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Saksframlegg 

 

Lovlighetskontroll av vedtak om igangsettingstillatelse for deponi 2. 
Eiendommen 240/50/0/0, Raudsand 

 

Forslag til vedtak: 

Molde kommunestyre fastholder Hovedutvalg for teknisk,plan, næring og miljøs vedtak i sak 78/20. 
 
Kravet om lovlighetskontroll sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for avgjørelse.  
 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 
Det er fremmet krav om lovlighetskontroll etter Kommunelovens kap. 27 – 1 av sak 78/20 vedtatt i 
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljøs møte 24.11.20. 
 
Kravet er datert 09.12.20 og underskrevet av tre faste medlemmer av Molde kommunestyre:  
Ranveig Hana (MDG), Anders Torvik (AP) og Bjørn Jakobsen (SV). 
 
Hovedutvalgets vedtak i møte den 24.11.2020 under sak 78/20: 
 
Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse, jf. 
Plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4. 
 
Bakgrunnen for kravet om lovlighetskontroll er at kommunestyret i møte den 14.05.2020,  
under sak 37/20 «Saksbehandlingsprosess for etablering av deponi for farlig avfall» traff slikt vedtak: 

Molde kommunestyre tar orienteringen om saksbehandlingsprosess for etablering av deponi for 
farlig avfall til vitende. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/MOLDE/Meetings/Details/207869?agendaItemId=202140
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/MOLDE/Meetings/Details/200028?agendaItemId=201140
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Molde kommunestyre ber om at alle saker inkl. høringer i forbindelse med etablering av 
virksomhet i henhold til godkjent reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, blir lagt fram til 
behandling i kommunestyret. 

 
 
Fakta 
Kommuneloven kapittel 27 gjelder lovlighetskontroll  
 
§ 27-1 første ledd lyder: 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen kreve at departementet 
kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. 
Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket. 
Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet. 
 
 
 

Kommunalsjefens vurdering  
Formalkrav 
Kravet om lovlighetskontroll er satt fram for organet som traff vedtaket, av tre eller flere 
kommunestyrerepresentanter innenfor treukersfristen. Formkravene etter kommuneloven § 27-1 første 
ledd første til fjerde setning er følgelig oppfylt. 
 
Hva kan kontrolleres? 
Kommuneloven § 27-2 angir hva som kan undergis lovlighetskontroll. I første ledd bokstav a) går det 
fram at «endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen» 
kan lovlighetskontrolleres.  
 
Hovedutvalgets vedtak i sak 78/20 er etter sin art og innhold et slikt endelig vedtak som kan undergis 
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a). 
 
Kommunens behandling av kravet 
Etter kommuneloven § 27-1 første ledd siste setning skal «det organet som traff vedtaket» ta stilling til 
saken på nytt. I utgangspunktet er det kommunen selv som bestemmer hvordan lovlighetsklagen skal 
behandles i kommunen før den oversendes til Statsforvaltaren, tidligere kalt fylkesmannen, men det må 
gå klart fram at det organet som opprinnelig traff vedtaket har tatt stilling til («opprettholdt») vedtaket.  
 
Kommuneloven fastsetter ikke noen frist for oversendelse av saken til Statsforvaltaren. Men, etter «god 
forvaltningsskikk» bør vedtaksorganet «uten ugrunnet opphold» ta stilling til om det ønsker å 
opprettholde sitt vedtak etter forvaltningsloven § 11a. Her er bl.a. sakens kompleksitet av betydning. 
 
Som utgangspunkt er det viktig at det ikke oppstår unødige forsinkelser ved at det legges opp til 
flertrinns, intern behandling av lovlighetsklagen før saken sendes Statsforvaltaren. Men, 
utredningsprinsippet etter forvaltningsloven § 17 kan tilsi at klagen bør forelegges f.eks. 
kommunestyret. Dette kan være aktuelt når temaet, som her, bl.a. er hvordan kommunestyrets vedtak 
(i sak 37/20) skal forstås. 
 
Innholdet av lovlighetskontrollen 
Kommuneloven § 27-3 gir nærmere bestemmelser om innholdet i lovlighetskontrollen. Her står det 
bl.a.:  

Ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til om vedtaket 

a) har et lovlig innhold 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19670210z2EzA730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A711a
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b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak 

c) har blitt til på lovlig måte. 

 

Lovlighetskontrollen etter § 27-1 første ledd kan likevel begrenses til de anførsler som er tatt opp i 
saken. Ved lovlighetskontroll etter § 27-1 andre ledd bestemmer departementet omfanget av 
kontrollen. 

Lovlighetskontrollen kan bare omfatte de offentlig-rettslige sidene ved vedtaket. Departementet skal 
oppheve vedtaket hvis det er gjort feil som gjør det ugyldig. 

I kommunedirektørens vurdering av kravet om lovlighetskontroll drøftes de tre punktene gitt i 
Kommuneloven § 27-3 fortløpende: 

1. Har vedtaket et lovlig innhold? 

Vedtaket i sak 78/20 i Hovedutvalget for TPNM møte 24.11.20 gjelder igangsettingstillatelse for deponi 
to, som ble gitt rammetillatelse i kommunestyrets sak 90/20 i møte den 17.09.20. 

I en to-trinns behandling gis tillatelsen til tiltaket saken gjelder ved rammetillatelsen, altså 
rammetillatelsen innebærer at det foreligger «byggetillatelse» i saken. Igangsettingstillatelsen for det 
samme tiltaket er videre oppfølging av samme «sak» som kommunestyret allerede har behandlet og gitt 
tillatelse til. 

Plan og bygningsloven § 21 – 7 setter frist for saksbehandlingen. Søknad om igangsettingstillatelse skal 
behandles av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens 
utløp, kan tiltaket igangsettes. 

Ved rammetillatelsen har kommunen tatt stilling til tiltakets ytre rammer og dette er «bindende» for 
den videre behandlingen av saken. Dette innebærer bl.a. at rammetillatelse gir vern mot midlertidig 
forbud og senere omregulering, noe som framgår av Somb-1989-57 og Rt. 2002 s. 683 (Vassøy Canning). 
Først og fremst vil en igangsettingstillatelse innebære en bekreftelse av at ansvarsområder for 
byggearbeidene er dekt og kontrollomfanget er avklart, og igangsettingstillatelsen gir formelt tillatelse 
til å starte arbeidet med det tiltaket som ble godkjent i rammetillatelsen. I en igangsettingstillatelse kan 
ikke tiltaket endres fra det man har fått tillatelse til i rammetillatelsen. Dersom det skulle være behov 
for endringer, krever dette en egen endringssøknad. Dette er ikke tilfelle i denne saken. 

I sak 78/20 gjaldt igangsettingstillatelsen bl. a hvorvidt rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen 
var innfridd. Kommunens vurdering av dette er ikke gjenstand for lovlighetskontrollen. 

2. Er vedtaket truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak? 

Primærkompetansen etter bl.a. plan- og bygningsloven, ligger hos kommunestyret, jf. kommuneloven § 
5-3 andre ledd. Dersom andre organer eller administrasjonen skal kunne treffe bindende vedtak, må 
kommunestyret gjennom delegasjon tildele den nødvendige kompetansen. Ved delegasjon gir 
kommunestyret ikke fra seg egen kompetanse, men gir den i tillegg til andre. Når kommunestyret har 
delegert avgjørelsesmyndighet til hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø, har også 
kommunestyret samme myndighet som hovedutvalget.  

 
Kommunestyret har fullt herredømme over hvor mye myndighet som delegeres, altså hvilken myndighet 
f.eks. et annet organ skal få. Kommunestyret kan også gi instrukser og retningslinjer for utøvelse av den 
myndigheten som er tildelt og kommunestyret kan trekke tilbake myndighet de har delegert. 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20180622z2D83z2EzA727z2D1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20180622z2D83z2EzA727z2D1z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20180622z2D83z2EzA727z2D1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20180622z2D83z2EzA727z2D1z2E2
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/MOLDE/Meetings/Details/227303?agendaItemId=201750
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRT20020683
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Kommunedirektøren ser det som nærliggende å forstå ordlyden i andre avsnitt av kommunestyrets 
vedtak i sak 37/20 slik at kommunestyret har gitt en instruks om behandlingen av nevnte saker: Disse 
sakene skal ikke følge vanlig behandling med avgjørelse etter delegert myndighet og kommunestyret vil 
bruke kommunens myndighet selv. – Derimot omfatter ikke ordlyden i vedtaket at kommunestyret har 
fratatt hovedutvalget den delegerte myndigheten de vanligvis har. 
 
Hvordan kommunestyret selv ser på sitt vedtak i sak 37/20 er relevant. Dette kan tale for at saken om 
lovlighetskontroll også bør behandles av kommunestyret, og ikke bare av hovedutvalget, før den sendes 
til Statsforvaltaren. En sak som tydeliggjør delegasjon av saker som berører deponiet på Rausand bør 
fremmes etter at Statsforvaltaren har avgjort lovlighetskontrollen. 
 
Sak 37/20 er navngitt som «Saksbehandlingsprosess for deponi for farlig avfall». I saksframlegget er det 
gitt orientering om ulike aspekt ved saken og hvilke myndigheter som behandler ulike «tema», herunder 
at det må søkes kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Under kommunedirektørens 
vurdering er det bl.a. vist til at byggesøknader som er i samsvar med vedtatt reguleringsplan i hovedsak 
blir behandlet administrativt. Men, det er stort engasjement omkring etablering av ny virksomhet på 
Rausand og dette gjør at byggesøknader bør legges fram til politisk behandling.  
 
Selv om hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø vanligvis treffer slike vedtak, tolkes kommunestyrets 
vedtak i sak 37/20 slik at søknadene for dette området må legges fram for formannskapet og 
kommunestyret som gjør vedtaket. En slik behandling sikrer bred behandling av sakene, men det må 
påregnes noe lengre saksbehandlingstid.  
 
Nederst på side 4 i saksframlegget til sak 37/20 vises det til at Bergmesteren Rausand AS som opplyst 
har søkt om byggetillatelse for etablering av deponi 2 og at «[d]et er naturlig at denne søknaden 
fremmes til behandling i kommunestyret etter forutgående behandling i hovedutvalg og formannskap».  
 
I første avsnitt av vedtaket i sak 37/20 har kommunestyret tatt orienteringen om saksbehandlingen «til 
vitende», noe som her må bety at den beskrevne saksbehandlingen legges til grunn. 
 
Saksframlegget til sak 37/20 tar ikke eksplisitt opp situasjonen der en byggesak undergis to-trinns 
behandling; rammetillatelse og igangsettingstillatelse da saken ble delt etter at saksframlegget ble 
skrevet. Saken ble undergitt to-trinns behandling da rekkefølgekravet i reguleringsplanen ikke var 
oppfylt. 
 
I saksframlegget til sak 37/20 er det, som nevnt ovenfor, vist til foreliggende søknad om byggetillatelse 
for etablering av deponi 2 og at det «er naturlig at denne søknaden fremmes til behandling i 
kommunestyret etter forutgående behandling i hovedutvalg og formannskap». Det som omtales her er 
at kommunestyret skal behandle saken om «byggetillatelsen».  
 
I en to-trinns behandling gis tillatelsen til tiltaket saken gjelder ved rammetillatelsen, altså 
rammetillatelsen innebærer at det foreligger «byggetillatelse» i saken. Igangsettingstillatelsen for det 
samme tiltaket er videre oppfølging av samme «sak» som kommunestyret allerede har behandlet og gitt 
tillatelse til. Kommunestyrets vedtak i sak 37/20 uttrykker at alle «saker», ikke alle vedtak, innenfor 
planområdet bes lagt fram til behandling i kommunestyret.  
 
Av kravet om lovlighetskontroll kan det se ut til at det er en oppfatning av at alle vedtak etter plan- og 
bygningsloven som gjelder dette planområdet skal behandles av kommunestyret. En slik forståelse 
harmonerer ikke med ordlyden i vedtaket i sak 37/20, som knyttes til «saker». I og for seg er det også 
vanskelig å se at kommunestyret skulle ønske å bruke egen tid til å treffe vedtak om ansvarsoppgaver, 
bytte av ansvarshavende og en god del andre vedtak som kan være aktuelle i en byggesak.  
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Etter dette er det etter kommunedirektørens mening naturlig å forstå kommunestyrets vedtak i sak 
37/20 slik at, innenfor plan- og bygningsloven, så er det alle saker om tillatelse til søknadspliktig tiltak 
innenfor planområdet kommunestyret har bedt om å få til behandling. Dette innebærer i så fall at for en 
sak som undergis to-trinns behandling er kommunestyrets behandling av saken avsluttet når det er gitt 
rammetillatelse. I større byggesaker er det ikke uvanlig at det gis mange igangsettingstillatelser eller 
endringstillatelser som ikke endrer tillatelsens ytre rammer. 
 
3. Er vedtaket blitt til på lovlig måte? 
Så lenge kommunestyret ikke har fratatt hovedutvalget den myndigheten de har fått delegert til seg, har 
hovedutvalget den nødvendige myndighet til å treffe vedtaket i sak 78/20. Igangsettingstillatelsen er i så 
fall truffet «av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak» og er lovlig jf. kommuneloven § 27-3 
første ledd b). 
 
I utgangspunktet er det etter kommunedirektøren mening tale om en instruks fra kommunestyret om 
den videre saksbehandlingen. Som nevnt over må det nærmere innholdet i denne instruksen avklares. 
Er instruksen å forstå slik at den gjelder saker som tillater søknadspliktige tiltak innenfor planområdet, 
foreligger ikke brudd på instruksen: Saken er behandlet av kommunestyret som også har gitt 
rammetillatelse i «saken». Igangsettingstillatelsen, som er en oppfølging av kommunestyrets tillatelse i 
saken, har da «blitt til på lovlig måte» jf. kommuneloven § 27-3 første ledd c). 
 
Dersom instruksen er å forstå slik at alle vedtak under plan- og bygningsloven skal behandles av 
kommunestyret, vil hovedutvalgets igangsettingstillatelse ventelig ikke være i samsvar. Men, en 
eventuell manglende overholdelse av kommunestyrets instruks om saksbehandlingen internt i 
kommunen vil ikke i seg selv innebære at igangsettingstillatelsen ikke har blitt til på «lovlig måte». – For 
å konkludere motsatt må det konkretiseres hva det ulovlige består i. 
 
Mulighet for å omgjøre vedtaket 
Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Både organet som har truffet 
vedtaket og overordnet organ i kommunen kan når som helst omgjøre vedtaket, så lenge slik omgjøring 
skjer i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser, jf. kommuneloven § 27-3 femte ledd. 
Forvaltningslovens regler om omgjøring i § 35 gjelder uavhengig av om det er krevd lovlighetskontroll 
(eller vedtaket er påklaget).  
 
Slik saken nå er og hensyntatt tidsforløpet siden vedtaket, foreligger det ikke grunnlag for omgjøring av 
igangsettingstillatelsen med mindre det konstateres ugyldighet og det synes ikke aktuelt. 
 
Oppsummering 
Igangsettingstillatelsen framstår etter dette som lovlig og gyldig.  
 
Kommunestyret bør, etter at statsforvaltaren har behandlet lovlighetskontrollen, få anledning til å 
tydeliggjøre hva de har ment med sitt vedtak i sak 37/20. Kommunedirektøren vil forberede en egen sak 
for kommunestyret der det klargjøres hvilke saker og avgjørelser som skal behandles av kommunestyret 
og hvilke som kan avgjøres på et lavere nivå i kommunen.  
 

Økonomiske konsekvenser 

I utgangspunktet medfører saken ikke spesielle økonomiske konsekvenser. Som vanlig for 
forvaltningsvedtak kan klageinstansen etter forvaltningslovens § 36, pålegge kommunen 
erstatningsansvar for parters saksomkostninger dersom vedtak endres til partens gunst. Tilsvarende er 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§35
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utgangspunktet for saker for domstolene at tapende part pålegges å erstatte saksomkostninger. Slik 
saken nå forstås, synes det lite aktuelt at kommunen kan bli pålagt slike.  
 
 
Arne Sverre Dahl       Eirik Heggemsnes 
kommunedirektør       Kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø 

 
 
 

 

  
 

 

Vedlegg 

Krav om lovlighetskontroll 
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