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Fyikesmannenstilbakemelding — lovlighetskontroll av kommuneplanvedtak

Ombudsmannen viser til Fylkesmannens beslutning 28. november 2016. Etter en fornyet
vurdering har Fylkesmannen besluttet å ikke iverksette lovlighetskontroll etter
kommuneloven § 59 nr. 5 av Drammen kommunes kommuneplanvedtak 5. oktober 2015.

I sin beslutning 11. desember 2015 og i sitt svar 26. mai 2016 på ombudsmannens
undersøkelsesbrev 25. april 2016 konkluderte Fylkesmannen med at det ikke heftet slik
usikkerhet ved kommuneplanvedtaket at dette tilsa at saken burde tas opp til
lovlighetskontroll.

Konklusjonen syntes dels å bygge på en oppfatning om at de krav til konsekvensutredning
som forslaget om endring av arealformålet for Marienlystområdet i kommuneplanen
eventuelt måtte utløse, imøtekommes ved at det skal gjennomføres konsekvensutredninger
på lavere plannivå. Som det fremgår av ombudsmannens uttalelse, mener ombudsmannen
dette er en uriktig rettsoppfatning. Ombudsmannen vil bemerke at det er uheldig om en slik
rettsoppfatning for fremtiden legges til grunn av Fylkesrnannen eller andre.

Basert på ovennevnte, og fordi ombudsmannen også mente det kunne reises spørsmål ved
om Fylkesmannen hadde foretatt tilstrekkelige undersøkelser i saken, ba ombudsmannen i
uttalelsen herfra Fylkesmannen om å behandle spørsmålet om lovlighetskontroll på nytt. Det
ble vist til at saken gjelder ivaretakelse av hensynet til barn og unges interesser i
planleggingen, og at kommuneplanvedtak ikke kan påklages.

Ombudsmannen har med dette ikke forutsatt at det i alle saker om lovlighetskontroll «som
hovedregel skal foretas til dels omfattende undersøkelser». Ombudsmannen forutsatte
heller ikke at det ved den nye vurderingen skulle foretas «en form for automatisk
lovlighetskontroll av kommuneplanen i sin helhet», slik Fylkesmannen skriver.
Ombudsmannen har ikke uttalt seg om omfanget av en eventuell lovlighetskontroll, og det
går klart frem av ombudsmannens uttalelse at Fylkesmannens vurdering av om det skal
foretas lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 nr. 5 er skjønnsmessig, samt at
Fylkesmannen ikke vil ha noen plikt til å foreta lovlighetskontroll etter bestemmelsen.
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Fylkesmannen har på bakgrunn av ombudsmannens uttalelse tatt spørsmålet om
lovlighetskontroll opp på nytt.

I sin beslutning viser Fylkesmannen på ny til at arealbruken for Marienlystområdet ikke er
endelig fastsatt, men skal utredes videre på reguleringsplannivå. Utsagnet er egnet til å reise
tvil om Fylkesmannen har tatt ombudsmannens syn fullt ut til etterretning, noe
ombudsmannen ser på som uheldig. Ombudsmannen har imidlertid merket seg at
Fylkesmannen ikke konkluderer med at forholdet utelukker at det hefter usikkerhet ved
vedtakets lovlighet. Ved den nye vurderingen har Fylkesmannen videre kommet til at det
uavhengig av om det skulle hefte usikkerhet ved vedtakets lovlighet, etter en skjønnsmessig
helhetsvurdering ikke er grunn til å ta kommuneplanvedtaket opp til lovlighetskontroll.

Ombudsmannen har funnet å la saken bero med Fylkesmannens nye vurdering.

Ombudsmannen vil bemerke at i den grad Fylkesmannen tar saksbehandlingstiden her til
inntekt for at ombudsmannen ikke har ansett saken som viktig, er dette galt oppfattet.
Saken dreier seg om nødvendig konsekvensutredning av kommuneplanforslag og nasjonale
målsetninger om ivaretakelse av hensynet til barn og unges interesser i planleggingen. Som
det fremgår av ombudsmannens uttalelse, mener ombudsmannen dette er prinsipielt viktige
spørsmål.

Aage Thor Falkanger
sivilombudsmann
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