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Vedtak i klagesak om reguleringsplan for Finnkroken feriehytter på gnr. 
60, bnr. 48 m.fl. i Karlsøy kommune. Opphevelse 

Vi viser til Karlsøy kommunes oversendelse av klagesak i brev av 29. juni 2018 og etterfølgende 
foreløpige svar fra Fylkesmannen. Saken gjelder klage på kommunens vedtakelse av reguleringsplan 
for Finnkroken feriehytter AS i Karlsøy kommune, med planid. 1936 201602. Fylkesmannen beklager 
den lange saksbehandlingstiden. 
 
Fylkesmannen har truffet følgende vedtak: 
 
Fylkesmannen opphever Karlsøy kommunes vedtak av 11. april 2018 om godkjenning av 
detaljreguleringsplan for Finnkroken feriehytter med planid. 1936 201602. Saken sendes 
tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Vedtaket er begrunnet under. 
 
Sakens bakgrunn 
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken. 
Vår avgjørelse bygger på det som fremkommer i det skriftlige materialet fra kommunen, herunder 
administrasjonens saksfremlegg utarbeidet i forbindelse med kommunens underinstansbehandling 
av den fremsatte klagen. 
 
Som en revidering og utvidelse av tidligere bebyggelsesplan for et hyttefelt i søndre del av Reinøy, 
vedtatt av Tromsø kommune i 1992, fremmet Finnkroken Feriehytter AS v/Per Pettersen forslag til ny 
reguleringsplan. Berørte eiendommer er gnr. 60, bnr. 48, og 11 allerede bebygde hyttetomter i 
planområdet, samt en kile på 4,9 dekar av gnr. 60, bnr. 1. Samlet utgjør arealet for planområdet om 
lag 62 dekar, på begge sider av FV 301.  
 
Innholdsmessig innebar planforslaget for en stor del videreføring av gjeldende bruk av området til 
privat hyttebebyggelse, utleiehytter, camping og organisert turistfiske. På areal ovenfor fylkesvegen 
er det allerede oppført 6 hytter, og servicebygg for campingplass. Det er videre etablert 12 
oppstillingsplasser for campingvogner.  Nedenfor fylkesveg er det oppført 5 hytter, naust med 
brygge, og sauna/dusj og toaletter.  Det er foreslått 19 nye hyttetomter i planområdet, samt et 
mindre område for konsentrert fritidsbebyggelse med plass til 4 til 6 utleieleiligheter.   
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Det ble avholdt oppstartsmøte med Karlsøy kommune 2. februar 2016. Oppstart av planarbeidet ble 
kunngjort 16. juni 2016. Av oppstartsvarselet fremgår at planområdet omfatter det samme arealet 
som gjeldende bebyggelsesplan vedtatt 1992, og fritidsområde F6 i kommuneplanens arealdel, og at 
tiltaket ikke vil falle inn under krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.   
 
Fylkesmannen ga den 7. juli 2016 innspill til mottatt varsel om detaljreguleringen. I brevet skriver 
Fylkesmannen blant annet: 
 
 Forholdet til kommuneplanens arealdel og forskrift om konsekvensutredninger 

Det oppgis i varselet at tiltaket ikke vil falle inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
Det følger derimot ingen begrunnelse for denne vurderingen og det er ikke oppgitt hvor 
planmyndigheten, her Karlsøy kommunes vurdering er tilgjengelig. Fylkesmannen har bedt 
om å få tilsendt referat fra oppstartsmøte med vurderingen av uten hell. Det er ikke oppgitt 
størrelsen på arealet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel lagt ut til eksisterende 
fritidsbebyggelse. Utvikling av området med utleiehytter vil derfor i seg selv være i strid med 
arealformålet i kommuneplanen. Etablering av flere fritidsboliger enn de 6 som er oppgitt i 
planbeskrivelsen vil også være i strid med kommuneplanens arealdel. Videre ligger det en 
båndlegging over hele Gammelgård-Finnkroken-Engstad med krav om felles planlegging 
(H810-3), jf. bestemmelsenes pkt. 9.3 i kommuneplanens arealdel. Vi ber kommunen 
klargjøre forholdet til kommuneplanens arealdel og vurderingen etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 

 
Kommunen v/formannskapet vedtok i møte 31. mai 2017 å legge reguleringsplanen ut på høring og 
offentlig ettersyn. Innen utløpet av høringsfristen 20. juli 2017 kom det inn til sammen syv 
høringsuttalelser, deriblant fra Reinøy reinbeitedistrikt i brev av 19. juli 2017. I tillegg kom det inn en 
høringsuttalelse fra Arnstein og Monica Lockertsen i brev av 24. august 2017. Denne uttalelsen ble 
vurdert for å være innlevert rettidig da Lockertsen fikk utsatt høringsfrist til 14. september 2017 på 
grunn av bruk av feil adresse ved utsendelsen av det opprinnelige høringsbrevet. Over én måned 
etter fristen kom Mattilsynet med en høringsuttalelse. Til tross for oversittelse av fristen ble 
uttalelsen tatt med i merknadsbehandlingen. 
 
I sin samordnede høringsuttalelse av 6. juli 2017 fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget. 
Innsigelsen var begrunnet i mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse og mangelfull oppfølging av 
relevante risiko- og sårbarhetsfaktorer, samt manglende ivaretakelse av reindriftsinteresser. Fra 
begrunnelsen for innsigelsen vedrørende reindriftsinteresser gjengis følgende: 
 
 Reindrift  

Reindrift mangler fullstendig som utredningstema i reguleringsplanforslaget. Dette er i seg 
selv en mangel i planen. Hele feltet ligger innenfor det samiske reinbeiteområde og skal 
utredes på lik linje med andre samfunnsinteresser. At området er avsatt til fritidsbebyggelse i 
overordnet plan betyr ikke automatisk at ikke reindriften blir berørt av tiltaket.  

 
Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Den ligger inne i planen 
som F6. I planbeskrivelsen til F6 står det at status er «eksisterende» og som «merknad» 6 
enheter. Feltet ble ikke konsekvensvurdert da det var ett eksisterende felt. Det ble i den 
sammenheng ikke varslet at det var planer om å utvide/fortette F6 innenfor arealdelens 
gyldighetsperiode. Dette ble imidlertid gjort i oppstartsvarsel i 2016.  
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Det fremgår ikke hvor mange tomter/boenheter det legges opp til totalt. Slik plankartet 
fremstilles er det snakk om 19 nye frittstående fritidsboliger + ett antall utleiehytter + 6 
enheter innen arealet avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse + campingplass. Hva blir 
kapasiteten ved full utbygging?  
Slik planen fremstår med ett betydelig antall boenheter, vil den økte aktiviteten medføre 
konsekvenser for reindriften på Reinøy. Reindriftsforvaltningen har tidligere gått imot 
hyttebygging i dette området. Dette er grunnet i totalbelastning og økt aktivitet som 
medfører at reinen i større grad kommer til å sky området. Økt utbygging genererer økt 
trafikk, noe som vil utvide influensområdet til dette feltet. Det vil si at området som reinen 
skyr vil bli mye større, selv om selve utbyggingen ikke tar mye mer plass, relativt sett. Dette 
støttes bla. I forskning gjort av Norut. (Hyttebygging i reindriftsområder, Norut NIBR 
Finnmark rapport: 2006:5).  

 
Det positive med reguleringen er at den i hovedsak er avgrenset av ett eksisterende 
planområde. Imidlertid blir dette problematisk når hytter planlegges opp i terrenget hvor 
innvirkning på reinens adferd vil bli ekstra stor. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 
arealavsetningene markert som BF5, BF6, BF7, BF8 og BF9 innenfor reguleringsforslaget. 
Disse hyttene ligger på et terrengplatå som er høyere enn eksisterende bebyggelse. Med 
dette grepet oppnår en at de mest disponerte hyttene fjernes, og at totalbelastningen i 
området minker. I tillegg vil det kunne være aktuelt med avbøtende tiltak som f.eks. 
vegetasjonsbelte ovenfor hyttene. Det forutsettes at det berørte reinbeitedistriktet blir tatt 
med i den videre planleggingen av feltet.  
 
Avslutningsvis er det viktig at fylkesmannen får presentert omfanget i form at boenheter, 
utleieenheter, campinghytter/vognplasser. Dette for å kunne si noe om totalbelastningen i 
området. 

 
Av brevet fremgikk videre følgende merknader til planforslaget: 
 
 Medvirkning 

I planbeskrivelsens pkt. «2.1 Medvirkningsprosessen, varsel om planoppstart, krav til 
innhold» står det at «Forslagsstiller har følgende korte kommentarer til innspillene» til varsel 
om oppstart. Det er derimot ikke kommentert noen av innspillene til varsel om oppstart. De 
«korte kommentarene» er kun små sammendrag av innspillene. Det fremkommer ikke av 
planbeskrivelsen hvordan forslagsstiller eller Karlsøy kommune har vurdert og evt. 
imøtekommet disse innspillene. 
 
Det er videre tydelig i både planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser at innspillene ikke 
er hensyntatt. Dette fører til at plangrunnlaget som nå er sendt ut på høring har vesentlige 
mangler. (…) 
 
Forhold til overordnet plan og vurdering etter Forskrift om konsekvensutredninger  
Fylkesmannen etterlyste i sitt innspill til varsel om oppstart en vurdering etter Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven fra Karlsøy kommune. Vi 
etterlyste også referatet fra oppstartsmøtet der det normalt skal fremgå hvordan kommunen 
har vurdert spørsmålet om konsekvensutredninger. Fylkesmannen har hverken mottatt en 
vurdering etter KU-forskriften eller referatet fra oppstartsmøtet.  
Fylkesmannen har mottatt en epost med «tilleggsinformasjon» fra tiltakshavers konsulent, 
der kart og bestemmelser til eksisterende bebyggelsesplan lå vedlagt. Fylkesmannen er kjent 
med at det er en eksisterende bebyggelsesplan i området. Vi vil derimot påpeke at i 
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bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for Karlsøy vedtatt 30.9.2013 er (deler av) 
planområdet lagt ut som eksisterende område for fritidsbebyggelse med 6 eksisterende 
enheter. Det er ikke lagt ut som et område for ny bebyggelse. Videre er ikke området tatt 
med som et område der gjeldende reguleringsplan skal fortsette å gjelde (H-910). Det vil si at 
bebyggelsesplanen ikke er opphevet, men gjelder i den utstrekning den ikke strider mot 
arealdelen.  
 
Videre ligger planområdet innenfor hensynssone H810_3, som er en gjennomføringssone 
der det er krav om felles planlegging for å sikre helhetlig arealforvaltning og ivareta 
Finnkrokens særegne karakter.  
 
Fylkesmannens vurdering er at planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel på 
flere punkt. Vår konkrete vurdering i denne saken og på dette stadiet i planprosessen er at 
Fylkesmannen ikke vil fremme noe krav om en konsekvensutredning. Vi mener hensynene til 
de berørte sektorområdene kan ivaretas ved å justere formål og bestemmelser i tråd med 
det som står under. 

 
I brev av 7. februar 2018 fra Karlsøy kommune til Fylkesmannen i Troms, vises det til «møte hos 
Fylkesmannen 23. januar 2018, samt til befaring i Finnkroken 16. oktober 2017». Reinøy 
reinbeitedistrikt fikk muntlig orientering om denne dagen før, og invitasjon til å delta.  
 
I brevet av 7. februar 2018 redegjør kommunen for endringer som nå er foretatt i planen for å 
imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen: 
 

I plankartet er gjort endringer i østlige del, i området for fritidsbebyggelse ovenfor 
utleiehytter slik: 
- Tidligere felt BFF6 er fjernet, og nummereringen av hyttefeltene BFF er forskyvd slik at 

det nå er blitt 12 felt for hyttebygging, ikke 13. 
- Internveiene til de øvre hyttefeltene er endret slik at en del av det øvre veisystem er 

fjernet. Endret veitrasé til feltene BFF5, nytt BFF6 og nytt BFF7. 
 

Disse endringene er gjort både for å imøtekomme innsigelsen fra reindrift og merknad fra 
hytteeier Helene Lockertsen som er bekymret for felles vannuttak. Reindrifta ønsker mindre 
ekspansjon i fritidsbebyggelse og aktivitet, spesielt i de øvre områder. Det feltet som nå 
utgår, tilsvarer det aller meste av området som ligger utenfor arealformålet i 
kommuneplanens arealdel 

 
Ifølge det vedlagte justerte plankartet, er de foretatte endringer lokalisert i den sør-østlige delen av 
planområdet. De tre regulerte tomtene i feltet BFF5 er noe endret i utforming, og det reguleres inn 
en vei mellom BUH2 og BFF5. Videre er feltet BFF6, med to regulerte tomter til frittliggende 
fritidsbebyggelse, helt tatt bort, sammen med regulert vei inn til dette feltet, og erstattet med 
regulering til naturområde.  Veien som går mellom feltet BC1 og BC 3 på opprinnelig plankart er 
videre lagt i en annen trase enn tidligere opp til feltene BFF7 i nytt kart, samt BFF8 og 9.  
 
I brev av 15. mars 2018 fra Fylkesmannen til Karlsøy kommune konkluderer Fylkesmannen med at 
«innsigelsene reist i brev av 06.07.17, er tilfredsstillende imøtekommet. Fylkesmannen har ingen 
merknader til planforslaget og kommunen har et grunnlag for å godkjenne planen». Troms 
fylkeskommune var eneste kopimottaker til dette brevet. 
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Karlsøy kommune v/kommunestyret egengodkjente deretter reguleringsplanen i møte 11. april 
2018. Underretning om vedtaket ble sendt ut til sakens parter i brev av 25. april 2018. Vedtaket ble 
påklaget av Reinøy reinbeitedistrikt (heretter klager) i brev av 12. mai 2018.1  
 
Klager har anført at både Karlsøy kommune og Fylkesmannen i Troms som sektormyndighet har 
vært for dårlige til å orientere og opplyse om saken, herunder om vedtak og fremsatt innsigelse. 
Videre er klager av flere grunner svært kritisk til vurderingen av reindriftens arealbehov, deriblant på 
grunn av mangelfull utredning. Fylkesmannen viser for øvrig til klagen i sin helhet. 
 
Kommunen v/kommunestyret behandlet klagen i møte 21. juni 2018 og besluttet da å opprettholde 
planvedtaket. Saken ble deretter oversendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling. 
Fylkesmannen etterspurte ytterligere saksopplysninger 11. februar 2019, hvilket ble oversendt fra 
kommunen påfølgende dag. Finnkroken feriehytter AS kom med opplysninger til saken i brev 
mottatt 31. mars 2019. Brevet ble ikke sendt i kopi til sakens parter, og Fylkesmannen fant det 
unødvendig å underrette sakens parter om brevet, jf. fvl. § 17 tredje ledd, bokstav c). 
 
Fylkesmannens kompetanse 
Klagen behandles i medhold av plan- og bygningsloven2 (pbl.) § 1-9 og delegert 
avgjørelsesmyndighet fra Miljøvern-/kommunaldepartementet, jf. rundskriv T-2/09. 
 
Fylkesmannens generelle kompetanse i klagesaker fremgår av forvaltningsloven3 (fvl.) § 34. 
Fylkesmannen kan som utgangspunkt prøve alle sider av saken, herunder saksbehandlingen, 
lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen. Fylkesmannen kan også ta opp forhold som ikke er nevnt i 
klagen. Det skal ved behandlingen av saken legges stor vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyret ved prøvingen av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 andre ledd. 
 
Vet klage over reguleringsplan er imidlertid Fylkesmannens delegerte kompetanse snevret inn i 
forhold til utgangspunktet i fvl. § 34.  
 
I daværende Kommunal- og regionaldepartementets brev av 16. januar 2004 presiseres 
Fylkesmannens delegerte kompetanse ved behandling av klage over kommunale egengodkjenninger 
av reguleringsplaner. Det følger av brevet at Fylkesmannen i vår klagebehandling kan fatte vedtak 
om oppheving av åpenbart ugyldige vedtak, men at andre typer endringer i planen bare kan gjøres 
dersom kommunen er enig, og forutsatt at det ikke innebærer at planen endres i hovedtrekkene. 
Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken 
oversendes departementet til endelig avgjørelse. Det samme gjelder dersom Fylkesmannen mener 
planvedtaket ikke er «åpenbart» ugyldig, men heller ikke kan stadfestes slik det foreligger. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Klagen vurderes for å være fremsatt innen utløpet av klagefristen, jf. fvl. §§ 29 og 30. Videre vurderes 
klager for å være part i saken og dermed i posisjon til å klage på vedtaket, jf. jf. fvl. § 28 første ledd. 
 
Fylkesmannen anser saken for å være tilstrekkelig opplyst til å kunne foreta en ny behandling av 
saken i lys av innholdet i klagen, jf. fvl. §§ 17 og 33 femte ledd. 
 

 
1 Brevet er datert «12.05.28», men Fylkesmannen legger til grunn at årstallet «28» beror på skrivefeil 
og at det skal stå «12.05.18». 
2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. 
3 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 
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1. Fylkesmannens habilitet i saken 
 
Som det har fremgått ovenfor, opptrer Fylkesmannen i den foreliggende saken både som 
sektormyndighet som har hatt innsigelse som har ført til endringer av planen, og som klageinstans. 
Ombudsmannen har i flere saker fra tidlig 2000-tall uttalt at det må bero på en konkret vurdering 
om det i slike situasjoner kan oppstå en «organinhabilitet» for Fylkesmannen som klageinstans, men 
har i senere år gått tilbake på dette. I brev til Forvaltningslovutvalget av 14.10.2016 uttaler 
Sivilombudsmannen følgende: 
 

Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet er knyttet til personer, og ikke til organer. 
Ombudsmannen har i noen saker likevel kommet inn på spørsmålet om et forvaltningsorgan 
i seg selv kan være inhabilt. 
 
Ombudsmannen behandlet i sak gjengitt på side 267 i årsmeldingen for 2003 (SOMB-2002-
1765) spørsmålet om fylkesmannen var inhabil til å treffe vedtak i klagesak vedrørende en 
reguleringsplan han hadde hatt innsigelser til. Innsigelsene ble trukket som følge av et 
meklingsmøte der fylkesmannen selv var til stede. 

 
Ombudsmannen skrev i uttalelsen: 
 

«Forvaltningslova § 6 andre ledd gjeld i utgangspunktet berre tenestemenn, dvs. 
personar. Det synes i nærverande sak ikkje som om nokon tenestemenn har hatt ei 
slik dobbeltrolle som § 6 annen ledd omhandlar. 

 
Det kan likevel tenkjast situasjonar der eit forvaltningsorgan på grunn av sin spesielle 
stilling eller særlege interesse i saka, bør seie seg ugild til å handsame ei klage. 
Heimel for dette er eventuelt ulovfesta forvaltningsprinsipp. 
… 
Fylkesmannen sin habilitet i desse tilfella må vurderast konkret. Ved vurderinga vil 
ein mellom anna måtte sjå på kva motsegna gjaldt og kva klaga gjeld. Dersom 
motsegna og klaga gjeld same sak, vil dette kunne trekke i retning av at klaga bør 
vurderast av ein settefylkesmann, idet det for vedkommande klagar neppe vil 
opplevast som klart at klaga vil bli handsama på ein nøytral og upartisk måte. Det vil 
óg kunne vere eit moment om motsegna blir trekt tidleg eller seint i prosessen, kor 
sentral den var for planen, om det blei helde meklingsmøte m.v.» 

 
Under tvil kom ombudsmannen i denne saken til at Fylkesmannen burde vurdere 
habilitetsspørsmålet på nytt. 
 
Også i ombudsmannens uttalelse 18. januar 2010 (SOM-2009-1306) ble det stilt spørsmål ved 
fylkesmannens opptreden både som innsigelsesmyndighet og klageinstans i samme 
reguleringssak. Ombudsmannen viste blant annet til den overnevnte uttalelsen i 
årsmeldingen for 2003 s. 267 (SOMB-2002-1765) og uttalte at fylkesmannens habilitet måtte 
vurderes konkret i disse tilfellene. Det ble videre vist til prinsippet om god forvaltningsskikk. 
Ombudsmannen konkluderte med at de beste grunner talte for at fylkesmannen burde ha 
overlatt behandlingen av saken til en settefylkesmann. 
 
I den senere tid har ombudsmannen revurdert dette standpunktet noe. Så lenge det er to 
ulike avdelinger med ulike tjenestemenn hos Fylkesmannen som står for henholdsvis 
innsigelsene og klagesaksbehandlingen, har ombudsmannen ikke funnet tilstrekkelig grunn 
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til å uttale kritikk. Slike saker har derfor vært avsluttet uten nærmere undersøkelser. Dette 
standpunktet er for øvrig i tråd med det ombudsmannen la til grunn i saken referert ovenfor 
om Statens landbrukstilsyns behandling av melkekvotesaker. 

 
Slik vi forstår ombudsmannen, vil det som utgangspunkt ikke danne grunnlag for noen 
«organinhabilitet» dersom det er ulike avdelinger hos Fylkesmannen som ivaretar oppgaven som 
sektormyndighet, og som behandler saken som klageinstans. På det tidspunktet innsigelse i denne 
konkrete saken ble fremmet, lå myndigheten til å fremme, og eventuelt trekke, innsigelse hos Plan-, 
reindrifts-, og samfunnssikkerhetsavdelingen hos daværende Fylkesmannen i Troms. På samme 
tidspunkt lå klagebehandling til Justis- og kommunalavdelingen. I dag, i nye Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark, ligger både Planseksjonen – som har innsigelsesmyndigheten, og Juridisk seksjon – 
som behandler klagen – i Justis- og kommunalavdelingen. Etter vår vurdering medfører dette likevel 
liten realitetsendring, etter som det er klart atskilte personer som arbeider med disse 
arbeidsoppgavene på de to seksjonene, og innsigelsen i foreliggende sak ble reist av en avdeling 
som ikke lenger består som avdeling i vår nye organisasjon.  
 
Fylkesmannen v/juridisk seksjon anses etter dette som habil til å opptre som klageinstans i saken. 
 
2. Generelt om Fylkesmannens prøvingsintensitet ved klagebehandling av planvedtak 
 
Fylkesmannen bemerker at det etter plan- og bygningsloven er kommunestyret som er 
planmyndighet. Det er dermed kommunestyret som etter en omfattende vurdering av de ulike 
hensyn som gjør seg gjeldende innenfor planområdet, avgjør hvilke arealer som skal inngå i 
planen og hva disse arealene skal brukes til. Dette under forutsetning av at det ikke 
foreligger innsigelse mot den vedtatte reguleringsplanen fra fylkeskommunen eller statlig 
sektormyndighet, og at plan- og bygningslovens prosessregler følges. 
 
Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at det nærmere innhold av reguleringsplanene 
innen lovens ramme er lagt til kommunestyrets frie skjønnsmessige vurdering. Verken 
grunneiere, rettighetshavere, naboer eller interesseorganisasjoner har krav på at 
reguleringen blir gjennomført i samsvar med deres ønsker. Her som ellers må imidlertid 
vurderingene være saklige og i samsvar med reguleringslovgivningens formål. 
 
I reguleringssaker betyr dette at en regulering eller reguleringsendring må være basert på 
reguleringsmessige hensyn og ikke for eksempel ha til formål å ramme noen spesiell 
grunneier eller andre interessenter. I tillegg må vurderingene bygge på en forsvarlig 
saksbehandling og riktig faktisk grunnlag.  
 
 
3. Planvedtakets forhold til plan- og bygningslovens prosessregler 
 
3.1 Utredningsplikt – herunder krav om konsekvensutredning 
Ved planlegging skal konsekvenser for miljø og samfunn beskrives, jf. formålsbestemmelsen i pbl. § 
1-1 fjerde ledd, andre punktum. Generelle krav til utredning er nedfelt i lovens kapittel 4. Med 
hjemmel i § 4-2 siste ledd er det videre gitt forskrift om konsekvensutredninger for planer.  
 
En konsekvensutredning skal klarlegge hvilke miljø- og samfunnshensyn som kan gjøre seg 
gjeldende i planområdet ved nye tiltak, tiltakenes konsekvenser og hvordan påviste hensyn og 
virkninger bør ivaretas utover alminnelige krav til saksbehandling og dokumentasjon. Reglene om 
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konsekvensutredning skal også bidra til å sikre åpne planleggingsprosesser som gir myndigheter, 
berørte og interesserte reell mulighet til å påvirke planleggingen og avgjørelsen av saken. 
 
Kommunen har i foreliggende sak lagt til grunn forslagstillers erklæring i planbeskrivelsen om at det 
ikke kreves konsekvensutredning. Fylkesmannen har i planprosessen, som sektormyndighet, 
etterlyst kommunens vurdering av forholdet til konsekvensutredningsforskriften, uten at dette har 
ført til nærmere utredninger.  
 
Klager er av den oppfatning at kommunen ikke uten videre kan basere seg på den reindriftsfaglige 
utredningen som ble utført som del av kommuneplanens arealdel, i 2012. Dette fordi det på denne 
tiden var dispensasjonsforbud for arealutbygging i Karlsøy kommune, et forbud som klager hevder 
var forutsatt å gjelde også etter vedtakelsen av arealplanen. I et hvert tilfelle mener klager at 
utredningen viser at reindriften på søndre Reinøy er svært sårbar og belastet for utbygging.  
 
Slik klager ser situasjonen på Reinøy blir ikke vernet av reinbeitearealer fulgt opp andre steder, 
samtidig som kompromisset om utbygging på sørsiden blir brukt som før. Dette medfører ifølge 
klager en dobbel negativ effekt for reindriften. Det er i denne anledning vist til at det på Reinøy er 
planlagt kritiske utbyggingstiltak som har innvirkning på reinbeiter. Fylkesmannen legger til grunn at 
klager her sikter til, muligens blant annet, Langsundforbindelsen som for tiden har planlagt oppstart 
i 2020.4 
 
Kravet til konsekvensutredning av planer er, som tidligere nevnt, lovfestet i pbl. § 4-2 andre ledd, og 
med hjemmel i tredje ledd er det gitt nærmere regler i forskrift. Ny konsekvensutredningsforskrift 
ble vedtatt 21. juni 2017, og inneholder en overgangsbestemmelse i § 39. For planer hvor 
saksbehandling er startet før 1. juli 2017, slik som i vår sak, er det avgjørende om planen var 
omfattet av oppfangskriteriene i den tidligere forskriften om konsekvensutredninger. Det er dermed 
konsekvensutredningsforskriften av 19. desember 2014 som skal legges til grunn for vurderingen av 
om reguleringsplanforslaget var konsekvensutredningspliktig. 
 
Paragraf 2 i forskriften angir hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes, og angir videre i § 3 
også planer som må vurderes nærmere, med tanke på om de omfattes av forskriften, og hvor en slik 
vurdering kan ende ut med at planen anses konsekvensutredningspliktig.  
 
Ifølge § 2 skal «områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål» alltid konsekvensutredes, jf. første ledd bokstav d). Slik planområdet 
opprinnelig var angitt med et samlet areal på om lag 62 dekar, herunder med en kile på 4,9 dekar av 
gnr. 60, bnr. 1 inkludert som areal til nye fritidstomter, mener vi planen skulle vært vurdert som 
konsekvensutredningspliktig. Dette i strid med forslagstillers og kommunens opprinnelige vurdering. 
 
Planområdet ble imidlertid justert, som nevnt ovenfor, for å imøtekomme innsigelse fra 
Fylkesmannen før planvedtak. Det foreligger ikke skriftliggjort redegjørelse som tilsier at dette var 
for å gå klar av konsekvensutredningsplikt, ettersom det i det store og det hele foreligger sparsomt 
med dokumentasjon på de vurderinger som ble gjort i denne fasen av planarbeidet. Siden 
planområdet i vedtatt plan like fullt samsvarer med område F6 i kommuneplanens arealdel, 
vurderes ikke § 2 å føre til konsekvensutredningsplikt. Vi ser av dokumentene fra planprosessen at 
forslagsstiller i stor utstrekning har vist til at tidligere vedtatt reguleringsplan for området, fra 1992, 
på den annen side har tilrettelagt for en utbygging. Det følger imidlertid av plan- og bygningsloven § 
1-5 at ny plan – her kommuneplanens arealdel – ved en eventuell motstrid med eldre plan eller 

 
4 Jf. https://www.karlsoy.kommune.no/?id=6069299&cat=411709 (besøkt 07.02.19). 
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planbestemmelse for samme areal - går foran denne, såfremt ikke annet er fastsatt i den nye planen 
eller statlig eller regional planbestemmelse. I vår sak er det motstrid mellom arealdelen og tidligere 
reguleringsplan, ved at arealdelen ikke åpner for etablering av ytterligere enheter i felt F6. Det er da 
arealdelen som skal legges til grunn som gjeldende. Til illustrasjon gjengis følgende fra O.J Pedersen 
m.fl., «Plan- og bygningsrett», del 1: 
 

Ifølge pbl. § 11-17 kan en vedtatt arealplan formelt oppheves. I praksis vil kommunen nøye 
seg med å vedta en ny plan. I så fall vil den nye plan fortrenge eldre planer for samme areal i 
den utstrekning det foreligger motstrid – se § 1-5 annet ledd. Det gjelder både en ny 
arealdelsplan og reguleringsplan. (…) I den utstrekning den nye plan ikke er i strid med eldre 
planer, blir disse gjeldende ved siden av den nye. Hvorvidt det er slik motstrid at eldre 
reguleringsplaner fortrenges, vil avhenge av en konkret tolkning av plankart og 
bestemmelser for et bestemt område og må sammenholdes med en tolkning av det som er 
bestemt i reguleringsplanen for samme område.  

 
Som det fremgår av § 1-5 ville det kunne være bestemt i arealdelen at tidligere reguleringsplan 
fortsatt skulle gjelde, men dette måtte vært inntatt som en hensynssone i henhold til plan- og 
bygningslovens § 11-8 andre ledd, bokstav f), jf. §12-6. Det kunne videre ikke vært motstrid mellom 
oppgitte antall tillatte enheter i arealdelen og i eldre reguleringsplan, slik som i vår sak. Det 
foreligger ingen hensynssone som nevnt, og det er da arealdelen som må legges til grunn som 
gjeldende når det skal vurderes om planlagt regulering vil avvike fra den gjeldende.  
 
Fylkesmannen har gjort en vurdering av om planen, slik den er vedtatt, er 
konsekvensutredningspliktig etter en nærmere vurdering i tråd med den aktuelle 
konsekvensutredningsforskriftens § 4, som omhandler planer som omfattes av § 3 og som etter en 
nærmere vurdering kan få vesentlig betydning for miljø og samfunn. Det vises i denne sammenheng 
til at etablering av «permanente campingplasser» er tiltak som etter vedlegg II skal vurderes 
nærmere, jf. forskriftens § 3 første ledd, bokstav c). Slik saken foreligger for oss mener vi det er mye 
som taler for at vilkårene i § 3 første ledd bokstav c) er oppfylt, men saken er ikke godt nok opplyst 
for oss til at vi kan konkludere på dette. Det vises til at det ikke, oss bekjent, foreligger noen utførlig 
vurdering av hvordan kommunen mener planforslaget forholder seg til 
konsekvensutredningsforskriften, dette på tross av at en slik vurdering gjentatte ganger ble etterlyst 
fra Fylkesmannen som sektormyndighet i planprosessen. Det foreligger heller ingen dokumentasjon 
på den «situasjonsbeskrivelse» som legges til grunn av kommunen og Fylkesmannen som 
sektormyndighet når man kommer til at planen likevel kan vedtas, kun med mindre justeringer i 
utbyggingsomfang. I vurderingen må det også tas hensyn til at planområdet er innenfor 
hensynssone H810_3 i kommuneplanens arealdel, som er en gjennomføringssone der det 
uttrykkelig er stilt krav om felles planlegging av et større område enn det som vår sak gjelder for å 
sikre helhetlig arealforvaltning og ivareta Finnkrokens særegne karakter. Det fremgår ikke 
hvorfor/hvordan man kommer til at dette likevel ikke skal gjøres, på tross av det ikke er foretatt 
noen konsekvensutredning av reguleringsplanforslaget. 
 
Ettersom planen blir å oppheve på annet grunnlag, og saken som helhet fremstår som utilstrekkelig 
opplyst, tas det ikke endelig stilling til spørsmålet om konsekvensutredningsplikt her. Dette er 
imidlertid et forhold som kommunen må utrede nærmere ved sin fornyede behandling av saken, for 
å sikre et tilstrekkelig grunnlag for et eventuelt nytt vedtak i saken. 
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3.2 Medvirkning  
Klager har anført at kommunen og Fylkesmannen ikke har sørget for tilstrekkelig medvirkning fra 
klager i planprosessen. I den anledning er det vist til at klager verken mottok høringsnotat for 
planprogram, Fylkesmannens innsigelsesbrev eller kommunens forslag til justert reguleringsplan. 
Etter klagers oppfatning avskar dette klagers mulighet til å kunne delta i prosessen for å finne flere 
løsningsalternativer i saken. Videre er det vist til at klager ikke ble varslet om befaring av det aktuelle 
området i forbindelse med behandlingen av Fylkesmannens innsigelse før samme dag som 
befaringen ble gjennomført, og da var klager forhindret fra å delta. 
 
Til dette har kommunen i sin klagebehandling uttalt at det ble avholdt oppstartsmøte og at planen i 
stor grad samsvarer med kommuneplanens arealdel. Videre er det bemerket at planen ikke er 
underlagt krav om planprogram. Hva gjelder manglende underretning om Fylkesmannens 
innsigelsesbrev og deltakelse på befaringen, mener kommunen at klagen egentlig er rettet mot 
Fylkesmannens saksbehandling, og at det dessuten ikke er vanlig at Fylkesmannen som 
sektormyndighet sender kopi av sin høringsuttalelse til aktuelt reinbeitedistrikt. Kommunen mener 
det var opp til Fylkesmannen hvem som skulle inviteres til befaringen.  
 
3.2.1 Rettslig utgangspunkt 
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal sikre medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter, jf. pbl. § 1-1 fjerde ledd første punktum. Etter pbl. § 5-1 er det kommunen som har 
ansvaret for at det legges til rette for medvirkning i planprosessen, uavhengig av om det er 
kommunen selv eller andre offentlige organer eller private som utfører planprosessen, jf. 
bestemmelsens første ledd, andre punktum. 

Ifølge lovens forarbeider skal planmyndigheten tilstrebe størst mulig offentlighet og reell 
medvirkning i planprosessene.5 Videre innebærer bestemmelsen en plikt for planmyndighetene til å 
iverksette aktive tiltak, som skal tilrettelegge for at alle berørte kan medvirke på mest mulig like 
vilkår.6 
 
Etter bestemmelsens andre ledd har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 
grupper som krever spesiell tilrettelegging.   
 
Bestemmelsen i § 5-1 er generell og gir i seg selv liten veiledning i løsningen av typetilfeller. Det 
nærmere innholdet i medvirkningsplikten må derfor utledes i lys av blant annet øvrige 
bestemmelser i plan- og bygningsloven og relevante bestemmelser i forvaltningsloven, jf. pbl. § 1-9. 
Lovens forarbeider indikerer også at ILO-konvensjonens bestemmelser, og praktiseringen av disse, 
kunne gi veiledning ved tolkning av plan- og bygningsloven. 
 
Når det særskilt gjelder hensynet til samiske interesser i planlegging, uttales videre følgende i lovens 
forarbeider7: 
 

Hensynet til samiske interesser skal kunne ivaretas på samme måte som andre viktige 
nasjonale og regionale hensyn i planleggingen. Det er først og fremst Sametinget som har 
autoritet til å identifisere og uttrykke de samiske interessene i plansammenheng. Imidlertid 
vil det kunne være en plikt for planmyndighetene å konsultere andre interesser. Dette 
gjelder særlig i saker som direkte berører samiske næringer, slik som reindriften. Det er 

 
5 Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) punkt. 6.5 «Merknader til 5-1 Medvirkning». 
6 Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) punkt. 6.5 «Merknader til 5-1 Medvirkning». 
7 Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 32 og 33 
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reindriftens styrings- og forvaltningsorganer som har kompetanse og myndighet til å ivareta 
reindriftens interesser i plansammenheng. Representanter for samiske interesser må gis god 
mulighet til å delta i planprosessene i fylker og kommuner. 

 
I større arealplansaker vil Fylkesmannen videre kunne ha konsultasjonsplikt etter avtale om 
prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, underskrevet 11. mai 
2005. 
 
3.2.2 Oppfyller kommunens saksbehandling medvirkningsplikten i pbl. § 5-1? 

Svaret på dette spørsmålet beror først og fremst på om de krav som stilles til planprosessen i loven 
er fulgt, ettersom disse i stor grad er innrettet på å sikre medvirkning og styrke grunnlaget for 
kommunestyrets avgjørelse. 

Plan- og bygningsloven § 12-8 og §12-12 inneholder sentrale prosessregler for utarbeidelse og 
vedtakelse av reguleringsplaner. Igangsetting av planarbeidet skal varsles til berørte 
rettighetshavere, offentlige organer og andre interesserte, og planforslag skal sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. Dette for å sikre medvirkning fra instanser og personer som antas å 
ha berørte interesser i området, og som kan bidra til sakens opplysning og eventuelt fremme sine 
synspunkter.  
 
I foreliggende sak har klager, som berørt part, fått mulighet til å komme med merknader til det 
opprinnelige planforslaget som ble lagt ut til offentlig høring. I etterkant av Fylkesmannens 
innsigelse til planforslaget ble det imidlertid gjort betydelige justeringer i dette for komme 
innsigelsen i møte fra kommunens side, og dette justerte planforslaget ble utelukkende sendt 
Fylkesmannen og Troms fylkeskommune før egengodkjenning ble gjort i kommunestyret. Dette har 
med andre ord ikke vært gjenstand for medvirkning fra øvrige parter og interessenter, og 
spørsmålet er om dette representerer en saksbehandlingsfeil ved vedtaket. 
 
For det første kan det etter dette stilles spørsmål ved om den endring i planforslaget som ble gjort 
for å imøtekomme innsigelsen utgjorde en endring som medførte at planen skulle vært lagt ut til ny 
høring og nytt offentlig ettersyn, og/eller om berørte parter/rettighetshavere uansett skulle vært 
varslet og gitt anledning til kontradiksjon. 
 
Plan- og bygningsloven inneholder ingen bestemmelse som uttrykkelig regulerer situasjonen når en 
plan må legges ut til nytt offentlig ettersyn på grunn av foretatte endringer som forutsetning for 
trekking av innsigelse, men det er på det rene at dette etter forholdene kan være nødvendig. Fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder gjengis følgende (vår 
understrekning): 
 
 3.6.2 Saksgang ved innsigelse 
 

Kommunen kan ikke se bort fra en innsigelse og bør drøfte saken med 
innsigelsesmyndigheten for å finne gode løsninger. Drøftinger kan skje i regionalt planforum 
eller i møter med innsigelsesmyndigheten.   

 
Innsigelsesmyndigheten kan trekke sin innsigelse så lenge saken ikke er oversendt til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunestyret kan da vedta planen med 
rettsvirkning. Det samme gjelder dersom kommunen og vedkommende organ blir enige om 
et endret planforslag. Dersom det nye planforslaget er vesentlig endret i forhold til 
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opprinnelig forslag, må planen legges ut til nytt offentlig ettersyn før den behandles av 
kommunestyret. Dersom endringen er mindre omfattende, kan det benyttes en «begrenset 
høring» der de omdiskuterte temaene/problemstillingene og foreslåtte løsningene sendes ut 
på en høring kun til de involverte innsigelsesmyndighetene og berørte partene, eventuelt 
kombinert med en gjennomgang i regionalt planforum. 

 
Det samme uttales i rundskriv H-2/14, «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven, jf. pkt. 2.4.2. 
 
Av forarbeidene til plan- og bygningsloven av 20088 følger at reglene om vedtak av reguleringsplan i 
§ 12-12 første ledd er en videreføring av 1985-lovens bestemmelser om dette, og kommunestyrets 
kompetanse forutsetter at det ikke foreligger en aktiv innsigelse. Om situasjonen når en innsigelse 
blir fremsatt, men senere trukket, uttaler O.J. Pedersen mfl.9 følgende: 
 

Kommunestyret kan vedta planen hvis innsigelsen blir trukket tilbake av det organ som har 
fremsatt den. Likeledes kan kommunestyret vedta planen dersom den tar hensyn til 
innsigelsen og endrer planen. Gjelder det en vesentlig endring, må planen legges ut til 
offentlig ettersyn.  

 
Situasjonen kan langt på vei sammenlignes med når kommunestyret ikke er enig i et fremlagt 
reguleringsplanforslag, og ønsker endringen i dette. Utgangspunktet etter pbl. § 12-12 første ledd, 
fjerde punktum, er da at reguleringsplanforslag må sendes «tilbake til ny behandling» dersom 
kommunestyret ikke er enig i reguleringsplanforslaget. I juridisk teori er det antatt at dersom 
kommunen i den nye behandlingen ønsker å foreta endringer av vesentlig betydning for 
arealbruken som høringsinstansene og berørte grunneiere ikke har hatt foranledning til å uttale seg 
om, må det utarbeides et nytt planforslag som sendes på ny høring og legges ut på nytt offentlig 
ettersyn.10 
 
Etter vårt syn må en slik lovforståelse være korrekt, både i tilfeller hvor det er kommunestyret som 
av eget initiativ ønsker endringer i planen, og når det fra kommunens side gjøres endringer i 
planforslaget for å imøtekomme en innsigelse. Det må i slike tilfeller sørges for mulighet til 
medvirkning, enten ved nytt offentlig ettersyn, eller i alle tilfelle ved en «begrenset høring», som 
nevnt av departementet i reguleringsplanveilederen. Dette for å tilfredsstille alminnelige krav til 
kontradiksjon for berørte parter, og hensynet til forsvarlig saksbehandling.  
 
I vår sak ble det gjort endringer i både plankartet og planbestemmelsene, men det er endringene i 
plankartet som er nærmest knyttet til klagers reindriftsinteresser. Planbestemmelsene ble justert 
etter merknadene fra Statens vegvesen og NVE. Endringene i plankartet besto i å fjerne hyttefeltet 
BFF6, slik at det ble totalt 12 hyttefelt istedenfor 13. Videre ble internveiene til de øvre hyttefeltene, 
som er nærmeste reindriftsområdet, endret slik at en del av det øvre veisystemet ble forandret. 
Denne endringen innebar at de nye hyttefeltene BFF5, -6 og -7 fikk ny veitrasé. Endringene kan 
illustreres med kartgrunnlaget før og etter endringene ble foretatt, henholdsvis kartet til venstre og 
høyre: 
 

 
8 Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 237 
9 Jf. O.J. Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett, 2000, side 385 
10 Jf. Innjord (2010) side 365. Tilsvarende Pedersen m.fl. (2018) side 308-309. 
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Fylkesmannen mener det er på det rene at de endringer som er foretatt i plankartet er endringer 
som klager, som berørt rettighetshaver, måtte få anledning til å uttale seg om. Mangelen på slik 
medvirkningsmulighet innebærer dermed en klar saksbehandlingsfeil. Slik saksgangen forløp hadde 
reindriftsutøveren grunn til å tro at vesentlige forhold knyttet til hans rettigheter som 
reindriftsutøver ble ivaretatt av Fylkesmannen som sektormyndighet, som fremmet innsigelse til 
samtlige nye hyttefelt i nord-østlige del av planområdet, jf. Fylkesmannens egen begrunnelse for 
innsigelsen. Når innsigelsen senere ble trukket, ble dette gjort på bakgrunn av en justering av planen 
– bl.a. ved at ett av de fem hyttefeltene som det ble fremmet innsigelse til ble fjernet. Klager ville i en 
slik situasjon forventes å kunne ha oppfatninger om og synspunkter til virkningen av justeringen, og 
måtte fått anledning til å uttale seg til denne, og fått muligheten til å få sine merknader til det nye 
justerte plankartet inngå som saksdokumentet til kommunestyret som besluttende organ. 
 
Spørsmålet i det videre er om saksbehandlingen for øvrig medfører at kommunen har overholdt 
medvirkningsplikten i § 5-1, ut fra en totalvurdering av planprosessen. 
 
Klager ble ikke varslet om oppstart av planarbeidet etter pbl. § 12-8 første ledd første punktum, og 
fikk heller ikke på dette tidspunkt anledning til å påvirke innhenting av kunnskapsgrunnlag mv. 
Kommunen har i ettertid beklaget at oppstartsvarselet ikke ble tilsendt klager. Det må etter vår 
vurdering legges til grunn at klager fikk et dårligere utgangspunkt for medvirkning som følge av 
mangelen på varselet om oppstart. Medvirkningsplikten omfatter alle stadier av 
beslutningsprosessen. Et sentralt element i så måte er at desto tidligere man blir gitt anledning til å 
medvirke, desto større innflytelse kan man yte. Tidlig informasjon er etter vårt syn også en 
forutsetning for reell medvirkning. Dette tilsier at kommunen i etterkant hadde en noe skjerpet 
medvirkningsplikt overfor klager, for å sikre at klager fikk tilsvarende medvirkningsmuligheter som 
øvrige berørte i saken. 
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Etter at planforslaget var lagt ut til høring og offentlig ettersyn ga klager klart uttrykk for at han gikk 
imot forslaget, jf. høringsuttalelse av 19. juli 2017. Kommunen var etter dette utvilsomt klar over at 
klager hadde behov for å ivareta sine reindriftsinteresser i området i forbindelse med planforslaget.  
 
Etter vår forståelse har kommunen til dels tilbakevist klagers anførsler med at deler av ansvaret for 
oppfyllelsen av medvirkningsplikten lå hos Fylkesmannen. Dette gjelder ifølge kommunen mangelen 
på underretning om Fylkesmannens innsigelsesbrev til klager, og klagers manglende deltakelse på 
befaringen. Til dette vil vi bemerke at ansvaret for å legge til rette for medvirkning ligger hos den 
som fremmer planforslaget – i denne saken Finnkroken Feriehytter AS v/Per Pettersen, jf. ordlyden i 
§ 5-1 første ledd, første punktum. Kommunen plikter imidlertid å påse at dette er oppfylt i 
planprosessen, slik at medvirkningsplikten blir en del av planmyndighetens ansvar for 
saksbehandlingen videre, jf. pbl. § 5-1 første ledd, andre punktum.11 Dette ansvaret kan kommunen 
derfor ikke skrive fra seg til andre. Mangelen på underretning om Fylkesmannens innsigelsesbrev og 
deltakelse på befaringen, vil derfor inngå i totalvurderingen av om kommunens saksbehandling 
oppfyller medvirkningsplikten i pbl. § 5-1. 
 
Videre ble det avholdt drøftingsmøte mellom kommunen, Fylkesmannen og tiltakshaver hvor – ifølge 
Fylkesmannens brev av 15. mars 2018 – «særlig reindriftsinteressene i planområdet [ble] drøftet». 
Ifølge dette brevet kom partene til enighet om en situasjonsforståelse for kommunens justering av 
plankart og bestemmelser for å imøtekomme innsigelsen hva gjaldt reindriftsinteressene. På 
bakgrunn av dette trakk Fylkesmannen sin innsigelse (15. mars 2018), og påfølgende uke ble planen 
vedtatt av kommunestyret (22. mars 2018).   
 
Slik Fylkesmannen vurderer det har reindriftens interesser med andre ord gjennomgående stått 
sentralt i planprosessen, men mulighetene for medvirkning for reinbeitedistriktet/klager som part i 
saken har vært svært begrensede. Medvirkningsplikten er også et hjelpemiddel for å utrede saken. I 
så måte vises det til at betraktningene over samsvarer med fvl. § 17 andre og tredje ledd. Etter andre 
ledd skal en part forelegges opplysninger som forvaltningsorganet under saksforberedelsen mottar 
opplysninger om parten eller den virksomhet han driver eller planlegger. Etter tredje ledd bør parten 
for øvrig gjøres kjent med opplysninger som er av vesentlig betydning som det må forutsettes at 
parten har grunnlag og interesse for å uttale seg om. 
 
Det er etter dette klart at den øvrige saksbehandlingen heller ikke medfører at kommunen har 
overholdt medvirkningsplikten i § 5-1. Tvert om understreker den øvrige saksbehandlingen etter vår 
vurdering at medvirkningsplikten ikke er innfridd i saken. Kommunen har ikke på tilfredsstillende 
måte involvert klager i planprosessen, herunder særlig prosessen med å endre planforslaget, jf. pbl. 
§ 5-1. 
 
4. Spørsmålet om opphevelse – feilenes betydning for vedtakets gyldighet 
 
Fylkesmannen har som nevnt konkludert med at kommunens saksbehandling ikke oppfyller kravene 
til medvirkning og saksutredning, jf. henholdsvis punkt 3.2.2 og 3.1 over. Dette utgjør feil ved 
vedtaket. Spørsmålet er om planvedtaket dermed er ugyldig, og eventuelt må oppheves som 
åpenbart ugyldig, jf. Fylkesmannens begrensede kompetanse til å oppheve i klagesaker om 
reguleringsplanvedtak, nevnt avslutningsvis under punkt 2 over. 
 

 
11 Jf. Norsk Lovkommentar til plan- og bygningsloven av Øystein Nore Nyhus på rettsdata.no, note 
90. 
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Etter fvl. § 41 er et vedtak som lider av saksbehandlingsfeil likevel gyldig «når det er grunn til å regne 
med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». Bestemmelsen gjelder 
riktignok kun direkte ved brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, men gir uttrykk for et 
alminnelig prinsipp om terskelen for ugyldighet som er forankret i den ulovfestede 
forvaltningsrettslige ugyldighetslæren. Når det gjelder terskelen for ugyldighet som følge av 
saksbehandlingsfeil uttaler førstvoterende i Høyesteretts dom gjengitt i Rt. 2009 side 661 (Huseby) at 
«det er tilstrekkelig med en ikke helt fjerntliggende mulighet [for at feilen har fått betydning for 
vedtakets innhold]», jf. dommens avsnitt 71. Videre uttales det i avsnitt 72: 
 

«Vurderingen beror på de konkrete forhold i saken, herunder hvilke feil som er begått og 
vedtakets karakter. Der saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig 
avgjørelsesgrunnlag på et punkt av betydning for vedtaket, eller feilen på annen måte 
innebærer tilsidesettelse av grunnleggende fordringer til forsvarlig behandling, skal det 
gjennomgående nokså lite til. […]» 

 
Det er nærliggende å anta at sakens opplysning har blitt skadelidende som følger av at kommunen 
ikke har gitt klager tilfredsstillende anledning til medvirkning, og ikke utredet saken tilstrekkelig. Et 
moment som støtter oppunder dette er at klager er den som må antas å være nærmest til å kunne 
opplyse reindriftsaspektet ved saken. Denne siden av saken var attpåtil en av de sentrale årsakene 
til de planendringene som kommunen foretok underveis i prosessen. Videre er det et kjent fenomen 
at mangel på utredning av samleeffekten øker risikoen for at enkelte interesser over tid blir for 
dårlig ivaretatt, også omtalt som «bit for bit»-nedbygging. På bakgrunn av dette anser vi det som en 
ikke helt fjerntliggende mulighet for at feilene har fått betydning for vedtakets innhold. Vilkåret i fvl. 
§ 41 er dermed ikke oppfylt. 
 
Når det gjelder ugyldighetsvurderingen ved brudd på utredningsplikten, viser vi til juridisk teori: 
 

«En feil som åpenbart kan ha betydning for innholdet av et vedtak, er hvis det er mangelfullt 
utredet. Hvis dette har ført til at vedtaket bygger på uriktige fakta, er dette en mangel ved 
vedtakets innhold som praktisk talt alltid vil føre til ugyldighet. 

 
Men også ellers er mangelfull utredning en feil som kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold, fordi en grundigere utredning kunne ha avdekket fakta av betydning for 
avgjørelsen. Som hovedregel er dette derfor en feil som fører til ugyldighet.»12 

 
Som det her fremgår, vil mangelfull utredning, og da særlig i kombinasjon med mangelfull mulighet 
til medvirkning, lett kunne føre til at et vedtak anses ugyldig. 
 
Fylkesmannen vil også vise til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2009/1306, som konkret gjaldt en 
sak hvor innsigelse fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder førte til endringer i 
forslaget til reguleringsplan, men uten at det reviderte planforslaget ble lagt ut til nytt offentlig 
ettersyn. De berørte grunneiere hadde heller ikke fått oversendt endringsforslaget med mulighet for 
merknader før vedtak ble truffet. En av grunneierne klaget, og Fylkesmannen stadfestet i første 
omgang kommunens reguleringsvedtak. Fylkesmannen kom til at det ikke var grunn til å regne med 
at saksbehandlingsfeilen hadde virket inn på vedtakets innhold. I korrespondanse med 
Sivilombudsmannen om saken senere viste han til at feilen måtte anses avhjulpet av den 
klagebehandlingen som etterpå hadde funnet sted. Sivilombudsmannen uttalte imidlertid: 
 

 
12 Grimstad & Halvorsen (2011) side 617. 
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Med hensyn til den vurderingen fylkesmannen i denne saken har foretatt etter § 41, ser jeg 
det slik at unnlatt varsling av en berørt part er en type saksbehandlingsfeil som relativt lett 
kan tenkes å påvirke resultatet. Som et utgangspunkt må det dessuten kunne legges til 
grunn at vurderingen vil være strengere ettersom vedtaket er mer inngripende eller kan få 
store virkninger for den berørte part. 

 
Fylkesmannen mener, på bakgrunn av det som fremgår i drøftelsene over, at det klart må anses å 
foreligge en rimelig mulighet for at saksbehandlingsfeilene kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold. Det vises til at reguleringsplanen utgjør et forvaltningsvedtak hvor innholdet i stor grad 
bestemmes av kommunestyret, og at det er sentralt at kommunestyret er kjent med både forhold 
som taler for en arealdisponering som foreslått, men også eventuelle motforestillinger fremsatt av 
private rettighetshavere eller offentlige myndigheter. Adgangen til å vedta planen på rettsgyldig 
måte forutsetter videre at de prosessuelle regler i plan- og bygningsloven er fulgt. 
 
Vi har lagt avgjørende vekt på kommunen ikke på tilfredsstillende måte har involvert klager i 
henhold til pbl. § 5-1. I den anledning har vi vektlagt at feilen kan bebreides kommunen da 
medvirkningsplikten inngår i planmyndighetens ansvar for saksbehandlingen av planforslaget. Etter 
plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmenhetens og berørte parters deltakelse i 
planprosesser, for å sikre gode løsninger som tar hensyn til alle behov og for å sikre kvalitet i plan- 
og beslutningsgrunnlaget. I den samlede vurderingen av om vedtaket er ugyldig har vi også lagt vekt 
på at en konsekvensutredning skal bidra til å klarlegge det faktiske grunnlaget for de vurderinger 
som gjøres i saken, samt bidra til å belyse konsekvenser for berørte parter. I mangel av en konkret 
vurdering av planforslagets forhold til konsekvensutredningsforskriften, er beslutningsgrunnlaget 
ytterligere utarmet, og betydningen av bruddet på medvirkningsplikten også potensielt større.   
Etter vårt syn er det grunn til å konkludere med at det er en mulighet for at saksbehandlingsfeilene i 
saken, herunder særlig manglende varsling av og tilretteleggelse for medvirkning, kan ha fått 
betydning for vedtakets innhold. Planvedtaket er etter dette ugyldig. 
 
Spørsmålet om ugyldighet har for Fylkesmannen ikke voldt tvil. Vi er derfor kommet til at vedtaket er 
åpenbart ugyldig og må oppheves. 
 
Fylkesmannen har truffet følgende  
 

vedtak: 
 
Fylkesmannen opphever Karlsøy kommunes vedtak av 11. april 2018 om godkjenning av 
detaljreguleringsplan for Finnkroken feriehytter med planid. 1936 201602. Saken sendes tilbake til 
kommunen for ny behandling. 
 

*** 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene underrettes ved kopi av dette brevet. Vi gjør 
oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 
18 og 19.  
 
Videre gjør vi oppmerksom på at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal parten som 
hovedregel tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret 
vedtaket, jf. fvl. § 36. Krav om dekning av slike kostnader må være fremsatt for Fylkesmannen innen 
tre uker etter mottakelsen av dette brevet. 
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