. I første omgang har et ligningsvedtak bare virkninger for skattyter, men det 

vil kunne få betydning for blant annet skattyters ektefelle, barn og kreditorer. Hvilken sats 

ligningsmyndighetene bestemmer at skattyters inntekt skal beskattes med i den aktuelle 

ligningsavgjørelse, vil ha virkninger for hvor mye han disponerer over etter at skatt er 

betalt. I andre omgang vil det ha betydning for hvor mye skattyter kan tilgodese ektefelle 

eller barn, og hvor mye han kan betale ned på gjeld til kreditor. Ut fra dette kan det stilles 

spørsmål ved om ikke for eksempel skattyters kreditorer bør gis klagerett, når 

skattleggingen medfører at gjelden ikke blir betalt. Bakgrunnen for begrensningen ligger 

etter mitt syn i hensynet til effektivitet og beskyttelse av skattyters selvbestemmelsesrett. 

Dersom nevnte grupper skulle gis klagerett vil det medføre merarbeid for 

                                                 
80 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 98  
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ligningsmyndighetene, og det vil være en inngripen i skattyters selvbestemmelsesrett i egen 

økonomi. 

 

Jeg vurderer at når det gjelder hvem som har fått klagerett etter ligningsloven, har 

effektivitetshensynet vært viktig. Dette gjenspeiles også i ligningsloven § 9-3, hvor det er 

praktisk at de aktuelle selskapsformene er klageberettiget i de angitte tilfellene i 

bestemmelsen. Dette vil kunne være arbeidsbesparende for ligningsmyndighetene. 

 

Etter min mening tilsier rettssikkerhetshensyn at utformingen må være skjønnsmessig i 

forvaltningsloven. Alle tenkelige situasjoner kan ikke forutses, og det vil måtte foretas 

konkrete vurderinger av hvem som er klageberettiget i de enkelte tilfeller. 

 

Ut fra dette kan det med bakgrunn i rettssikkerheten stilles spørsmål ved om 

begrensningene i ligningsloven er rimelige. Jeg finner begrensningene rimelige av hensyn 

til effektivitet i ligningsforvaltningen, og at det er nødvendig med særbestemmelser for 

ligningsavgjørelser. 
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6 Klagefrist 

6.1 Forvaltningsloven 

6.1.1 Hovedregel 

Hovedregelen om klagefrist finnes i forvaltningsloven § 29. 

Bestemmelsen lyder:  

”Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er 

kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, 

begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det 

tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som 

går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når 

det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. 

Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen for vedtaket etter § 24 annet ledd, 

avbrytes klagefristen. Ny klagefrist tar til å løpe fra det tidspunkt meddelelse om 

begrunnelse er kommet frem til ham eller han på annen måte er gjort kjent med den. 

Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge 

klagefristen før denne er utløpt.” 

  

Hovedregelen er en klagefrist på tre uker. I forhold til parten begynner fristen å løpe fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til ham. Hva som menes med 

”kommet frem til vedkommende part” er et tolkningsspørsmål. Det må legges til grunn at 

fristens utgangspunkt regnes fra det tidspunkt underretningen om vedtaket etter 

forvaltningsloven § 27 er kommet frem til parten.  

 

Annet ledd i forvaltningsloven § 29 regulerer når fristen begynner å løpe for andre enn 

partene. Øvrige personer har ikke rett til underretning om vedtaket etter forvaltningsloven  
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§ 27. Klagefristen er tre uker også for andre, og fristen begynner å løpe fra det tidspunkt 

man har fått eller burde fått kjennskap til vedtaket. Det er en særbestemmelse i forhold til 

begunstigende vedtak. Borgere med rettslig klageinteresse kan klage også på slike. Det er 

da en absolutt klagefrist på tre måneder etter vedtak ble fattet, selv om man ikke skulle fått 

kjennskap til det.    

 

Tredje ledd i bestemmelsen har regler om avbrytelse av klagefristen. Avbrytelse skjer når 

parten ber om begrunnelse. Ny klagefrist begynner å løpe når underretning om begrunnelse 

er kommet frem til ham eller han på annen måte er gjort kjent med denne. Det løper altså 

en ny frist for å klage etter at man har fått begrunnelse. Forarbeidene angir at dette er 

begrunnet i praktiske hensyn og for å unngå merarbeid for forvaltningen.81  

 

Siste ledd i forvaltningsloven § 29 gir den aktuelle underinstans eller klageinstansen 

adgang til å forlenge klagefristen før den er utløpt. Dette gjelder kun i særlige tilfeller.82  

 

Forvaltningsloven § 30 har regler om når klagen må være fremsatt.  

Bestemmelsen lyder: 

”For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av 

fristen er avgitt til postoperatør som skal sørge for å få sendingen frem til 

forvaltningsorganet, til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot 

erklæringen eller er kommet frem til den elektroniske adresse som forvaltningsorgan 

har oppgitt for mottak av elektroniske klager. Kommer erklæringen ikke frem, må den 

gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått 

det eller – om den opprinnelige frist er kortere – innen en frist av samme lengde som 

denne. Fristene regnes overensstemmende med reglene i domstolslovens §§ 148 og 

149.”  

 

                                                 
81 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 103 
82 Forvaltningsloven § 29 siste ledd 



 31

Bestemmelsen fastsetter i første punktum hva som skal til for at klagen skal anses fremsatt i 

tide. Den må være overlevert til postoperatør innen utløpet av fristen. Forarbeidene og 

rettspraksis fastsetter at den praktiske hovedregel er at dersom et brev er lagt i en av 

postverkets postkasser innen fristen, er dette tilstrekkelig.83 Det gis også regler om klage 

via elektronisk kommunikasjon. Regelen fastsetter at en klage er fremsatt i tide hvis den før 

utløpet av fristen er kommet frem til den elektroniske adresse som forvaltningsorganet har 

oppgitt for mottak av elektroniske klager. Ut fra alminnelig tolkning innebærer dette at en 

klage fremsatt til andre elektroniske adresser som måtte tilhøre det aktuelle 

forvaltningsorgan ikke er fristavbrytende.84 Jeg går ikke nærmere inn på denne tematikken, 

da det ikke har betydning for sammenligningen av instituttene i lovene. Ytterligere 

belysning fremgår blant annet av forarbeider og juridisk teori.85  

 

Annet punktum i bestemmelsen regulerer tilfellene der klagen overhodet ikke kommer frem 

til organet. Vilkåret for realitetsbehandling i disse tilfellene er at klagen gjentas innen en 

uke etter at vedkommende har fått vite at klagen ikke er kommet frem, eller burde ha 

forstått det. Dersom klagefristen er kortere enn en uke, skal fristen for ny innsendelse 

samsvare med den aktuelle fristen.86  

 

Tredje punktum bestemmer at fristen skal regnes på samme måte som reglene i 

domstolsloven §§ 148 og 149. Sistnevnte bestemmelser karakteriseres som tekniske 

beregningsregler for frister.87 Jeg foretar ikke nærmere redegjørelse for disse, da det faller 

utenfor oppgavens tema. 

 

                                                 
83 Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 104 og Rt. 1983 s. 954 
84 Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) s.183 
85 Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) s. 183 og for eksempel Woxholth (2006) s. 495 og 496 
86 Forvaltningsloven § 30 annet punktum 
87 Woxholth (2006) s. 496  
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6.1.2  Unntak 

Forvaltningsloven § 31 har unntak i forhold til klagefristen på tre uker. 

Bestemmelsen lyder: 

”Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling 

såframt 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen 

eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller 

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges 

vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 

Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn 

ett år siden vedtaket ble truffet.” 

 

Denne bestemmelsen fastsetter at det kan gis tillatelse til at en klage tas under behandling 

til tross for at klagefristen er oversittet, det kan altså gis oppreisning. Det er organet som 

har truffet det påklagede vedtaket, som i første omgang skal ta stilling til om oppreisning 

skal gis.88 

 

Det er en forutsetning etter bestemmelsen at det foreligger en klage. Kriteriene for gyldig 

klage følger av § 28, jfr. § 33 annet ledd tredje punktum og § 34 første ledd.  

 

Det er ingen automatikk i at oppreisning gis, jfr. ordet ”kan” i første ledd i bestemmelsen.  

 

Det er et vilkår for oppreisning at ”parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha 

oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå”. Det innebærer at klagen kan tas 

under behandling dersom fristoversittelsen ikke kan lastes parten eller hans fullmektig. Det 

samme er tilfelle for etterfølgende drøying, altså forsinkelse oppstått etter at hindringen er 

opphørt. Aktuelle eksempler vil være at parten ikke er blitt opplyst om klagefrist eller at 

                                                 
88 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) (endringslov) s. 92 
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han har vært forhindret på grunn av uforutsette hendelser for eksempel sykdom. Annet 

alternativ i bestemmelsen medfører at det kan gis oppreisning på lik linje med 

”opprinnelig” fristoversittelse i slike tilfeller, men i praksis vil det være vanskelig å 

sannsynliggjøre at slik etterfølgende forsinkelse skjer uten at den kan legges parten eller 

hans fullmektig til last.89    

 

Litra b i bestemmelsen angir at dersom klageren eller hans fullmektig kan lastes, kan 

oppreisning likevel gis dersom særlige grunner taler for det. Slike særlige grunner kan for 

eksempel være at saken er av stor betydning for klageren, eller at den reiser 

prinsippspørsmål som er fordelaktig at det blir tatt stilling til. Prinsippspørsmål refererer 

seg spesielt til rettsanvendelsen.90 

 

Forvaltningen må foreta en vurdering av hvorvidt en eventuell endring av vedtaket vil 

medføre skade eller ulempe for andre, når det vurderes om det skal gis oppreisning.91 Det 

innebærer etter alminnelig tolkning at det skal mer til å gi oppreisning når en eventuell 

endring av vedtaket vil medføre skade eller ulempe for andre.  

 

Tredje ledd setter en absolutt frist på ett år for å ta klagen opp til behandling. Begrunnelsen 

bak denne bestemmelsen er hensynet til innrettelse. Det er viktig for arbeidsavviklingen i 

forvaltningen at det kan settes en sluttstrek for en sak. Dette er også viktig av hensyn til 

eventuelle andre parter. Videre er det fordelaktig at klagesaker tas opp snarest mulig etter at 

underinstansens vedtak foreligger.92 Bestemmelsen er ikke til hinder for at klageren kan få 

spørsmålet prøvet i en ny sak for førsteinstansen.93 Det er en diskusjon i juridisk teori om 

hvorvidt denne bestemmelsen bare tar sikte på å prekludere adgangen til oppreisning for 

fristoversittelse, eller om bestemmelsen også avskjærer klageretten i de tilfellene der fristen 

                                                 
89 Woxholth (2006) s. 499 
90 Woxholth (2006) s. 499 
91 Forvaltningsloven § 31 annet ledd 
92 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 91 og 92 
93 Eckhoff (2003) s. 267 
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ikke har begynt å løpe.94 Denne diskusjonen belyses ikke ytterligere her, da det ikke 

vedrører oppgavens tema. 

  

6.2 Ligningsloven 

Ligningsloven § 9-2 nr. 4, 5 og 6 har bestemmelser om klagefrist. Nr. 8 i bestemmelsen vil 

også kunne ha betydning for klagefristen. 

Bestemmelsene lyder: 

”4. Klage over ligningen må leveres innen tre uker etter at utleggingen ble  

kunngjort. Når skattyter har levert forhåndsutfylt selvangivelse og får tilsendt 

skatteoppgjør i juni, skal klage over ligningen leveres innen 10. august eller innen seks 

uker etter at det ferdige skatteoppgjøret ble kunngjort. Er skattyterens oppgaver 

fraveket som angitt i § 8-3 nr. 1 jf. nr. 2 uten at påbudt varsel er sendt, kan klage over 

fraviket likevel leveres innen tre uker etter at skattyteren ble oppmerksom på fraviket, 

men ikke mer enn tre år etter inntektsåret. 

5. Fristen for å klage over andre ligningsavgjørelser enn nevnt i nr. 4 er tre uker, 

beregnet etter § 3-7. 

6. Har skattyteren innenfor klagefristen bedt om opplysninger som han må få fra 

ligningskontoret for å klage, kan han levere endelig klage innen tre uker etter at 

ligningskontoret har sendt de nødvendige opplysninger. 

8. Den som skal treffe vedtak i saken avgjør hvilken betydning det skal ha for 

klageretten om klageren ikke har oppfylt vilkårene i nr. 2-7. Ved avgjørelsen legges 

vekt på de hensyn som er nevnt i § 9-5 nr. 7.” 

 

6.2.1 Hovedregel 

Ligningslovens hovedregler når det gjelder frist for klage fra skattyters side fastsettes i       

§ 9-2 nr. 4 første punktum og nr 5. Fristens lengde er i utgangspunktet tre uker både for 

klage på ordinær ligning og på andre ligningsavgjørelser. 

                                                 
94 Woxholth (2006) s. 500-501  
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I forhold til klage over den ordinære ligningen begynner fristen å løpe fra det tidspunkt 

ligningen blir kunngjort, jfr. ligningsloven § 9-2 nr. 4 første punktum. Hvordan 

kunngjøringen skjer, er regulert i ligningsloven § 8-8 nr. 3, som angir at skattelistene legges 

ut på ligningskontoret til alminnelig ettersyn i tre uker.  

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 4 første punktum innebærer at ligningsloven § 3-7 nr. 1 settes til 

side, selv om meldingen etter § 8-9 kommer frem til skattyteren etter kunngjøringen om 

utlegging av ligningen.95 Et tilfelle fra praksis er en sak hvor skatteoppgjøret feilaktig ikke 

inneholdt tilleggsskatt. Det ble sendt ut nytt korrigert skatteoppgjør. Det ble lagt til grunn at 

det nye skatteoppgjøret ikke ga ny klagefrist, idet skattyteren hadde fått beskjed om 

tilleggsskatten gjennom kopi av selve vedtaket. Dette ble ikke påklaget.96 Juridisk teori 

anfører at det er noe tvilsomt om standpunktet er riktig, idet det er utleggelsen som styrer 

fristen. Hvis skattelisten ikke inneholder opplysning om tilleggsskatten, kan utleggelsen i 

følge juridisk teori ikke føre til at klagefristen løper.97 

  

Juridisk teori legger til grunn at: ”Det er utleggingen i den kommune som klagen skal 

sendes til, som er utgangspunktet for fristen for å klage. Dette gjelder selv om ligningen 

inneholder ansettelser fra andre kommuner som legger ut ligningen på et senere 

tidspunkt.”98 

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 5 omhandler klagefristen for andre ligningsavgjørelser enn de som 

reguleres i nr. 4. Bestemmelsen fastsetter at klagefristen er tre uker. Fristen skal beregnes 

etter ligningsloven § 3-7. Sistnevnte bestemmelse angir i nr. 2 at ligningsmyndighetene kan 

angi utløpsdatoen for klagefrist i meldingen, og at fristen kan regnes fra den dag meldingen 

ble sendt. Fristen kan imidlertid ikke forkortes. Er fristen ikke fastsatt i vedtaket, er § 3-7 

                                                 
95 Ot.prp. nr.29 (1978-1979) s.107 
96 Utvalget 1989 s. 793 
97 Harboe (2005) s. 385 
98 Harboe (2005) s. 385 
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nr. 1 avgjørende. Her fastsettes at frist for å klage regnes fra det tidspunkt vedkommende 

melding er kommet frem, forutsatt at annet ikke er bestemt.  

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 6 har en bestemmelse om avbrytelse av fristen. Har skattyter bedt 

om opplysninger som han trenger for å kunne klage, avbrytes klagefristen, forutsatt at 

skattyter ber om opplysningene før den prinsipale klagefristen er utløpt. Det løper en ny 

frist på tre uker fra ligningskontoret har sendt de aktuelle opplysninger.    

 

6.2.2 Unntak 

Ligningsloven § 9-2 nr. 4 annet punktum gjør unntak fra hovedregelen i første punktum, i 

forhold til skattytere som har levert forhåndsutfylte selvangivelser og får skatteoppgjør i 

juni. I disse tilfellene er kravet at klage på ligningen er levert innen 10. august, eller innen 

seks uker etter at det ferdige skatteoppgjøret ble kunngjort. Klagefristen i forhold til 

forhåndsutfylte selvangivelser er altså lengre.  

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 4 tredje punktum inneholder også et unntak fra hovedregelen i 

første punktum. Unntaket forutsetter at det foreligger plikt til å sende varsel etter § 8-3 nr. 1 

jfr. nr. 2. Etter ligningsloven § 8-3 nr. 1 har skattyter krav på varsel om fravikelse, unntatt i 

de tilfellene som er oppstilt i § 8-3 nr. 2. Foreligger det et fravik i skattyters oppgave der 

skattyter hadde krav på varsel og ikke fikk dette, vil klagefristen i forhold til fraviket ikke 

løpe ut før tre uker etter at skattyter ble oppmerksom på fraviket. Det settes imidlertid en 

absolutt grense på tre år for å kunne klage på fraviket, selv om man ikke har blitt 

oppmerksom på det innen denne fristen.99  

 

Loven og forarbeidene er stilltiende i forhold til hvem som har bevisbyrden for at pliktig 

varsel er sendt. Juridisk teori angir noen føringer: ”Det er tvilsomt om en skattyter uten 

videre får utvidet klagefrist bare ved å påstå at varsel ikke er mottatt. Ligningskontoret må 

                                                 
99 Ligningsloven § 9-2 nr. 4 tredje punktum 
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imidlertid kunne fremlegge kopi av varselet dersom man uten andre holdepunkter skal 

kunne legge til grunn at pliktig varsel er sendt.”100 

 

Lovteksten tilsier at det er skattyteren som har risikoen for at et varsel som er sendt 

kommer bort i posten. I et slikt tilfelle vil skattyter kunne kreve at ligningskontoret 

vurderer endring av ligning etter nr. 8.  

 

Hva som menes med at skattyteren skal anses å ha blitt oppmerksom på fraviket gir loven 

ingen anvisning på. Forarbeidene legger til grunn at en forsinket klage ikke vil skape 

vesentlige ulemper, og det tilsier at ligningsmyndighetene må ha bevisbyrden for at 

skattyteren er blitt oppmerksom på fraviket.101  

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 8 angir at den som skal treffe et vedtak i den aktuelle sak, avgjør 

hvilken betydning det skal ha for klageretten om klageren ikke har oppfylt vilkårene i      

nr. 2-7. Dermed kan en klage i og for seg kunne bli behandlet til tross for at klagefristen er 

oversittet. 

 

6.3 Vurdering 

Lengden på klagefristen er lik i forvaltningsloven og ligningsloven. Når fristen begynner å 

løpe er imidlertid forskjellig, jfr. redegjørelsen ovenfor i punkt 6.1.1 og 6.2.1. Forskjellen 

er etter min vurdering unødvendig ettersom det kun er tale om nyanseforskjeller. Verken 

hensynet til effektivitet eller rettssikkerhet begrunner forskjellen. Jeg mener hensynet til 

enhet taler for at man burde ha likt utgangspunkt for når fristen begynner å løpe i 

forvaltningsloven og ligningsloven. 

 

Forvaltningslovens § 29 annet ledd bestemmer at i forhold til den som ikke har mottatt 

underretning, begynner fristen å løpe fra det tidspunkt man fikk eller burde fått kjennskap  

                                                 
100 Harboe (2005) s. 385 
101 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 107 og 108 
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til avgjørelsen. Bestemmelsen har også en absolutt klagefrist på tre måneder i forhold til 

vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet. Ligningsloven har ingen parallell 

bestemmelse. Bakgrunnen for dette er at enhver ligningsavgjørelse vil være av personlig 

art, og førsteinstansvedtaket skjer ved offentlig kunngjøring av skattelistene på 

ligningskontoret.102 Dermed er ikke en slik regel nødvendig i forhold til 

ligningsavgjørelser.    

 

Både forvaltningsloven og ligningsloven har bestemmelser om fristavbrytelse og om når ny 

klagefrist begynner å løpe. Lovene fastsetter at fristavbrytelse inntrer når man ber om 

begrunnelse for vedtaket. Formelt er bestemmelsene forskjellige, men etter min vurdering 

er det materielle innhold identisk. Etter mottatt begrunnelse får man ny klagefrist etter 

begge lovene, men fristen begynner å løpe på forskjellig tidspunkt etter forvaltningsloven  

§ 29 tredje ledd annet punktum og ligningsloven § 9-2 nr. 6. Virkningen av forskjellen kan 

bli stor. Dersom begrunnelsen og opplysningene som sendes blir forsinket i posten, vil det 

kunne ha stor betydning om saken reguleres av forvaltningsloven eller ligningsloven. 

Ligningsloven § 9-2 nr. 8 kan imidlertid avbøte på en eventuell forskjell. Er forskjellen 

mellom forvaltningsloven og ligningsloven på dette punkt nødvendig? Jeg finner denne 

forskjellen unødvendig, da ligningsloven § 9-2 nr. 8 gir den som skal treffe vedtak i saken 

kompetanse til å klagebehandle en ligningsavgjørelse til tross for at klagefristen er 

oversittet. Jeg mener at uttrykksmåten i lovene burde vært identiske på dette punkt, av 

hensyn til enhet i forvaltningsretten. Det ville også beskyttet mot eventuell tolkningstvil.  

 

Forvaltningsloven har en særskilt bestemmelse om oppreisning for tilfeller der klagefristen 

er oversittet. Ligningsloven har en lignende bestemmelse i § 9-2 nr. 8 jfr. § 9-5 nr. 7. 

Oppreisningsbestemmelsene er identiske på to punkter. For det første er det ikke noen 

automatikk i at oppreisning gis, og for det andre er vilkårene for oppreisning 

skjønnsmessige. Selv om vilkårene i begge lovene er skjønnsmessige, finner jeg etter 

                                                 
102 Ligningsloven § 8-8 nr. 3 
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alminnelig tolkning vilkårene i ligningsloven mer konkrete enn vilkårene i 

forvaltningsloven.  

 

Forvaltningsloven har en absolutt klagefrist på ett år. Ligningsloven har ikke noen 

tilsvarende bestemmelse. Det kan stilles spørsmål ved hvorfor man har denne forskjellen. 

Etter min mening har hensynet til innrettelse og forutsigbarhet for eventuelle andre borgere 

vært avgjørende etter forvaltningsloven, samt hensynet til at forvaltningsorganene skal 

kunne legge en sak bak seg. I ligningsforvaltningen vil hensynet til ligningens riktighet 

være tungtveiende, og dette kan være en begrunnelse for hvorfor det ikke er fastsatt en 

absolutt klagefrist etter § 9-2. Videre er ligningsavgjørelser ofte komplekse, og noen 

skattytere vil ikke være i stand til å finne eventuelle feil før etter lang tid. 

Rettssikkerhetshensyn, hensynet til skattyters interesser, tilsier at det ikke bør foreligge 

noen absolutt klagefrist i ligningsforvaltningen.103  

 

Jeg finner ovenfornevnte forskjell mellom forvaltningsloven og ligningsloven 

formålstjenlig og godt begrunnet ut fra en synsvinkel. Jeg syns ligningslovens bestemmelse 

om ingen absolutt frist er godt begrunnet, og syns avveiningen er riktig de lege ferenda. Jeg 

stiller mer spørsmål ved hvorvidt forvaltningslovens absolutte grense er formålstjenlig. I 

noen tilfeller vil grensen være formålstjenlig av hensyn til andre som har innrettet seg etter 

et vedtak. På den annen side har flertallet av forvaltningsvedtak bare betydning for parten, 

og det kan stilles spørsmål ved om dette er et for stort inngrep i rettssikkerhetshensynet til 

borgerne.   

 

En ting er uomtvistelig etter min oppfatning, og det er at det er behov for en særregel i 

ligningsforvaltningen på dette punkt. Et år vil ikke alltid være rimelig som absolutt frist 

etter ligningsloven av hensyn til at ligningsavgjørelser ofte er omfattende og komplekse. 

Videre taler hensyn til ligningens riktighet og skattyters rettssikkerhet for å ikke ha en 

absolutt frist.  

                                                 
103 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 13 
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7 Klagens adressat, form og innhold 

7.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 32 regulerer klagens adressat, form og innhold. 

Bestemmelsen lyder: 

    ”Erklæring om klage skal: 

a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig 

klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende 

forvaltningsorgan; 

b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som 

fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a; 

c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til 

bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt; 

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

Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til. 

Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet 

en kort frist for rettelse eller utfylling. 

Erklæring om klage kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjon 

dersom det forvaltningsorganet som skal motta klagen, har lagt til rette for dette.” 

 

Klagen skal fremsettes for organet som traff det aktuelle vedtak. Dette medfører at klager 

slipper å finne ut hvem som er rett klageinstans. Det er også fordelaktig for 

forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. Vedkommende forvaltningsorgan har 

dokumentene hos seg og kjenner partenes navn og adresser, og får mulighet til selv å 



 41

omgjøre vedtaket. Ordningen er arbeidsbesparende for klageinstansen, og klageren har 

mulighet for å få en raskere avgjørelse.104 

 

Bestemmelsen fastsetter at klagen må nevne det vedtak klagen gjelder og den endring som 

ønskes. Videre skal klagen, forutsatt at det er påkrevd, gi opplysninger ”til bedømmelse av 

klagerett og av om klagefristen er overholdt”. Mangler noe av dette, skal ikke klagen 

avvises, men klageren skal etter tredje ledd gjøres oppmerksom på mangelen og gis en kort 

frist til å avhjelpe den.  

 

Parten er ikke pliktig til å begrunne klagen, men annet ledd angir at dette bør gjøres. 

Klageren trenger ikke å påstå at det er noen feil ved vedtaket han angriper, det er 

tilstrekkelig å ønske en forandring.105  

 

Ut fra bestemmelsen er kravene som stilles til en klage beskjedne, men det må komme frem 

at man klager. Det må foreligge en erklæring som med rimelighet kan oppfattes som en 

klage i lovens forstand.106  

 

7.2 Ligningsloven 

Ligningsloven § 9-2 nr. 2 regulerer hvordan klagens form og innhold skal være. Nr. 3 i 

bestemmelsen regulerer klagens adressat.  

Bestemmelsene lyder: 

”2. Klage skal være skriftlig. Den skal inneholde bestemte påstander og 

redegjøre for de forhold påstandene bygger på.  

3. Klage leveres til ligningskontoret for den kommune hvor skatten er skrevet 

ut. Klage over vedtak fattet av ligningsmyndighet som nevnt i § 2-4 leveres til 

vedkommende sentralskattekontor.” 

                                                 
104 Eckhoff (2003) s. 268 
105 Eckhoff (2003) s. 268 
106 Ot.prp. nr.38 (1964-1965) s. 105 
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Ordlyden i ligningsloven § 9-2 nr. 2 gir ingen presis angivelse av hva klagen skal gå ut på. 

Forarbeidene redegjør heller ikke nærmere om innholds- og formkrav, foruten at det er en 

bevisst avgjørelse at bestemmelsen er formulert mer kortfattet enn tilsvarende bestemmelse 

i den tidligere gjeldende skattelov.107  

 

Juridisk teori legger til grunn at kravene til form og innhold bør tolkes lempelig.108 

”Kravet til klagens innhold må ses i sammenheng med ligningsmyndighetenes plikt til å gi 

opplysninger om hvordan de har kommet frem til fastsettingene. Det må fremgå av klagen 

hvilke endringer i den foretatte ligning skattyteren ønsker, men det kan neppe kreves særlig 

utførlig begrunnelse for den påstand skattyteren fremsetter.”109   

 

Foreligger det ikke begrunnelse for ligningen fra ligningsmyndighetene, legger juridisk 

teori til grunn at kravene til begrunnelse for skattyterens påstander om feil ved ligningen 

må være beskjedne. Videre anføres det at ligningsmyndighetene bare unntaksvis vil kunne 

avvise en klage fordi den ikke inneholder tilstrekkelig begrunnelse for sine påstander.110  

 

Klagen behøver ikke angi hvilken instans det klages til. Ligningskontoret må forelegge 

klagen for rett instans.111  

  

7.3 Vurdering 

Forvaltningsloven setter i motsetning til ligningsloven ikke noe eksplisitt krav om at klagen 

må være skriftlig. Skriftlig klage er imidlertid også det normale etter forvaltningsloven.112 

 
                                                 
107 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 107 
108 Se blant annet Zimmer (1993) s. 95 
109 Harboe (2006) s. 384 
110 Harboe (2006) s. 385 
111 Ligningsloven § 9-2 nr. 3 første punktum og Harboe (2006) s. 385 
112 Forvaltningskomiteens innstilling s. 290 



 43

Ordlyden i forvaltningsloven er etter alminnelig ordfortolkning mer lempelig enn 

ligningslovens utforming når det gjelder hvilke krav som stilles til klagens innhold. 

Ligningsloven er mer konkret og rigid. Eksempelvis fastsetter forvaltningsloven ikke krav 

om at de endringer parten ønsker må begrunnes, men sier bare at det bør gjøres. 

Ligningsloven krever begrunnelse for påstandene som fremsettes. Ut fra dette foreligger 

det etter min oppfatning både en formell og reell forskjell med hensyn til hvilke krav som 

stilles til klagens innhold etter lovene.  

 

Bakgrunnen for forskjellen kan etter min oppfatning være effektivitetshensynet. Kravene 

som stilles til klage etter ligningsloven vil være arbeidsbesparende for 

ligningsmyndighetene, blant annet ved at de slipper å nedtegne en klage. 

Ligningsmyndighetene har likevel veiledningsplikt i en viss utstrekning etter ligningsloven 

§ 3-1.  

 

En ytterligere forklaring kan være at ligningslovens virkeområde er snevrere enn 

forvaltningslovens. Dermed må forvaltningslovens krav og utforming være mer abstrakte 

og lempelige.  

 

Ligningsmyndighetene jobber under stort arbeidspress113, og det er formålstjenlig med 

skriftlighetskrav i ligningsforvaltningen.  

 

Kravene til klagens adressat er ganske like i forvaltningsloven og ligningsloven. Etter 

forvaltningsloven skal klagen leveres til det organet som fattet førsteinstansvedtaket. En 

klage over en ligningsavgjørelse skal leveres til ligningskontoret hvor skatten er skrevet ut. 

Dette innebærer at klager etter begge lovene slipper å finne ut hvilket organ som er riktig 

klageinstans. En forskjell på dette punkt er at etter forvaltningsloven er klagens adressat 

vedtaksorganet, mens etter ligningsloven skal klagen leveres til ligningskontoret uansett 

hvilket trinn man klager til og hvem som har fattet vedtaket man klager på.114  
                                                 
113 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) 
114 Forvaltningsloven § 32 første ledd litra a og ligningsloven § 9-2 nr. 3 første punktum 
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Forvaltningsloven er mer generell enn ligningsloven når det gjelder hvilke organ klagen 

skal leveres til, og det er etter min mening naturlig på bakgrunn av lovenes virkeområder. 
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8 Klageorganene 

8.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 28 regulerer hvilket organ som er klageorgan. 

Bestemmelsen lyder: 

”Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov 

om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller 

fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en 

eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. 

Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller 

fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i 

henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. 

Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i 

klagesak ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel 

påklages, unntatt: 

a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen, 

b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at 

vilkårene for realitetsbehandling er til stede, 

c) når Kongen vil være klageinstans 

d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd. 

Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et 

kommunalt eller fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til 

fylkesmannen. 
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For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller 

avviker fra reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers 

vesentlig endrer reglene til skade for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende 

grunner taler for det.” 

 

Utgangspunktet for hvilket organ som er klageorgan er etter dette at det skal klages til ”det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som 

har truffet vedtaket (underinstansen).”  

 

Har vedtaksorganet ikke noe organ over seg, foreligger det ikke klageadgang. Det hevdes at 

det gjelder uansett om grunnen er at organet selv er det høyeste organ, for eksempel 

regjeringen, eller fordi det har en uavhengig stilling, for eksempel frittstående nemnder, 

eller fordi det er unndratt instruksjonsmyndighet.115 Denne tematikken er det imidlertid en 

diskusjon om i juridisk teori.116  

  

To spørsmål oppstår i forhold til hvem som er klageorgan etter forvaltningsloven § 28 

første ledd. Det må kartlegges hvilket organ som er nærmest overordnet vedtaksorganet, og 

dernest hva som er samme organ og annet organ.117 

 

Hvilket organ som er nærmest overordnet finner man ved å se på den hierarkiske 

organiseringen av forvaltningen. Eksempelvis kan vedtak truffet av direktorater klages inn 

for departementet.118  

 

Hvilket av to eller flere sideordnede organer som er overordnet førsteinstansen kan i 

enkelte tilfeller være problematisk å bestemme. Det avgjørende må i følge juridisk teori 

være hvilket organ som har fagansvaret på det området saken har tilknytning til. Et 

                                                 
115 Woxholth (2006) s. 458 
116 Se for eksempel Eckhoff (2003) s. 262, Frihagen (1986) s. 633-634 
117 Woxholth (2006) s. 459 
118 Woxholth (2006) s. 459-500 
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påklaget vedtak som opprinnelig er truffet av fylkesmannen skal for eksempel behandles av 

departementet eller direktoratet som er overordnet i den sakstype det gjelder.119 

Spørsmålet om hva som er samme organ og hva som er annet organ vil ofte være mer 

tvilsomt.120 Denne grensedragningen blir ikke belyst ytterligere her, fordi det ikke har 

betydning for sammenligningen mellom forvaltningsloven og ligningsloven. 

 

Forvaltningsloven § 28 tredje ledd regulerer også klageorganene i form av hvilken 

mulighet det foreligger for parten eller annen med rettslig klageinteresse til å påklage 

vedtak videre. Første og annet punktum i tredje ledd skiller mellom vedtak som ikke er 

avvisningsvedtak og avvisningsvedtak.  

 

Første punktum i forvaltningsloven § 28 tredje ledd innebærer at et enkeltvedtak vanligvis 

bare kan påklages en gang. Bestemmelsen fastsetter at Kongen kan bestemme annerledes. 

 

Annet punktum i forvaltningsloven § 28 tredje ledd omhandler vedtak om avvisning fra 

klageinstansen. Utgangspunktet etter denne bestemmelsen er at avvisningsvedtak skal 

sikres en toinstans behandling. Dette innebærer at innholdet i den avgjørelsen det er klaget 

over ikke blir vurdert på nytt. Spørsmålet om avvisning gjelder således om vilkårene for å 

etablere en ny prøvelse av realiteten er til stede. Litra a til d i annet punktum tredje ledd 

gjør særskilte unntak fra utgangspunktet i forvaltningsloven § 28 tredje ledd annet 

punktum. Disse unntakene går jeg ikke nærmere inn på her.  

  

I redegjørelsen for klageorganene i forvaltningsloven har jeg konsentrert fremstillingen om 

hovedreglene. Jeg avgrenser derfor mot å redegjøre for unntak i annet ledd samt særskilte 

unntak i forhold til avvisning i tredje ledd. Jeg går heller ikke inn på klageorganenes 

materielle kompetanse som fremgår av forvaltningsloven § 34.  

 

                                                 
119 Woxholth (2006) s. 500 
120 Woxholth (2006) s. 460 
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8.2 Ligningsloven 

Innledningsvis vil jeg redegjøre noe for ligningsmyndighetenes organisering. Denne 

fremgår av kapittel 2 i ligningsloven. Ligningsmyndighetene er organisert i to fløyer. På 

den ene side har man de statlige organene: ligningskontoret, fylkesskattekontoret og 

Skattedirektoratet. På den annen side har man de folkevalgte kollegiale organene: 

ligningsnemnda, overligningsnemnda, fylkesskattenemnda og Riksskattenemnda.  

 

Ligningsetatens ansatte og engasjerte tjenestemenn er undergitt de overordnede 

statsorganers instruksjonsmyndighet. Dette følger av det alminnelige overhøyhetsprinsipp 

som gjelder i statsforvaltningen. Statens overordnede organer har imidlertid som 

utgangspunkt ingen myndighet til å instruere de folkevalgte kollegiale organer, 

ligningsnemnda, overligningsnemnda eller Riksskattenemnda, verken når det gjelder 

lovforståelse eller skjønnsutøvelse. Dette fordi de skal være frittstående og uavhengige 

nemnder. Departementet har imidlertid mulighet til å instruere dem via lovgivning.121   

 

Saker som skal avgjøres i nemndene i kommunen, fylkesskattenemnda og 

Riksskattenemnda, forberedes av henholdsvis ligningskontoret, fylkesskattekontoret og 

Skattedirektoratet.122 

 

Sammensetningen av ligningsnemnda og overligningsnemnda fremgår av ligningsloven   

§§ 2-1 og 2-2. Ligningsloven er stilletiende om sammensetningen av Riksskattenemnda, og 

det er heller ikke gitt forskrifter eller instrukser om dette.123 I ligningsloven § 2-5 er det gitt 

negative avgrensninger for hvem som ikke kan være nemndsmedlem.   

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 1 har bestemmelser om klageorgan. 

Bestemmelsen lyder: 

”Skattyteren kan klage 
                                                 
121 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 53-54 
122 Ligningsloven § 3-9 nr. 1  
123 Harboe (2005) s. 68 
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a. til ligningsnemnda over ligning etter kapittel 8, 

b. til overligningsnemnda over vedtak truffet av ligningskontoret eller 

ligningsnemnda i endringssak etter kapittel 9, 

c. til fylkesskattenemnda over overligningsnemndas vedtak når det på noe punkt 

fører til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag, 

d. til Riksskattenemnda over fylkesskattenemndas vedtak når det på noe punkt 

fører til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag, 

e. til fylkesskattenemnda over avgjørelser som medfører at samme inntekt eller 

formue blir skattlagt til flere kommuner i fylket eller 

f. til Riksskattenemnda i tilfelle som nevnt i e når kommunene ligger i 

forskjellige fylker.” 

 

Ligningsloven § 9-2 nr.1 litra a angir at klageorganet i forhold til ligning etter kapittel 8 er 

ligningsnemnda. Det fremgår av ligningsloven § 9-8 nr. 1 og nr. 3 at ligningsnemnda har 

hovedansvaret for å avgjøre endringssaker etter § 9-2 nr. 1 a. Bestemmelsene fastsetter 

imidlertid at ligningsnemnda har adgang til å delegere myndighet til ligningskontoret. 

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 1 litra b bestemmer at overligningsnemnda er klageorgan i de 

tilfellene der det foreligger vedtak fra ligningsnemnd eller ligningskontor i forhold til klage 

over vedtak i endringssak etter kapittel 9. Loven fastsetter at overligningsnemnda normalt 

er siste behandlingsinstans, og klageretten vil være uttømt etter første ledd litra b.124 

Skattyteren kan alltid klage til overligningsnemnda over vedtak i endringssak, forutsatt at 

han har klaget til ligningsnemnda og ligningen er klagebehandlet der.125 

 

Ligningsloven § 9-2 nr. 1 litra c og d gjør unntak fra utgangspunktet i litra b om at 

klagemulighetene er uttømt. Litra c fastsetter at fylkesskattenemnda vil være klageorgan 

hvis vedtaket fra overligningsnemnda på noe punkt fører til økt skatte- eller 

                                                 
124 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 107 
125 Harboe (2005) s. 382 
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avgiftsgrunnlag. Litra d angir at skattyteren kan klage til Riksskattenemnda over 

fylkesskattenemndas vedtak når det på noe punkt fører til økt skatte- eller avgiftsgrunnlag. 

Ligningsloven § 9-2 nr. 1 litra e og f angir at fylkesskattenemnda og Riksskattenemnda er 

klageorgan dersom det foreligger avgjørelser som medfører at skattyter blir 

dobbeltbeskattet. Blir man dobbeltbeskattet av flere kommuner i samme fylke, er det 

fylkesskattenemnda som er klageorgan. Riksskattenemnda er klageorgan når man blir 

dobbeltbeskattet av flere kommuner i forskjellige fylker. Dersom fylkesskattenemnda ikke 

retter opp en feilaktig dobbeltbeskatning foreligger det som utgangspunkt ingen klagerett. 

Etter ligningsloven § 9-7 nr. 5 kan Skattedirektoratet likevel kreve at Riksskattenemnda 

overprøver en feilaktig ligning som er utført av fylkesskattenemnda.  

 

Skattyteren har ingen klagerett over vedtak truffet av Riksskattenemnda. Ligningen og 

eventuell dobbeltbeskatning kan imidlertid prøves for domstolene, forutsatt at 

prosessforutsetningene er oppfylt.126 

  

Jeg avgrenser også her mot ligningsorganenes materielle kompetanse i klagerunden. 

Vedtaksmyndighet og saksforberedelse fremgår av ligningsloven §§ 9-8 og 3-9. 

   

8.3 Vurdering 

Vurderingen min er at organiseringen av klageorganene er forskjellig både formelt og reelt 

i forvaltningsloven og ligningsloven.  

 

For det første vil overprøvingen etter forvaltningsloven tilligge et statlig administrativt 

organ. I ligningsloven er det folkevalgte kollegiale organer som har 

overprøvingskompetansen, men forberedelsen og innstillingen skjer hos et statlig 

administrativt organ.127 

 

                                                 
126 Harboe (2005) s. 384 
127 Sammenlign forvaltningsloven § 28, og ligningsloven kapittel 2 og § 9-2 
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Etter forvaltningsloven må det kartlegges hvilket organ som er overordnet vedtaksorganet. 

Denne kartleggingen er ikke nødvendig etter ligningsloven, da det fastsettes konkret hvem 

som skal overprøve ligningen eller endringsvedtaket. Nemndene står ikke i 

overordningsforhold til hverandre, de er uavhengige og beslutter hva flertallet 

bestemmer.128  

 

Etter forvaltningsloven har vedtak kun én instans for klagebehandling, mens hovedregelen 

etter ligningsloven er to instanser. Noen utfall i en ligningsavgjørelse vil medføre 

treinstans- og fireinstans behandling, jfr. ligningsloven § 9-2 nr. 1 litra c, d, e og f. Antall 

klagerunder kan altså bli mye høyere i en ligningsavgjørelse i forhold til enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 28. Verken loven eller forarbeidene til ligningsloven begrunner 

forskjellen. Ordningen kan etter min vurdering begrunnes i reelle hensyn. Inndragning av 

folks inntekt og formue er et betydelig inngrep i folks rettigheter. Det tilsier at adgang til 

overprøving i minimum to instanser er sentralt for rettssikkerheten, og det sikrer hensynet 

om å få materielt riktige avgjørelser. Ligningssakene er ofte komplekse, og det taler også 

for lovens løsning på området.  

 

Etter min vurdering kan det stilles spørsmål ved hvorvidt ordningen med at det er 

kollegiale folkevalgte organer som har overprøvingskompetansen i ligningsavgjørelser er 

hensiktsmessig eller ei. Forarbeidene til ligningsloven begrunner dette med at det gir 

rettssikkerhetsgarantier som ligger i den demokratiske kontroll med valgte medlemmer. 

Videre vektlegges lokalkjennskap og praktisk innsikt i nærings- og arbeidslivet som 

nemndsmedlemmene tilfører arbeidet.129 Jeg har forståelse for disse argumentene, men ser 

negative sider ved dem. Oppfatningen min er at fagadministrasjonen har bedre kompetanse 

til å kunne foreta riktige ligningsavgjørelser, da denne har fagkunnskap på området. Det er 

ofte kompliserte faktiske og rettslige vurderinger som skal foretas, og nemndene har ikke 

forutsetning for å ha noen formening. Det løper hele tiden en risiko for at det enkelte 

nemndsmedlems beslutning i en enkeltsak er påvirket av dets politiske syn, og da blir 
                                                 
128 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 24 og ligningsloven § 3-10 
129 Innstilling II fra Likningsforvaltningsutvalget av 1961 s. 85 
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hensynet til materielt riktige avgjørelser uthult. Det er klart at fagadministrasjonen har 

påvirkning i og med at den står for saksforberedelsen til nemndene, og nemndene vil 

sannsynligvis i flertallet av tilfellene følge dens innstilling. Nemndene er på den annen side 

ikke bundet, og står således fritt til å komme til hva de mener er mest rimelig. I et lite 

lokalmiljø vil det være risiko for at nemndens medlemmer blir påvirket av den 

ligningsklagen vedrører.  

 

Ligningsnemndene opphører i nåværende form i forbindelse med omorganisering av 

skatteetaten. Någjeldende ordning erstattes av en klagenemnd, og det skal settes krav om 

kompetanse hos nemndsmedlemmene.130 Kanskje lovgiver har sett den ovenfornevnte 

svakhet som jeg påpeker. Jeg mener ut fra overblikket jeg har at kommende ordning har 

mye for seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) s. 15 
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Del III: OMGJØRING 

9 Instituttet omgjøring 

Omgjøring foreligger både ved at et vedtak endres og ved at det tilbakekalles uten å bli 

erstattet av noe nytt.131 Omgjøring kan skje både på bakgrunn av klage og uten at det 

foreligger klage. Kun sistnevnte skal behandles her.  

 

Klage og omgjøring har en grunnleggende hovedforskjell. Etter klage er klageorganet 

pliktig til å behandle saken, mens ved omgjøring har omgjøringsorganet bare en rett til det. 

Videre må ikke en omgjøringssak føres til veis ende. Den kan stoppes når som helst, da 

omgjøringsorganet har omgjøringsrett, ikke omgjøringsplikt.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Eckhoff (2003) s. 275 
132 Boe (1993) s. 285 
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10 Gjenstand for omgjøring 

10.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 35 har regler om omgjøring av vedtak uten klage. 

Bestemmelsen133 lyder: 

”Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget 

dersom”  

 

Det som er gjenstand for omgjøring etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 35 er 

enkeltvedtak. Bestemmelsen selv bruker betegnelsen vedtak, men av sammenhengen 

fremgår det at det gjelder enkeltvedtak. I tillegg fastsetter forvaltningsloven § 3 at kapittel 

VI kun får anvendelse på enkeltvedtak. Hva som skal regnes som enkeltvedtak er det 

redegjort for under punkt 4.1. Innholdet av begrepet enkeltvedtak er parallelt i relasjon til 

omgjøring og klage.  

  

Omgjøringsgjenstanden, enkeltvedtak, må oppfylle vilkår av både formell og materiell art 

for å kunne omgjøres av vedtaksorganet. Omgjøring er altså ikke en mulighet i forhold til 

ethvert enkeltvedtak.    

 

10.2 Ligningsloven 

Ligningsloven § 9-5 har regler om endring uten klage og fastsetter hva som er gjenstand for 

omgjøring. Jeg avgrenser mot summarisk fellesoppgjør i oppgaven, og dermed blir det ikke 

referert eller redegjort for nr. 8 i bestemmelsen.   

Bestemmelsen lyder: 

”1. Ligningskontoret kan ta opp ethvert endringsspørsmål som gjelder 

a. avgjørelser under den ordinære ligning eller forhåndsligning eller 

b. vedtak i endringssak når det faktiske grunnlag for vedtaket var uriktig eller    

ufullstendig. 

                                                 
133 Resten av bestemmelsen fremgår under punkt 11.1 
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2.  Ligningskontoret skal ta opp spørsmål om endring  

a. som følger av, eller forutsettes i, en domstolsavgjørelse, 

b. når skattelovgivningen foreskriver endring av ligningen som følge av senere 

inntrufne omstendigheter eller 

c. som følge av avtale som nevnt i lov av 28. juli 1949 nr. 15 om adgang for 

Kongen til å inngå overenskomst med fremmede stater til forebyggelse av 

dobbelbeskatning m.v.  

3. Ligningskontoret kan kreve at overligningsnemnda overprøver vedtak truffet 

av ligningskontoret eller ligningsnemnda i endringssak. 

4. Fylkesskattekontoret – for ligningsmyndighet som nevnt i § 2-4 og for Oslo 

Skattedirektoratet – kan kreve at fylkesskattenemnda overprøver vedtak truffet av 

overligningsnemnda, og i særlige tilfelle utøve den myndighet ligningskontoret har etter 

nr. 1 til 3 og § 3-9.  

5.  Skattedirektoratet kan kreve at Riksskattenemnda overprøver vedtak truffet 

av fylkesskattenemnda. 

6. Innenfor fristene etter § 9-6 kan ligningsmyndighetene på ethvert trinn i 

saksbehandlingen utvide saken til å omfatte andre spørsmål i skattyterens ligning. For 

disse spørsmålene gjelder varslingsreglene i § 9-7 tilsvarende.” 

   

Gjenstand for omgjøring etter ligningsloven § 9-5 er ligningen og avgjørelser og vedtak 

som er tatt i forhold til denne. Hva ligningen omfatter er det redegjort for under punkt 4.2, 

og innholdet er det samme etter § 9-5.  

 

Nr. 6 i bestemmelsen fastsetter at omgjøringsgjenstanden, vedtaket, kan utvides til også å 

omfatte andre spørsmål i skattyters ligning. De deler av ligningen som er gjenstand for 

omgjøring kan altså bli flere. Behovet for å ta opp nye spørsmål etter nr. 6 skyldes at 

ligningsmyndighetene alltid må passe på helheten. Dersom to organer uavhengig av 

hverandre avgjør ulike spørsmål, kan det føre til et uheldig resultat totalt sett. En riktig 

avgjørelse av det spørsmålet saken gjelder kan også forutsette endring på et annet punkt. På 
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denne bakgrunn må det være adgang til å ta opp et annet spørsmål uten å reise ny sak. 

Bestemmelsen skal imidlertid benyttes med varsomhet.134  

 

Likevel er det begrensninger i hvilke utvidelser som kan foretas jfr. rettspraksis. I 

Invensysdommen fastsettes det at det må ses hen til skattyters lojalitet, feilens art og 

sammenhengen mellom feilen og det spørsmålet i ligningen det er aktuelt å rette.135 Ut fra 

dette kan det sluttes at rettspraksis oppstiller et krav om sammenheng mellom feilen og det 

spørsmål i ligningen som det er aktuelt å rette for at saken kan utvides til å omfatte andre 

endringsspørsmål. 

 

10.3 Vurdering 

Vurderingen av omgjøringsgjenstandene i forvaltningsloven og ligningsloven blir parallell 

med sammenligning av klagegjenstandene i punkt 4.3. Begrepsbruken av hva som kan 

omgjøres er forskjellig i forvaltningsloven og ligningsloven. Reelt er det imidlertid ingen 

forskjell etter min mening, da omgjøringsgjenstanden etter begge lovene er bestemmende 

for ens rettigheter og plikter.   

 

 

 

 

 

                                                 
134 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 110 og 111 
135 Rt. 2006 s. 404 
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11 Materielle vilkår for omgjøring 

11.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 35 fastsetter vilkår som må være oppfylt for å kunne omgjøre et 

enkeltvedtak. 

Bestemmelsen136 lyder: 

”... a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller 

direkte tilgodeser eller 

b) underretning om vedtaket ikke er kommet frem til vedkommende og 

vedtaket heller ikke er offentlig kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig. 

Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av 

klageinstansen eller av annet overordnet organ. 

Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, 

kan klageinstans eller overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til 

skade for den som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene 

etter første ledd bokstav b eller c ikke foreligger. Melding om at vedtaket vil bli 

overprøvd, må i så fall sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding om 

vedtaket, og melding om at vedtaket er omgjort må sendes ham innen tre måneder etter 

samme tidspunkt. Gjelder det overprøving av vedtak i klagesak, må melding om at 

vedtaket er omgjort likevel sendes vedkommende innen tre uker.  

Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller 

statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd første eller annet punktum. 

Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige.  

De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, 

annet og tredje ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av 

vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige regler.” 

 

                                                 
136 Se punkt 10.1 for begynnelsen av bestemmelsen 
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Etter første ledd litra a kan et enkeltvedtak omgjøres hvis omgjøringen ikke er til skade ”for 

noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser”. Det er bevisst valgt en annen 

formulering i § 35 enn i §§ 2 og 28 fra lovgivers side. De som er beskyttet etter § 35, er 

ikke nødvendigvis sammenfallende med de som er part i saken.137 

 

Etter første ledd litra b kan et enkeltvedtak omgjøres av vedtaksorganet hvis ingen posisjon 

eller forventning er skapt. Her må lovens formulering tas på ordet. Det er ikke noe krav om 

at det er sendt formell beskjed. En muntlig beskjed fra forvaltningsorganet er nok til at det 

foreligger underretning i lovens forstand.138 Dersom parten har fått vite om vedtaket 

gjennom lekkasjer eller på annen måte uten at forvaltningen har ment å gi beskjed om det, 

vil den forventning som er skapt ikke være til hinder for omgjøring. Rettspraksis legger til 

grunn at et vedtak først vil være bindende når meddelelse har kommet fra rette 

vedkommende.139 

 

Forvaltningsloven § 35 første ledd litra c angir at ugyldige vedtak kan omgjøres. 

Betingelsen for at et vedtak skal karakteriseres som ugyldig er at det er begått rettslige feil. 

Rettslige relevante feil er imidlertid ikke tilstrekkelig til å fastslå at en avgjørelse er 

ugyldig. Innholdsmangler og tilblivelsesmangler er et viktig skille i denne forbindelse. 

Innholdsmangler i en avgjørelse foreligger når forvaltningen ikke hadde materiell 

kompetanse til å treffe en avgjørelse med et slikt innhold. Slik mangel fører nesten alltid til 

ugyldighet. Tilblivelsesmangler innebærer feil i måten en avgjørelse har kommet i stand på. 

Slike feil kan føre til at avgjørelsen får et uriktig innhold, men det er ingen automatikk i at 

det blir følgen. Feil ved tilblivelsen fører som regel ikke til ugyldighet med mindre feilene 

kan ha påvirket avgjørelsens innhold. Hovedpoenget er at avgjørelsene innholdsmessig er 

riktige.140 Ytterligere belysning av temaet kan fås blant annet i juridisk teori.141  

                                                 
137 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 97 
138 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 97 
139 Rt. 1968 s. 283 
140 Ekchoff (2003) s. 424 og 425 
141 Se for eksempel Eckhoff (2003) s. 423-452 
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Første ledd i forvaltningsloven § 35 innebærer at forvaltningen ikke er pliktig til å 

opprettholde ugyldige vedtak. Slike vedtak skaper ikke berettigede forventninger. 

Bestemmelsen hjemler bare forvaltningens rettingsadgang. Spørsmålet om forvaltningen 

har plikt til å rette feil er verken regulert i bestemmelsen eller i forarbeidene. Sistnevnte 

angir at det må ses hen til alminnelige forvaltningsrettslige synspunkter. Dersom et vedtak 

blir erklært ugyldig, angis heller ikke hvilke virkninger dette skal få. Forarbeidene angir 

også her at man må se hen til alminnelige forvaltningsrettslige synspunkter.142 Slike 

synspunkter vil være blant annet hvor grov feilen er, vedtakets betydning og de interesser 

som er knyttet opp til å la det bli stående eller å omgjøre det.143 

 

Tredje ledd utvider omgjøringsadgangen sammenlignet med første ledd. Vilkårene er 

strengere og omgjøringen har en annen konsekvens. Omgjøring kan skje til tross for at den 

vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser blir skadelidende som følge av omgjøringen. 

Begrunnelsen for bestemmelsen er at forvaltningen har en alminnelig interesse i at det 

tilstrebes at lovene må praktiseres på en rimelig måte, og at det ikke oppstår for store lokale 

variasjoner i hvordan lovene praktiseres.144 Bestemmelsen er således et eksempel på at 

overordnede fellesskapsinteresser tilgodeses, og at en parts private interesse må vike. Det 

fastsettes også formelle vilkår, frister og begrensninger for hvem som kan omgjøre, etter 

dette leddet. Se under punkt 12.2.1 og 12.1.1 for belysning av dette.   

  

Forvaltningsloven § 35 siste ledd regulerer også vedtak som omgjøringsgjenstand, og angir 

at vilkårene i første og tredje ledd settes til side dersom adgang til endring følger av annen 

lov, vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Reguleringene i 

første og tredje ledd er dermed ikke uttømmende. I forhold til de forskjellige grunnlagene i 

siste ledd vil det alltid måtte foretas en interesseavveining mellom hensynet til beskyttelse 

av berettigede forventninger og de hensyn som taler for omgjøring. Skal omgjøring bli 

resultatet, vil det være en forutsetning at hensynene for det resultat veier vesentlig tyngre 
                                                 
142 Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 98  
143 Graver (2007) s. 548 
144 Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 110 
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enn hensynet til den som blir tilgodesett. I denne interesseavveiningen vil det blant annet ha 

betydning i hvilken grad de som er berørt har innrettet seg etter vedtaket. Jeg går ikke 

nærmere inn på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i denne interesseavveiningen, da 

dette ikke er oppgavens hovedtema. Ytterligere belysning finnes ved å se hen til juridisk 

teori.145  

 

11.2 Ligningsloven  

Det er et vilkår for å kunne foreta omgjøring etter ligningsloven, at det foreligger en uriktig 

ligning eller at skattyteren er forbigått ved ligningen, jfr. ligningsloven § 9-1. § 9-6 

oppstiller frister som vil bli belyst under punkt 12.2.2. 

 

Ligningsloven § 9-5 nr. 7 fastsetter at før spørsmålet om omgjøring tas opp, må aktuelt 

organ ha vurdert om det er grunn til å ta opp spørsmålet.  

Bestemmelsen lyder: 

”7. Før spørsmål om endring tas opp etter nr. 1 eller nr. 3-6 skal det vurderes om 

det er grunn til det under hensyn til blant annet spørsmålets betydning, skattyterens 

forhold, sakens opplysning og den tid som er gått. Etter tilsvarende vurdering kan 

slik sak henlegges av den som skal treffe vedtak. Bestemmelsene i første og annet 

punktum gjelder ikke der ligningskontoret tar opp spørsmål om endring i medhold 

av § 9-8 nr. 4.” 

 

Finansdepartementet har også utarbeidet veiledende retningslinjer av 26. januar 1984 nr. 18 

i forhold til vurderingen som skal foretas. Disse vil kunne være retningsgivende i den 

vurdering som skal foretas.146 

 

                                                 
145 Graver (2007) s. 548-558 
146 Boe (1996) s. 43-44 
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Vurderingen må ikke tas når det er tale om omgjøring etter ligningsloven § 9-5 nr. 2 eller 

på bakgrunn av klage fra skattyter etter § 9-2. Er klagefristen i § 9-2 utløpt, må imidlertid 

vurderingen i § 9-5 nr. 7 foretas, forutsatt at man ikke er innenfor pliktregelen § 9-5 nr. 2. 

 

Vurderingen skal etter lovens ordlyd foretas både når det er endringer til gunst og ugunst 

for skatteyteren. I vurderingen av om det er grunn til å ta opp spørsmålet, vil det kunne 

være betydningsfullt at andre instanser i ligningsetaten har bedt om at spørsmålet blir tatt 

opp. Bokettersynsrapporter og andre kontrolltiltak som reiser tvil om ligningens riktighet, 

vil være typiske andre grunner til at ligningskontoret tar opp spørsmål om endring.147   

 

Eksplisitte momenter som vil være av betydning i vurderingen av om et endringsspørsmål 

skal tas opp, er oppstilt i bestemmelsen.  

 

Ligningsetaten skal for det første se på spørsmålets betydning. I dette moment ligger at det 

ses hen til størrelsen på det skattebeløp som det kan være aktuelt å legge til eller trekke ifra, 

om feilen skaper påtagelig ulikhet mellom skattytere og om feilen bare får betydning for en 

enkeltsak eller får prinsipiell betydning.148  

 

Videre skal ligningsetaten se på skattyterens forhold. Momentet har flere elementer. En 

side er om skattyteren har gjort en rimelig innsats for å oppfylle sine plikter overfor 

ligningsforvaltningen, og om han har vist forsømmelighet eller opptrådt culpøst. En annen 

side er skattyters økonomi: tilsier denne at det foreligger et sterkt behov for at han får rettet 

en feil i sin favør, eller er økonomien så kompleks og omfangsrik at småfeil er vanskelig å 

unngå.149 

 

Et tredje moment ligningsetaten skal se på er sakens opplysning. I dette ligger at det skal 

foretas en vurdering av det arbeid som må antas å gjenstå for å forberede et forsvarlig 
                                                 
147 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 111 
148 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 112 
149 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 112 
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grunnlag for en realitetsavgjørelse og til påliteligheten av de opplysninger man kan regne 

med å skaffe frem. Sistnevnte vil kunne bli vektlagt betydelig hvis det er gått lang tid.150 

 

Det siste moment bestemmelsen nevner er ”den tid som er gått”. Momentet får ifølge 

forarbeidene noe ulik betydning ettersom det gjelder å endre i favør eller disfavør for 

skattyteren. Avdekkes bevisste skatteunndragelser gjennom kontrolltiltak, bør endring skje 

i den utstrekning det er adgang til det etter loven. Ellers blir det veiledende synspunkt at jo 

lengre tid som er gått, desto mer skal til for å ta opp endringssak. Et skjæringstidspunkt vil 

være når overligningsnemnda er ferdig med klagebehandlingen for et inntektsår. Etter dette 

bør det kreves sterkere grunner for at en sak skal tas opp til endring.151 

 

Bestemmelsen er ikke uttømmende, jfr. ”blant annet” i ligningsloven § 9-5 nr. 7 første 

punktum. Et overordnet hensyn vil være å finne den rette balanse mellom ønsket om å få 

enhver ligning så riktig som mulig, ulemper ved å gjøre endringer i et etablert forhold og 

hva endringssaken vil koste av tid og arbeid på bekostning av andre oppgaver i 

ligningsforvaltningen.152 Ytterligere belysning av denne bestemmelsen kan fås i 

forarbeidene og juridisk teori.153 Det er viktig å huske at denne 

forholdsmessighetsvurderingen skal tas i forhold til alle endringsspørsmål etter 1, 3, 4 og 5.  

 

Ligningsloven § 9-5 nr. 1 oppstiller ikke noen ytterligere vilkår enn de som allerede er 

nevnt her. Ligningskontoret kan ta opp avgjørelser i den ordinære ligning eller 

forhåndsligning som omgjøringsgjenstand uten hensyn til om feilen gjelder det faktiske 

grunnlag for ligningen, feil ved skatterettsanvendelsen eller skjønnsutøvelsen.154 

Bestemmelsen er et eksempel hvor ligningskontoret har fritt lovbundet skjønn i forhold til 

hvorvidt et endringsspørsmål skal tas opp.  

                                                 
150 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 112 
151 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979)s. 112 og 113 
152 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979)s. 111 
153 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 111-113 og Harboe (2005) s. 399-402 
154 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 108  



 63

 

Etter ligningsloven § 9-5 nr. 1 litra b er det et vilkår for å kunne ta opp til endring ”vedtak i 

endringssak” at dette bygger på uriktig eller ufullstendig faktum. Bakgrunnen for at 

faktumet er uriktig eller ufullstendig er i utgangspunktet uten betydning. Det er også uten 

betydning hvilket organ som traff vedtaket. Er det feil ved skatterettsanvendelsen eller 

skjønnsutøvelsen, vil det ikke være adgang til å reise spørsmål om å endre et foreliggende 

vedtak i en endringssak etter denne bestemmelsen. Denne typen endringsspørsmål må 

eventuelt tas opp etter nr. 3-5, av det organ som er tillagt myndigheten.155  

 

Et særskilt spørsmål etter ligningsloven § 9-5 nr. 1 litra b er hva som skal regnes som 

mangler ved faktisk grunnlag og hva som skal regnes som mangler ved rettsanvendelsen 

eller skjønnsutøvelsen. Jeg avgrenser mot dette spørsmålet, da det er for detaljert i forhold 

til dybden i min fremstilling. Ytterligere belysning kan fås i forarbeidene til bestemmelsen, 

hvor dette er diskutert inngående.156  

 

Vilkår for omgjøring etter ligningsloven § 9-5 nr. 2 er angitt i litra a til c i bestemmelsen. 

Når en endring forutsettes i en domstolsavgjørelse, i skattelovgivningen som følge av 

senere inntrufne omstendigheter eller som følge av skatteavtale, er ligningskontoret pliktig 

til å ta opp spørsmål om endring av ligning. 

 

Nr. 3, 4 og 5 i ligningsloven angir ikke noen materielle vilkår for omgjøring. Det innebærer 

at mangler ved både det faktiske grunnlag, skjønnsutøvelsen og anvendelse av 

skattelovgivningen kan være gjenstand for omgjøring. 

 

11.3 Vurdering 

I utgangspunktet er de materielle vilkårene for omgjøring forskjellige i forvaltningsloven 

og ligningsloven.  

                                                 
155 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 108 
156 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 109 
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Vilkårene for omgjøringsadgang i forvaltningsloven § 35 første ledd er utformet med tanke 

på at parten ikke skal bli skadelidende. Har parten innrettet seg etter vedtaket, er han 

beskyttet mot omgjøring i sin disfavør fra vedtaksorganet. I de tilfellene parten vil bli 

skadelidende, strammes omgjøringsadgangen inn, jfr. tredje ledd, ved å fastsette ytterligere 

materielle vilkår.157  

 

I ligningsloven er vilkårene utformet med tanke på å oppnå mest mulig riktig resultat. Dette 

gjenspeiler seg i hele bestemmelsen. I utgangspunktet har det ingen betydning etter de 

materielle vilkårene hvorvidt skattyter har innrettet seg etter ligningen. Et eksempel på 

dette er ligningsloven § 9-5 nr. 3. Utgangspunktet avbøtes imidlertid noe med 

bestemmelsen i ligningsloven § 9-5 nr. 7.   

 

De materielle vilkårene er etter min oppfatning utformet forskjellig i lovene på grunn av 

ulike bakenforliggende begrunnelser. Forvaltningsloven har et overordnet hensyn om å 

beskytte berettigede forventninger, mens ligningsloven søker å oppnå mest mulig riktig 

resultat.158 

 

Etter forvaltningsloven § 35 vil det aldri etter lovens ordlyd foreligge noen plikt til å ta opp 

spørsmål om omgjøring. Ligningsloven § 9-5 nr. 2 fastsetter en plikt for ligningskontoret til 

å ta opp spørsmål om endring i gitte tilfeller. Kontrasten kan begrunnes i at hensyn til en 

lignings riktighet anses som særlig tungtveiende, og at domstolenes konklusjon og 

lovgivers beslutning skal ha særlig vekt.  

 

Juridisk teori anfører imidlertid at det kan foreligge omgjøringsplikt etter forvaltningsloven 

i noen tilfeller. Betingelsen er at det aktuelle vedtak er ugyldig, og feilen må ha vært til 

                                                 
157 Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) s. 110 
158 Ot.prp nr. 3 (1976-1977) (endringslov) s. 98 og Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 13 
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skade for parten og grov. Et eksempel er at et forbud blir gitt i strid med lov eller uten 

hjemmel, da vil det foreligge et krav på omgjøring av forbudet.159   

Forvaltningslovens materielle vilkår etter tredje ledd er skjønnsmessig utformet i forhold til 

om omgjøring skal skje i en parts disfavør. Ligningslovens vilkår er konkrete, med unntak 

av nr. 7. Etter ligningsloven kan eller skal endringsspørsmål tas opp når ligningene 

oppfyller eksplisitte vilkår, etter forvaltningsloven er vilkårene av vurderingsmessig art. 

Den konkrete utformingen av vilkår i ligningsloven dempes gjennom nr. 7, som fastsetter at 

vurderinger for og mot må foretas før endringsspørsmål tas opp. Sistnevnte får parallell til 

vilkårene i forvaltningsloven § 35 tredje ledd. Innretting hos skattyter vil få betydning også 

etter ligningslovens § 9-5 om omgjøring, unntatt i forhold til nr. 2 i bestemmelsen. Dermed 

kan det stilles spørsmål ved om det egentlig foreligger noen reell forskjell. Jeg er tilbøyelig 

til å svare ja på sistnevnte, da jeg tror hensynet til materielt riktig resultat veier tyngre i 

ligningsforvaltningen enn forvaltningen generelt. På den annen side kan det ikke gis noe 

generelt svar, da forvaltningsvedtakenes virkninger er varierende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Boe (1993) s. 289 
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12 Formelle vilkår for omgjøring 

12.1 Hvem har kompetanse til å omgjøre 

12.1.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 35 regulerer hvem som har kompetanse til å omgjøre. Bestemmelsen 

er gjengitt under punkt 10.1 og 11.1. 

 

Første ledd i bestemmelsen regulerer tilfellene hvor vedtaksorgan har 

omgjøringskompetanse. Videre vil også klageinstans og overordnet organ ha kompetanse 

til å omgjøre etter tilfellene som første ledd omhandler, jfr. forvaltningsloven § 35 annet 

ledd.  

 

Klageinstans og overordnet myndighet har kompetanse til å omgjøre underordnet organs 

vedtak i et videre spekter enn det opprinnelige vedtaksorgan selv har anledning til å gjøre, 

jfr. § 35 tredje ledd.  

 

Fjerde ledd i bestemmelsen gjør et unntak fra annet og tredje ledd i forhold til kommunale, 

fylkeskommunale og statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd, første eller 

annet punktum. Dette innebærer at når et kommunalt overorgan er klageinstans, har ikke 

dette anledning til å omgjøre. Her brytes altså prinsippet om at overordnet organ har 

anledning til å omgjøre forutsatt at vilkårene i leddene er oppfylt.  

 

12.1.2 Ligningsloven  

Ligningsloven § 9-8 regulerer hvem som har vedtaksmyndighet i forhold til omgjøring.  

Bestemmelsen lyder: 

”1. Endringsspørsmål som tas opp av skattyteren ved klage etter § 9-2 eller av 

ligningsmyndighetene etter § 9-5 nr. 3-5, avgjøres av de organer som er angitt i de 

nevnte bestemmelser.  
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2. Endringsspørsmål som ligningskontoret tar opp etter § 9-5 nr. 1 eller nr. 2 

avgjøres av ligningsnemnda, medmindre det gjelder en domstolsavgjørelse som 

forutsetter en annen behandling etter kapittel 8 eller 9. 

3. Ligningsnemnda kan gi ligningskontoret fullmakt til å treffe vedtak som 

nevnt i nr. 1 eller 2, dog ikke i sak som gjelder 

a. tilleggsskatt etter §§ 10-2 til 10-4, 

b. endring til skade for skattyteren av ligningsmyndighetens skjønnsmessige 

fastsetting eller deres anvendelse av skattelovgivningen eller 

c. klage som nevnt i § 9-7 annet punktum.” 

 

Nr.1 i ligningsloven § 9-8 er bare en presisering av hvem som har initiativkompetanse og 

vedtakskompetanse etter ligningsloven § 9-5 nr. 3-5. Det vil være de organer som angis 

der. Det er henholdsvis ligningskontor og overligningsnemnda etter nr. 3, 

fylkesskattekontor og fylkesskattenemnda etter nr. 4 og Skattedirektoratet og 

Riksskattenemnda etter nr. 5. Det fremkommer altså en todeling mellom 

initiativkompetanse og vedtakskompetanse i ligningsloven § 9-5 nr. 3-5.  

 

Etter nr. 2 i ligningsloven § 9-8 er det ligningsnemnda som har vedtaksmyndighet i 

endringsspørsmål som ligningskontoret kan eller skal ta opp etter ligningsloven § 9-5 nr. 1 

og 2. Her fremkommer også en todeling. Det er ligningskontoret som har 

initiativkompetansen, mens det er ligningsnemnda som har vedtakskompetansen.160 

Ligningsloven § 9-5 nr. 3 fastsetter at vedtak som er truffet av ligningskontor eller 

ligningsnemnda i endringssak, kan ligningskontoret bringe inn for overligningsnemnda. Da 

vil denne ha vedtakskompetanse.  

 

Nr. 3 i ligningsloven § 9-8 gjør unntak fra utgangspunktet i nr. 2. Ligningsnemnda har 

mulighet til å delegere vedtakskompetansen til ligningskontoret. Todelingen kan altså bli 

eliminert etter denne bestemmelsen. Delegasjon vil imidlertid ikke være tillatt i alle typer 

                                                 
160 Zimmer (1993) s. 96-98 
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saker, se oppregningen i § 9-8 nr. 3. Begrensninger i nemndenes arbeidskapasitet er 

bakgrunn for delegasjonsadgangen. Det er viktig at fullmakten gjelder sakstyper som er 

klart avgrenset, for å unngå tvil om dens omfang. Videre bør det tilstrebes å få en enhetlig 

praksis i forhold til hvilke sakstyper som helst bør delegeres.161  

  

Jeg refererer og redegjør ikke for nr. 4 og nr. 5 i bestemmelsen, da disse ikke har betydning 

for sammenligningen mellom lovene.  

  

12.1.3 Vurdering 

I forhold til hvem som har kompetanse til å omgjøre, er det mange forskjeller mellom 

forvaltningsloven og ligningsloven.  

 

Det er vedtaksorganet eller overordnet organ som har omgjøringskompetanse etter 

forvaltningsloven. Omgjøringskompetansen etter forvaltningsloven vil ligge hos et 

administrativt organ. Ligningsloven angir konkret hvilket organ som har 

omgjøringskompetanse i de ulike trinn av ligningsbehandlingen, og det vil som 

utgangspunkt være folkevalgte kollegiale organer.  

 

Etter forvaltningsloven må det kartlegges hvilket organ som er overordnet vedtaksorganet, 

iallfall når det gjelder omgjøring til skade for skattyter. Omgjøringskompetansen etter 

ligningsloven byr ikke på orienteringsproblemer på grunn av den konkrete utformingen.  

 

En ytterligere forskjell er at etter forvaltningsloven kan vedtaksorganet ha 

omgjøringskompetanse, mens etter ligningsloven kan ikke ligningsorganene omgjøre egne 

vedtak.162 Et særskilt spørsmål er om et ligningsorgan kan omgjøre egne vedtak på 

bakgrunn av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, eksempelvis om 

Riksskattenemnda kan omgjøre sine egne vedtak. Ligningsloven åpner ikke for en slik 

                                                 
161 Ot.prp.nr. 29 (1978-1979) s. 115 
162 Sammenlign forvaltningsloven § 35 og ligningsloven § 9-5 
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adgang, så muligheten må eventuelt hjemles i alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

eller etter analogi fra forvaltningsloven.  

 

Jeg stiller spørsmål ved hvorvidt ordningen etter ligningsloven er hensiktsmessig. En 

ulempe er at det kan forsinke gjennomføring av endringen, og dermed gjøre 

saksbehandlingen mindre effektiv. I tillegg ser jeg ingen grunn til at vedtaksorganet ikke 

skulle være kompetent til å omgjøre sitt eget vedtak.   

 

Forvaltningsloven oppstiller hvem som er vedtaksorgan etter hvilke følger omgjøringen vil 

ha for parten. Utgangspunktet etter ligningsloven er et annet, der er det avgjørende hvilket 

trinn som har foretatt ligningsavgjørelsen som er aktuell for omgjøring. Hvorvidt en 

omgjøring vil være til skade for skattyter, er uten betydning i forhold til 

vedtakskompetansen.163  

 

I ligningsloven foreligger en todeling mellom initiativkompetanse og 

omgjøringskompetanse. Skillet benyttes ikke i forvaltningsloven. 

 

Etter min mening er bakgrunnen for forskjellen mellom abstrakt og konkret utforming, når 

det gjelder hvem som har omgjøringskompetanse, lovenes virkeområde. Slik jeg ser det, 

må utformingen være abstrakt etter forvaltningsloven for å omfatte alt innenfor det 

offentlige generelt, mens ligningslovens virkeområde medfører at det kan benyttes konkrete 

utforminger.  

 

Begrunnelsen for at forvaltningsorganet har adgang til å omgjøre egne vedtak er at det skal 

foreligge mulighet til å rette opp egne feil. Denne mulighet foreligger ikke etter 

ligningsloven. Her foreligger det altså en reell forskjell. Forskjellen avbøtes imidlertid ved 

at ligningsorganet har initiativkompetanse og med delegasjonsadgangen etter ligningsloven 

                                                 
163 Sammenlign forvaltningsloven § 35 og ligningsloven § 9-8 jfr. § 9-5 
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§ 9-8 nr. 3 jfr. § 9-5 nr.1. Forskjellen er ikke begrunnet eksplisitt i forarbeidene, men 

rettssikkerhetshensyn er bakgrunn for todelingen.164  

 

Hvorvidt rettssikkerhetshensynet er godt begrunnet, er et annet spørsmål. Jeg mener at 

rettssikkerheten kan være like godt ivaretatt om ligningsorganet selv kunne omgjøre 

vedtaket. 

 

12.2 Omgjøringsfrister 

12.2.1 Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 35 har fristregler. Bestemmelsen er referert under punkt 10.1 og 11.1. 

 

Omgjøringskompetansen etter § 35 er som hovedregel ikke bundet av frister. Tiden som 

har gått siden vedtaket ble truffet vektlegges når det vurderes om omgjøring skal foretas, da 

tidsmomentet er en del av innrettelsen.165  

 

Tredje ledd regulerer omgjøring til skade for parten, og her fastsettes eksplisitte frister. 

Overprøvingsorganet må sende melding til vedkommende om at vedtaket vil bli overprøvd, 

innen tre uker etter at melding om vedtaket ble sendt. Videre må melding om omgjøring 

sendes ham innen tre måneder etter at melding om det opprinnelige vedtak ble sendt. Det 

løper altså to frister etter bestemmelsen. Fristen avbrytes ved at det sendes melding til 

vedkommende om at overordnet organ vurderer å omgjøre.166  

 

                                                 
164 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 22 
165 Woxholth (2006) s. 533 
166 Forvaltningsloven § 35 
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12.2.2 Ligningsloven 

Ligningsloven § 9-6 har regler om omgjøringsfrister. Under dette punkt vil jeg kun 

redegjøre for hovedreglene, nr. 1, 2 og 3 litra a, da det er de som har betydning for 

sammenligningen.  

Bestemmelsene lyder: 

”1. Spørsmål om endring av ligningen kan ikke tas opp mer enn ti år etter 

inntektsåret.  

2. Fristen skal være tre år når endringen gjelder ligningsmyndighetenes 

skjønnsmessige fastsetting, eller deres anvendelse av skattelovgivningen, og det 

faktiske grunnlaget for den tidligere avgjørelse ikke var uriktig eller ufullstendig.  

3. Er endringen til ugunst for skattyteren skal fristen være 

a. to år etter inntektsåret når han ikke har gitt uriktige eller ufullstendige 

opplysninger,” 

 

Ligningsloven § 9-1 fastsetter at endring kan foretas i enhver ligning som er uriktig, uansett 

grunn. § 9-6 gjør begrensninger i ligningsloven § 9-1. Fristene er varierende etter hvorvidt 

endringen er til gunst eller ugunst for skattyteren, og om det foreligger nytt faktisk 

grunnlag eller ikke. 

 

Hovedregelen er at spørsmål om endring av ligning ikke kan tas opp når det har gått mer 

enn ti år etter inntektsåret.167  

 

Loven angir ikke hva som skal til for å avbryte fristen, bare at spørsmålet om endring er 

”tatt opp”. Forarbeidene legger til grunn at dersom det er ligningskontoret som tar opp 

saken etter § 9-5 nr. 1 eller nr. 2, er det tilstrekkelig at skattyteren har fått varsel om at et 

nærmere angitt spørsmål er tatt opp til behandling, alternativt at slikt varsel er sendt fra 

ligningskontoret innen rimelig tid før fristens utløp. Videre inntas det standpunkt at dersom 

det er skattyteren som tar saken opp, er det nok at henvendelse er postlagt før fristens 

                                                 
167 Ligningsloven § 9-6 nr.1 
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utløp.168 Hvilke krav som stilles for at spørsmål om endring skal anses for å være ”tatt opp” 

er vurdert i rettspraksis og juridisk teori. Jeg viser til aktuelle kilder.169  

 

Fristen i § 9-6 nr. 1 gjelder for å ta opp selve endringsvedtaket til vurdering. Loven krever 

ikke at selve endringsvedtaket er truffet innenfor fristen, men at prosessen for å forelegge 

endringssaken for den kompetente myndighet er påbegynt. Skattyteren må være varslet om 

at denne prosessen er påbegynt.170 

 

Ligningsloven § 9-6 nr. 2 begrenser fristen til tre år når endringen gjelder 

ligningsmyndighetenes skjønnsmessige fastsetting eller anvendelse av skattereglene. Det 

forutsettes her at det faktiske grunnlaget for den tidligere avgjørelse var riktig. Hvis det er 

bygget på feil eller ufullstendig faktum, gjelder tiårsfristen i nr. 1. Sistnevnte har imidlertid 

et unntak i nr. 3, hvor det gjelder en toårsfrist for å kunne foreta endringer til skattyters 

ugunst, forutsatt at han ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.  

 

Ligningsloven § 9-6 nr. 3 a setter begrensninger i endringsadgangen til skattyteres ugunst 

når han har oppfylt sin opplysningsplikt. Endring til ugunst foreligger når endringen 

medfører høyere skatte- og avgiftsgrunnlag for skattyteren, forutsatt at skattyteren ikke 

ønsker dette.171 Uttrykket ”uriktige eller ufullstendige opplysninger” innehar mange 

avgrensningsproblemer. Avgrensningen blir ikke belyst her da det er uten betydning for 

sammenligningen. Ytterligere belysning kan fås ved å se hen til forarbeidene, rettspraksis 

og juridisk teori.172  

                                                 
168 Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s. 113 
169 Se blant annet Rt. 1997 s. 860, Rt. 2000 s. 244, Harboe (2005) s. 415-417 
170 Ligningsloven § 9-7 og Harboe (2005) s. 416 
171 Harboe (2005) s. 420  
172 Blant annet Innst. O. nr. 44 (1979-80) s. 26, Rt. 1999 s. 1087, Rt. 1992 s. 1588, Rt. 1995 s. 1883 samt 

Harboe (2005) s. 420-436  
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For øvrig må det påpekes at fristene som oppstilles i § 9-6 nr.1, 2 og 3 litra a ikke er 

absolutte, jfr. § 9-6 nr. 5, 6 og 7. Jeg går ikke nærmere inn på denne tematikken, da det ikke 

har betydning for sammenligningen. 

 

12.2.3 Vurdering 

En sammenligning i forhold til omgjøringsfrister etter forvaltningsloven og ligningsloven 

viser betydelige formelle forskjeller.  

 

Omgjøringsadgangen i forvaltningsloven er ikke regulert eksplisitt gjennom 

fristfastsettelse, med unntak for tilfellet som omfattes av forvaltningsloven § 35 tredje ledd. 

Tidsmomentet vil imidlertid være relevant i forhold til om omgjøring bør skje både etter 

første, annet og femte ledd på bakgrunn av hensynet til innrettelse.  

 

Ligningsloven har en egen bestemmelse om frister for endring i § 9-6. Bestemmelsen 

fastsetter konkrete tidsfrister for forskjellige tilfeller.   

 

Det kan stilles spørsmål ved om forskjellen er stor reelt sett, da tidsmomentet alltid vil være 

et vurderingsmoment etter forvaltningsloven. Hypotetisk sett kan den bli stor, når man 

sammenligner bestemmelsenes ordlyd. 

 

Jeg finner eksplisitte frister for å kunne foreta omgjøring i en ligningsavgjørelse nødvendig, 

da en endring vil kunne være inngripende for skattyter. Fristene er styrkende for 

rettssikkerheten til skattyterne.  
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Del IV: AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Etter å ha foretatt en gjennomgang av forvaltningsloven og ligningsloven klage- og 

omgjøringsregler ser jeg at det foreligger flere forskjeller i regelsettene. Likevel ser jeg 

etter å ha gått nærmere inn på reglene at forskjellene ofte er mer av formell enn reell art.  

 

Der hvor det foreligger faktiske forskjeller er jeg stort sett av den oppfatning at 

særregulering er nødvendig i ligningsforvaltningen.  

 

På en del områder er det tydelig at rettssikkerhet og effektivitet har blitt særlig vektlagt 

etter ligningsloven. Eksempel på særskilt vektlegging av rettssikkerheten er at skattyter har 

rett til å få en klage realitetsbehandlet av to uavhengige klageorganer. Eksempel på at 

effektivitet har blitt særlig vektlagt er at skattyter er pliktig til å klage skriftlig.  

 

Jeg ønsker å påpeke at jeg finner någjeldende ordning i ligningsloven med uavhengige 

folkevalgte klagenemnder særdeles lite tilfredsstillende. Oppfatningen min er at ordningen 

er en svekkelse av borgernes rettssikkerhet, ettersom det ikke stilles kompetansekrav til 

nemndsmedlemmene. Ordningen skal endres fra nyttår, og jeg ser meget positivt på 

endringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

Litteraturliste  

Lover 

1915 Lov om rettergangsmåten for tvistemål (Tvistemålsloven) av 13. august 1915 nr. 6 

1915  Lov om domstolene (Domstolsloven) av 13. august 1915 nr. 5 

1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) av                   

10. februar 1967 

1980 Lov om ligningsforvaltningen (Ligningsloven) av 13. juni 1980 nr. 24 

1999 Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) av 26. mars 1999 nr. 14 

1962  Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Ombudsmannsloven) av 

22.juni1962 nr. 8  

1952 Lov om betaling og innkreving av skatt (Skattebetalingsloven) av 21. november 

1952 nr. 2 

 

Forarbeider 

Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) Om ligningslov og endringer andre lover 

Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) Behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Ot.prp. nr. 35 (1990-1991) Skattereformen 1992 

Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) (endringslov) Behandlingsmåten i forvaltningssaker (regler om 

taushetsplikt m.m.) 

Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for 

elektronisk kommunikasjon. 

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007- lovendringer  

St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- avgifts- og tollvedtak 

Innst. O. nr. 142 (1992-1993) Innstilling fra Finanskomiteen om endringer i skatteloven 

m.fl. punkt 4.1 og 4.3 

Innst. O. nr. 44 (1979-1980) Innstilling fra Finanskomiteen om ligningslov og endringer i 

andre lover 

Innstilling II fra Likningsforvaltningsutvalget. Om likningsforvaltningen Utkast til lov om 

skattelikning. Oslo 1968 



 76

Innstilling fra komitéen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den 

offentlige forvaltning (Forvaltningskomitéen). Oslo 1958. 

 

 

Forskrifter 

F19.02.1980 nr 9862 Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

 

Retningslinjer 

Finansdepartements retningslinjer av 26. januar 1984 nr. 13 (FIN) Veiledende 

retningslinjer om endring uten klage. Spørsmålet om i hvilke tilfelle et endringsspørsmål 

bør tas opp til realitetsbehandling.  

 

Domsregister 

Rt.1999 s. 1087 

Rt. 1992 s. 1588  

Rt. 1995 s. 1883 

Rt. 1968 s. 283 

Rt. 1983 s. 954 

Rt. 1954 s. 500 

Rt. 1997 s. 860 

Rt. 2000 s. 244 

Rt. 2006 s. 404 

Rt. 1997 s. 1019 

Utvalget 1989 s. 793 

 

Nettsider 

http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/L-ABC2006.pdf.  Lignings ABC 28. utg. Oslo 

2000 [19.11.07] 

http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/skd_arsm05.pdf. Årsrapport for Skatteetaten 

2005 [19.11.07]  



 77

http://www.konkursradet.no/art/?id=43  Uttalelse nr. 31 av 22. mars 2001 fra Konkursrådet 

[19.11.07] 

Bøker 

Boe, Erik Oversikt over forvaltningsretten. 1. utg. 0slo, 1993 

Woxholth, Geir Forvaltningsloven med kommentarer. 4. utg. Oslo, 2006 

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith Forvaltningsrett. 7. utgave. Oslo, 2003 

Graver, Hans Petter Alminnelig forvaltningsrett. 3. utg. Oslo, 2007 

Harboe, Einar, Truls Leikvang og Rino S. Lystad Ligningsloven Kommentarutgave. 6. utg. 

Oslo, 2005 

Zimmer, Fredrik og Knut Erik Omholt Ligningsforvaltningsrett. 3.utg. Oslo, 1993 

Bernt, Jan Fridhjof og Ørnulf Rasmussen Frihagens forvaltningsrett. Bind I, 1.utg. Bergen, 

2003 

Eckhoff, Torstein og Jan Helgesen Rettskildelære. 5. utg. Oslo, 2005 

Hov, Jo Rettergang III Sivilprosess. 1.utg. Oslo, 2000 

Frihagen, Arvid, Forvaltningsloven kommentarutgave. 2. utg. Bergen, 1986  

Skattedirektoratet, Lignings ABC. 28.utg. Oslo, 2006 

Stoveland, Kommentarer til ligningsloven. I Norsk lovkommentar, Studentutgave, 

elektronisk utgave, 2007 

Bernt, Kommentarer til forvaltningsloven. I Norsk lovkommentar, Studentutgave, 

elektronisk utgave, 2007 

Boe, Erik, Innføring i juss Juridisk tenkning og rettskildelære. 1. utg. Oslo, 1996 

Jusleksikon Jon Gisle....[et al.]. 2. utgave, Oslo, 2002 

 

Annet  

Stoveland, Kommentarer til ligningsloven. I Norsk lovkommentar, Studentutgave, 

elektronisk utgave, 2007 

Bernt, Kommentarer til forvaltningsloven. I Norsk lovkommentar, Studentutgave, 

elektronisk utgave, 2007 

 


