
ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

Klagerett 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen av part eller andre med rettslig klageinteresse, jfr. 

forvaltningsloven kap VI.  

Klageorgan 
Fylkesmannen i Østfold er klageorgan, etter delegert myndighet fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

Klagen skal sendes kommunen. Dersom ikke kommunen selv endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli 

sendt videre til Fylkesmannen i Østfold for avgjørelse. 

 

Klageadressat 
Klagen sendes til Våler Kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold.  

 

Klagefrist 
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part, dvs. ble 

lagt i Deres postkasse, postboks, kunngjort i avis eller ble overlevert på annen måte. Om De på dette tidspunkt 

var bortreist eller av andre grunner forhindret fra å gjøre Dem kjent med meldingen/vedtaket, endres ikke 

utgangspunktet for fristberegningen. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få klagefristen 

forlenget. De bør da i tilfelle begrunne forsinkelsen.  

Innholdet i klagen 
Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Det er en fordel om klagen 

påføres saksnr.  Klagen skal være undertegnet av klageren eller hans fullmektig, angi det vedtak som det klages 

over og den/de endringer som ønskes. De grunner som klagen støtter seg til bør nevnes og eventuelle andre 

opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 

 

Utsetting av gjennomføring av vedtaket 
Selv om klagerett foreligger kan vedtaket gjennomføres straks. Dersom gjennomføring av vedtaket vil kunne 

medføre ugjenopprettelig skade på omgivelsene, kan det søkes om at iverksettingen av vedtaket utsettes, inntil 

klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jfr. forvaltningsloven § 42. Kommunens beslutning om å gi 

eller avslå en slik begjæring om utsatt iverksettelse er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 

I daglig språkbruk benyttes ofte også betegnelsen "oppsettende virkning".  

Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Dokumentene kan også ses ved henvendelse 

til kommunen. Her vil De også kunne få veiledning om saksbehandlingsregler og andre regler av konkret 

betydning for Deres rettigheter og plikter i saken. 

Kostnader ved klagesaken 
Når et vedtak blir endret til gunst for en part, er det adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader som har 

vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold 

utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det (jfr. forvaltningsloven § 36 

første ledd.) Kravet må fremsettes innen 3 uker etter De har mottatt det nye vedtaket. 


