MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK
Dette skrivet gir viktige opplysninger om klagerett.
Klagerett
Det er klagerett på vedtaket.
Hvem kan det klages til?
Klagen sendes Trondheim kommune, byplankontoret, som forbereder klagesaken.
Blir klagen ikke tatt til følge av kommunen, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er
Fylkesmannen i Trøndelag.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Det
gjøres oppmerksom på at kommunen kan avvise klager som kommer inn for sent.
Rett til å kreve begrunnelse
Dersom kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan det kreves en slik begrunnelse før klagefristen går ut.
Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen begrunnelsen mottas.
Innholdet i klagen
Det må presiseres:
- hvilket vedtak det klages over
- årsaken til at det klages
- hvilke endringer som ønskes
- når melding om vedtaket er mottatt
Klagen må undertegnes.
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket
Selv om det er klagerett på vedtaket, kan det vanligvis gjennomføres straks. Det kan imidlertid søkes om
utsatt gjennomføring av vedtaket til klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger foreligger det rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningslovens §§ 18 og 19.
Byplankontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for
saksbehandling.
Kostnader ved klagesaken
Det er mulig å søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd.
Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller advokat kan gi nærmere
opplysninger om dette.
Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken.
Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for
sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere om retten til å kreve slik
dekning.

