
Viktige opplysninger hvis du ønsker å klage på vedtak i plansaker 

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket dersom du er part i saken eller har 
rettslig klageinteresse i saken. 

Hvem kan du klage til? Du kan klage til klageinstansen, dvs. Fylkesmannen. Men klagen skal først 
sendes til underinstansen, dvs. Sandnes kommune, plansjefen, postboks 
583, 4305 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no 

Dersom kommunen ikke endrer sitt vedtak som følge av klagen, sendes 
den videre til Fylkesmannen til avgjørelse. 

Frist for å klage Klagefristen er 3 uker fra den dag du har mottatt/blitt kjent med vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. 

Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om 
du har særlig grunn for det, kan du søke om å få forlenget klagefristen. 
Du bør da nevne grunnen til forsinkelsen. 

Rett til å kreve begrunnelse Et vedtak om avslag på søknaden skal være begrunnet. Dersom du mener 

Klagens innhold 

Utsetting av vedtaket 

Rett til å se sakens 
dokumenter og kreve 
veiledning 

Kostnader ved klagesaken 

at vedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet, kan du kreve nærmere 
begrunnelse. Slikt krav må settes frem i løpet av klagefristen. Fristen blir i 
så fall avbrutt og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar 
begrunnelsen. 

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer 
som ønskes. Du må også nevne din begrunnelse for å klage og eventuelt 
andre opplysninger, som kan ha betydning for vurdering av klagen. 
Klagen må undertegnes. 

Selv om du har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du 
har imidlertid adgang til å anmode om å få utsatt iverksettingen av 
vedtaket, inntil klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. Et avslag på 
en slik anmodning kan ikke påklages. 

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du må i 
tilfelle henvende deg til servicekontoret i Rådhusgata 1, telefon 51336000, 
eller e-post servicekontoret@sandnes.kommune.no. Der kan du også få 
nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved 
klage og om reglene for saksbehandling ellers. 

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter 
reglene om fri rettshjelp. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og 
formuegrenser. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for 
vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til 
advokatbistand. Normalt er grunnlaget for slikt krav at vedtaket blir 
omgjort til gunst for klager. Fylkesmannen vil om nødvendig orientere 
deg om retten til å kreve dekning for sakskostnader. Frist er 3 uker etter 
du har fått melding om vedtak.

Klage til Sivilombudsmannen Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
(Sivilombudsmannen). https://www.sivilombudsmannen.no/klage/ 

Henvisninger Plan- og bygningsloven § 1-9, forvaltningsloven kapittel VI. 
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Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

PLAN OG BYGNINGSLOVEN 

Pbl § 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage 
Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i denne loven. Det kan i byggesaken ikke klages på    
forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller ved dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt. 
Dersom det finnes hensiktsmessig, kan klagen realitetsbehandles i stedet for å avvises. Berørt statlig organ, herunder 
Sametinget, regionalt organ og kommune kan påklage enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende 
myndighets saksområde. Dette gjelder likevel ikke i plansaker der vedkommende myndighet er gitt anledning til å fremme 
innsigelse. Enhver har rett til dokumentinnsyn etter offentleglova og miljøinformasjonsloven og har hos vedkommende 
myndighet krav på å gjøre seg kjent med alternative utkast til planer etter denne lov, herunder dokumenter som ligger til grunn 
for planutkastene med de unntak som følger av offentleglova kapittel 3. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. 

FORVALTNINGSLOVEN 

Fvl § 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans). 
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. 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. 

Fvl § 29. (klagefrist). 
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 utløpet. 

Fvl § 32. (klagens adressat, form og innhold). 
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. 
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Virkning av reguleringsplanen/ innløsning/ erstatning 

Pbl § 12-4. Rettsvirkning av reguleringsplan 
En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres 
av departementet etter § 12-13. 
Tiltak etter § 1-6 første ledd, herunder bruksendring etter § 31-2, jf. også § 1-6 andre ledd, må ikke være i strid med planens 
arealformål og bestemmelser. 
Reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak etter § 20-1 første ledd 
bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3. 
Reguleringsplan er grunnlag for ekspropriasjon etter reglene i kapittel 16. 
Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang 
senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Etter søknad fra 
tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuell(e) 
forlengelse(r) er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21-9 for tiltaket. 

Pbl § 15-2. Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan 
Medfører en reguleringsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke av kommunen, etter § 16-2 har rett til å 
ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når 
vedtaket gjelder grunn som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, 
fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. 
Det samme gjelder når retten til ekspropriasjon omfatter ubebygd del av en eiendom, dersom ekspropriasjonen vil føre til at 
eiendommen ikke lenger kan anses skikket til å nyttes på en, etter hele eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige 
forhold regningssvarende måte. 
Krav etter første ledd må være satt fram senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd, 
eller vedtak er gjort kjent etter § 12-12 siste ledd. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når   
bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt. 

Pbl § 15-3. Erstatning for tap ved reguleringsplan 
Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en 
eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale 
erstatning etter skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder hvis reguleringsplan 
medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering av 
naturvernområder etter loven her skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med naturvernloven §§ 20, 20 b og 
20 c. 
Krav om erstatning må være satt fram senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd, 
eller vedtak er gjort kjent etter § 12-12 siste ledd. 
Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram 
senest tre år etter dette tidspunkt. 
Erstatning for tap ved reguleringsplan som blir utarbeidet og vedtatt av departementet eller av kommunen i medhold av § 6-4, 
skal betales av staten når ikke annet er bestemt. 
Når en eiendom bebygges i henhold til reguleringsplan som gir den en vesentlig bedre utnytting enn andre eiendommer i 
området, og verdien av disse som følge av dette er blitt betydelig forringet, kan deres eiere eller festere ved skjønn tilkjennes 
erstatning hos eieren av den førstnevnte eiendom. Erstatningsbeløpet kan ikke settes høyere enn den verdiøkning som den 
bedre utnytting medfører for vedkommende eiendom, etter fradrag for de refusjonsbeløp som eieren eller festeren i tilfelle er 
blitt tilpliktet å betale i medhold av bestemmelsene i lovens kapittel 18 som følge av eiendommens utnytting. 
Krav om erstatning må være satt fram senest tre måneder etter at byggetillatelse er gitt. Eier eller fester av eiendom som gis 
bedre utnytting, kan kreve forhåndsskjønn til avgjørelse av erstatningsspørsmålet når endelig reguleringsplan foreligger. 
Erstatningsbeløpet forfaller til betaling når byggearbeider er satt i gang, men tidligst tre måneder etter at beløpet er endelig 
fastsatt. 

DELING AV EIENDOM 

Pbl § 26-1. Deling av eiendom 
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som 
kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på  
en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første 
punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov. 
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