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FYLKESMANNENS SVAR PÅ ANMODNING OM Å VURDERE OM VEDTAK ER
ET ENKELTVEDTAK I BÆRUM KOMMUNE - LANGODDVEIEN 37 C - GNR. 41
BNR. 746

Fylkesmannen viser til henvendelse datert 22.3.2010 og 12.7.2010.

I brev av 22.3.2010 ber dere Fylkesmannen vurdere om vedtak angående godkjennelse av
utomhusplanen er enkeltvedtak. Slik Fylkesmannen forstår det er det deres oppfatning at
deres klage av 8.2.2010 (benevnt "klage l") til Bærum kommune er å anse som klage på
utomhusplanen, som må anses som et enkeltvedtak.

Fylkesmannen finner ikke grunn til å gå inn i en slik vurdering her. Etter forvaltningsloven
(fvl.) § 29 er det en alminnelig klagefrist på tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Av fvl. § 31 fremgår det dessuten at en klage
ikke kan tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket
ble truffet. Forvaltningsloven oppstiller med andre ord en absolutt klagefrist på ett år.
Godkjennelsen av utomhusplanen er datert 18.8.2008. Deres "klage l" er datert 8.2.20 lO.Den
absolutte klagefristen er derfor overskredet og kan ikke behandles som en klagesak.
Fylkesmannen finner ikke grunn til å vurdere om øvrige vilkår for klagerett foreligger.

Hva gjelder deres "klage 2", så forstår Fylkesmannen det, basert på deres brev av 12.7.2010,
at denne er til behandling hos kommunen. Dere etterspør imidlertid fremdrift i saken hos
kommunen og ber Fylkesmannen "gjøre noe" for å få kommunen til å behandle klagen.

Fylkesmannen har ingen generell instruksjonsmyndighet overfor kommunen. Videre vil
Fylkesmannen bemerke at iverksettelse av ny lov på plan- og bygningsrettens område, har
medført en økt arbeidsmengde hos bygningsmyndighetene. Fylkesmannen finner derfor ikke
grunn til å anmode kommunen om å prioritere deres klage av 22.3.2010 på kommunens
avvisningsvedtak. Det forutsettes at kommunen foretar en forberedende klagebehandling etter
fvl. § 33.

Kommunen mottar en kopi av dette brevet.
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