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3034 DRAMMEN

Drammen kommune - lovlighetskontroll - Marienlystområdet i 
kommuneplanen

BESLUTNING

Fylkesmannen iverksetter ikke lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven § 59 
nr. 5 av Drammen kommunes vedtak av 5. oktober 2015 om ny kommuneplan. 

Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages etter 
forvaltningslovens regler. 

Fylkesmannen viser til brev datert 19. oktober 2015, hvor det bes om at Fylkesmannen foretar 
lovlighetskontroll av Drammen kommunes vedtak av 16. juni 2015 om ny kommuneplan. 

Sakens bakgrunn
Drammen kommune vedtok kommuneplanen 16. juni 2015. Bystyret fattet endelig vedtak i
møte 5. oktober 2015, etter at forhandlinger om innsigelser var sluttført.

I planen er Marienlystområdet avsatt til hovedformål «bebyggelse og anlegg», med
underformål «transformasjonsområde for byutvikling». Det fremgår av bestemmelser til
arealdelen punkt 7.1 at det innenfor slike områder skal utvikles en bymessig og variert
bebyggelse med blandet formål, med hovedvekt på bolig. Videre følger plankrav og
rekkefølgekrav for området av punkt 1.1 og 1.2.

Aksjonskomiteen «Redd Marienlyst» ba i brev datert 19. oktober 2015 om at Fylkesmannen 
foretar lovlighetskontroll av vedtaket. 

Drammen kommune uttalte seg til anmodningen og om planprosessen i brev av 19. november 
2015. Aksjonskomiteen hadde merknader til kommunens uttalelse i brev av 20. november 
2015.
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Fylkesmannen besluttet 11. desember 2015 ikke å iverksette lovlighetskontroll av eget tiltak 
etter kommuneloven § 59 nr. 5. Etter en samlet vurdering kom vi til at kommuneplanvedtaket 
ikke var beheftet med en usikkerhet av en slik karakter at dette tilsa at saken burde tas opp til 
lovlighetskontroll av eget tiltak. 

Aksjonskomiteen «Redd Marienlyst» klaget saken inn for Sivilombudsmannen i brev av 17. 
desember 2015. 

Sivilombudsmannen fant grunn til å undersøke saken nærmere, og stilte i brev av 25. april 
2016 Fylkesmannen enkelte spørsmål om vår beslutning. Spørsmålene er besvart i brev av 26. 
mai 2016. 

I uttalelse av 17. oktober 2016 konkluderer Sivilombudsmannen slik:

«Fylkesmannens beslutning 11. desember 2015 og svar hit reiser spørsmål om 
Fylkesmannen har foretatt nødvendige undersøkelser i saken. Fylkesmannens 
beslutning synes videre dels å bygge på en uriktig rettsoppfatning.

Det knytter seg etter dette begrunnet tvil til forhold av betydning for saken, jf.
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd. Jeg ber derfor Fylkesmannen om å vurdere 
saken på nytt.

Ved den nye vurderingen ber jeg Fylkesmannen om å vurdere spørsmålet om
lovlighetskontroll i lys av at saken gjelder barn og unges interesser i planarbeidet, og 
i lys av sin særskilte rolle ved ivaretakelsen av disse interessene. Jeg ber videre om å 
bli holdt orientert om Fylkesmannens fornyete vurdering.»

Fylkesmannen vurderer derfor saken på nytt.

Ny vurdering av om saken skal tas opp til lovlighetskontroll
Sakens tema – lovlighetskontroll av eget tiltak
I henhold til kommuneloven § 59 nr. 1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller
fylkestinget bringe en avgjørelse truffet av et folkevalgt organ eller administrasjonen inn for
departementet (Fylkesmannen). I slike tilfeller er Fylkesmannen pliktig til å ta saken opp til 
lovlighetskontroll. 

Det følger av kommuneloven § 59 nr. 5 at departementet (Fylkesmannen) i tillegg er gitt
myndighet til på eget initiativ å ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.

Det fremgår av lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 42 (1991-92) s. 202) at ordningen med 
lovlighetskontroll på eget initiativ etter nr. 5 ikke skal benyttes til å gjeninnføre noe nær en 
automatisk legalitetskontroll. Det bør hefte usikkerhet ved en avgjørelses gyldighet før 
myndigheten til lovlighetskontroll av eget tiltak brukes. Utover dette gir ikke forarbeidene 
særlig veiledning i forhold til spørsmålet om når adgangen til lovlighetskontroll av eget tiltak 
bør benyttes.

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i veileder H-2299 blant annet:

«Det vil derfor i stor utstrekning være opp til Fylkesmannens skjønn når adgangen
skal brukes. Myndigheten til kontroll av kommunale avgjørelser etter § 59 nr. 5 bør
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likevel brukes med varsomhet. Kommunene er selvstendige rettssubjekter og eget
folkevalgt nivå, med lovpålagt ansvar for svært mange og sentrale oppgaver.»

Departementet understreker også at det ikke foreligger en rettighet for den enkelte til å få en 
sak vurdert.

Lovlighetskontroll kan gjennomføres i forbindelse med en rekke kommunale og 
fylkeskommunale avgjørelser. Fylkesmannens beslutning av om en avgjørelse skal tas opp til 
lovlighetskontroll etter § 59 nr. 5 er i denne forbindelse ikke strengt knyttet til lovverket som 
ligger til grunn for den aktuelle avgjørelsen, men skal baseres på en helhetsvurdering av en 
rekke kriterier som er angitt i ovennevnte veileder. Den aktuelle saken for Fylkesmannen er 
altså i første omgang ikke en sak om kommuneplan og plan- og bygningsloven med 
tilhørende regler, men en vurdering av om denne saken skal tas opp til lovlighetskontroll.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i ovennevnte veileder oppstilt en rekke 
sentrale momenter som bør inngå i vurderingen. 

Fylkesmannen tar i det følgende stilling til de relevante momentene i tilknytning til om den 
aktuelle saken bør tas opp til lovlighetskontroll av eget tiltak, jf. kommuneloven § 59 nr. 5.

Sentrale momenter i vurdering av om saken skal tas opp til lovlighetskontroll
Usikkerhet ved avgjørelsens gyldighet
Det klare utgangspunktet er at det må hefte usikkerhet ved avgjørelsens lovlighet før 
lovlighetskontroll foretas. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i sin veileder i 
punkt 6.3.3:

«Fylkesmannen vil normalt måtte foreta nærmere undersøkelser for å få brakt dette på 
det rene. I de tilfellene avgjørelsen åpenbart lider av en alvorlig feil, bør saken tas 
opp til faktisk lovlighetskontroll. Det kan også være grunn til å kontrollere avgjørelser 
der det ikke er åpenbare indikasjoner på ugyldighet, men som umiddelbart synes 
betenkelige.»

Det er noe uklart hvor grundig utredning fylkesmennene må gjøre for å avklare om det 
foreligger usikkerhet eller ikke. Sivilombudsmannens uttalelse av 17. oktober 2016 synes å 
legge opp til at det som hovedregel skal foretas til dels omfattende undersøkelser av 
spørsmålet. Uten at Fylkesmannen legger avgjørende vekt på dette, vil vi understreke at en 
slik ordning vil kunne kreve mye ressurser fra fylkesmannsembetene. Etter dagens praksis er 
det heller ikke meningen at alle henvendelser om lovlighetskontroll av eget tiltak skal føre til 
grundige utredninger av om det hefter usikkerhet ved avgjørelsens gyldighet. Spørsmålet er 
hvor mye Fylkesmannen må undersøke i den enkelte sak for å kunne ta en forsvarlig 
vurdering om man skal foreta lovlighetskontroll eller ikke. Dette vil være en skjønnsmessig
vurdering. Her må det ses på flere ulike forhold som for eksempel sakens art, hvem som har 
begjært lovlighetskontroll av eget tiltak, hvilke feil som eventuelt foreligger og hvilken 
betydning dette har på innholdet i avgjørelsen. 

Aksjonskomiteen Redd Marienlyst har bedt om at det foretas lovlighetskontroll av 
kommuneplanvedtaket i forbindelse med konsekvensutredning av barn og unges interesser 
tilknyttet fremtidig utbygging av Marienlystområdet. Anmodningen gjelder dermed i 
realiteten ikke kommuneplanen i sin helhet, men kun den delen som gjelder Marienlyst. 
Videre gjelder den kun en avgrenset del av kommuneplanprosessen og -vedtaket, i det den 
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omhandler konsekvensutredning av barn og unges interesser på akkurat dette geografiske 
området, og ikke i planen samlet. 

Fylkesmannen vil understreke at avgjørelsen som ligger til grunn for vår vurdering av om det 
skal foretas lovlighetskontroll av eget tiltak er kommuneplanvedtaket i sin helhet. Det 
foreligger ikke indikasjoner på at det er feil ved kommuneplanprosessen generelt. Det synes 
ikke å ha vært feil ved selve saksbehandlingen i kommunestyret. Plan- og bygningslovens 
regler om planprosess generelt synes også å være fulgt. Etter Fylkesmannens syn er det 
dermed ikke grunnlag for å si at det hefte usikkerhet ved planprosessen som helhet. 

Når det gjelder konsekvensutredning av barn og unges interesser, vil Fylkesmannen påpeke at 
det fremgår av både planbeskrivelsen og andre dokumenter i planprosessen at det er foretatt 
vurderinger av barn og unges interesser i planprosessen. Vi viser i denne forbindelse spesielt 
til planbeskrivelsen kapittel 10 og til de øvrige dokumenter vi har referert fra i vårt brev til 
Sivilombudsmannen av 26. mai 2016, som svar på konkrete spørsmål fra ombudsmannen. Det 
fremgår her klart at kommunen har vurdert hensynet til barn og unges interesser i 
kommuneplanen generelt, og også i lys av endringen av arealformålet på Marienlyst. 

Fylkesmannen anser det klart at barn og unges interesser må ses som en helhet for alle barn
og unge i kommunen, og ikke kun på enkelte mindre arealer. Vi viser i denne forbindelse også 
til vår høringsuttalelse av 19. februar 2015, hvor vi har konkludert med at nasjonale føringer 
for barn og unges interesser er ivaretatt på en god måte i kommuneplanforslaget som helhet.

Fylkesmannen ser at Sivilombudsmannen i sin uttalelse av 17. oktober 2016 går inn i detaljer 
i plan- og bygningsloven, konsekvensutredningsforskriften og veilederen til denne. Vi vil 
igjen understreke at saken for Fylkesmannen i utgangspunktet gjelder en vurdering av om det 
aktuelle vedtaket skal tas opp til lovlighetskontroll eller ikke, jf. kommuneloven § 59 nr. 5. 
Det er begrenset hvor langt Fylkesmannen kan og skal gå inn i detaljer i bestemmelser i det 
underliggende lovverket for å ta stilling til saken på dette nivået. Vi viser til det vi har sagt om 
dette temaet tidligere. 

Vi har ved vår opprinnelige vurdering av saken lagt til grunn at det er begrenset hvor grundige 
undersøkelser som skal gjøres, ettersom det er dette som er dagens praksis. Etter en ordinær 
vurdering av saken etter kriteriene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
§ 59, kom vi til at det ikke var grunnlag for å foreta lovlighetskontroll. Vi anså at den 
eventuelle usikkerheten som hefter ved kommuneplanvedtaket ikke var av en slik karakter at 
den tilsa at saken skulle tas opp til lovlighetskontroll. Vurderingen bygger dermed ikke på en 
uriktig rettsoppfatning av regelverket om konsekvensutredninger i plan- og 
bygningslovgivningen, men er en samlet vurdering av saken etter relevante kriterier. 

Fylkesmannen ser at Sivilombudsmannen anser at det hefter usikkerhet ved avgjørelsen, og vi 
tar dette til etterretning. Vi anser imidlertid ikke at denne usikkerheten er av en slik karakter at 
den tilsier en form for automatisk lovlighetskontroll av kommuneplanvedtaket i sin helhet. 

Fylkesmannen vil understreke at utgangspunktet er at det skal være en høy terskel for å foreta 
lovlighetskontroll etter § 59 nr. 5. Videre har det som nevnt i stor grad vært opp til 
fylkesmennenes skjønn om det skal foretas lovlighetskontroll. Selv om det må anses som et 
overordnet og viktig moment, er hvorvidt det hefter usikkerhet ved avgjørelsens lovlighet 
bare ett av flere momenter Fylkesmannen skal ta stilling til i sin skjønnsmessige vurdering. 
Dette er imidlertid ikke alene avgjørende, og det er heller ikke slik at Fylkesmannen plikter å 
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foreta lovlighetskontroll av eget tiltak dersom det hefter usikkerhet ved avgjørelsen. Det må 
her ses hen til en rekke andre momenter, som vi tar stilling til i det følgende.

Hensynet til rettssikkerhet
Det følger av Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder pkt. 6.3.3 at hensynet til 
rettssikkerhet bør vektlegges ved vurderingen av om kontroll skal foretas eller ikke. I en 
rettssikkerhetsvurdering må det ses hen til hvor inngripende avgjørelsen er for de berørte. Jo 
mer inngripende avgjørelsen er, desto større grunn kan det være til å ta saken opp til 
lovlighetskontroll dersom det settes spørsmålstegn ved avgjørelsens lovlighet. 
Rettssikkerhetshensyn bør også tillegges forholdsvis større vekt ved myndighetsutøvelse 
innenfor legalitetsprinsippets område, typisk ved påbud og forbud.

Det er klart at når avgjørelser berører rettsikkerheten, og vedtaket i seg selv får direkte
betydning for borgerne, kan det lettere være grunnlag for å si at saken må tas opp til
lovlighetskontroll. 

Fylkesmannen vil bemerke at lovgiver har tatt inn i plan- og bygningsloven § 11-15 tredje 
ledd at kommuneplanvedtak ikke kan påklages. Det er dermed som utgangspunkt ikke tenkt at 
enkeltpersoner, interessegrupper, mv. skal få prøvet dette vedtaket i ettertid. De har likevel 
mulighet til å delta i planprosessen og kan gjøre seg kjent med sakens dokumenter og komme 
med innspill før vedtaket fattes.

Videre blir kommuneplanforslag varslet og lagt ut til offentlig ettersyn. Både innbyggere og 
berørte statlige og regionale myndigheter får dermed fullt innsyn i de vurderingene som er 
gjort og kan uttale seg til disse og komme med nye innspill. Berørte myndigheter har også 
mulighet til å fremme innsigelse til planen. Kontrollfunksjonen er dermed her annerledes, og 
rettsikkerheten er langt bedre ivaretatt.

Den aktuelle saken gjelder kun temaet konsekvensutredning av barn og unges interesser på et 
svært avgrenset område i kommuneplanen. Arealbruken er ikke endelig fastsatt, ettersom 
området er avsatt til transformasjonsområde og bruken skal utredes videre på 
reguleringsplannivå. 

Fylkesmannen kan ikke se at denne avgjørelsen er spesielt inngripende for noen. Vi kan 
dermed ikke se at hensynet til rettsikkerhet tilsier at saken skal tas opp til lovlighetskontroll
av eget tiltak. 

Hensynet til tillit i forvaltningen
I henhold til veilederen er hensynet til tillit til forvaltningen av betydning ved vurderingen av 
om en sak skal tas opp til lovlighetskontroll av eget tiltak. I enkelte tilfeller kan det virke 
uheldig, skadelig eller skape usikkerhet for dette tillitsforholdet dersom avgjørelsen ikke blir 
vurdert. Dette gjelder uavhengig av Fylkesmannens konklusjon etter en eventuell 
lovlighetskontroll. Det faktum at avgjørelsen tas opp til lovlighetskontroll, kan i enkelte 
tilfeller føre til ro rundt saken, og de involverte innretter seg i forhold til at avgjørelsen er 
riktig.

Det går klart fram av anmodningen om lovlighetskontroll og aksjonskomiteens uttalelser i 
media at det forventes at Fylkesmannen skal komme til at kommuneplanvedtaket er ugyldig 
og derfor må oppheves. Dersom Fylkesmannen skulle komme til et annet resultat, vil saken 
etter vårt syn høyst sannsynlig bli brakt videre til Sivilombudsmannen på nytt. Vårt inntrykk 



Side 6 av 8

er at for aksjonskomiteen, vil aksjonskomiteen kun anse at det er ro rundt saken dersom de får 
medhold i sine anførsler. 

Hvis Fylkesmannen tar saken opp til lovlighetskontroll og kommer til at det foreligger 
ugyldighet, vil dette i realiteten innebære at kommuneplanen i sin helhet må oppheves på 
grunn av mangelfulle utredninger tilknyttet et svært begrenset område. Dette vil etter vårt syn 
også kunne skape uro i kommunen for øvrig, også i det politiske miljøet i kommunen. 
Kommuneplanen har nå vært gjeldende i over et år, og det kan skape ny uro dersom den nå i 
sin helhet skulle falle bort. Vi kan ikke se at en slik avgjørelse skulle skape større tillit til 
forvaltningen. 

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at hensynet til tillit til forvaltningen kan tillegges 
avgjørende vekt i vurderingen av om saken skal tas opp til lovlighetskontroll av eget tiltak. 

Andre forhold av betydning
Tidsaspektet
Det følger av Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder at dersom det er gått 
svært lang tid fra avgjørelsen var fattet, bør det foreligge sterke indikasjoner på feil før 
myndigheten til lovlighetskontroll av eget tiltak benyttes. Her vil betydningen av i hvor stor 
grad partene har innrettet seg i forhold til vedtaket veie tungt og kunne tilsi at kontroll ikke 
foretas.

Drammen kommune vedtok kommuneplanen 16. juni 2015. Bystyret fattet endelig vedtak i
møte 5. oktober 2015, etter at forhandlinger om innsigelser var sluttført.

Aksjonskomiteen anmodet om lovlighetskontroll 19. oktober 2015, og Fylkesmannen fattet 
sin beslutning i saken 11. desember 2015. 

Saken ble klaget inn for Sivilombudsmannen 18. desember 2015. I brev av 25. april 2016, fire 
måneder senere, har Sivilombudsmannen stilt Fylkesmannen spørsmål om saken. 
Spørsmålene ble besvart 26. mai 2016. Ombudsmannens uttalelse er datert 17. oktober 2016, 
5 måneder etter vårt svar.

Fylkesmannen vil bemerke at det ved tidspunktet for Sivilombudsmannens uttalelse var gått 
ett år siden kommuneplanen var endelig vedtatt. I tillegg hadde det gått 10 måneder fra vår 
beslutning om ikke å ta saken opp til lovlighetskontroll av eget tiltak. Kommuneplanen hadde 
altså vært gjeldende for alle kommunens innbyggere og vært lagt til grunn for kommunal 
saksbehandling for plan- og byggesaker i ett år. Vi er kjent med at kommunen også har startet 
prosessen med videre planlegging for Marienlystområdet. 

Etter Fylkesmannens syn tilsier tidsaspektet og hensynet til at kommunens innbyggere og 
kommunen selv har innrettet seg etter kommuneplanvedtaket, at saken ikke bør tas opp til 
lovlighetskontroll. Det har som sagt gått ett år fra planen ble vedtatt, og det kan ha store 
konsekvenser dersom saken nå skulle tas opp. Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at 
Sivilombudsmannens tidsbruk på 10 måneder i denne saken gir inntrykk av at den ikke har 
blitt ansett for å ha en slik alvorlighetsgrad at den burde avgjøres raskt. Fylkesmannen finner 
derfor at tidsaspektet her må tillegges stor vekt ved avgjørelsen om hvorvidt saken skal tas 
opp til lovlighetskontroll av eget tiltak. 
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Hvem som har bedt om lovlighetskontroll
I utgangspunktet anser Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Fylkesmannen ikke 
bør legge vekt på hvem som har anmodet om lovlighetskontroll i vurderingen av om saken 
skal tas opp. Dersom det er klare indikasjoner på at det foreligger feil av en slik art og 
alvorlighet at det medfører ulovlighet, bør avgjørelsen normalt også kontrolleres. Hvis 
Fylkesmannen er mer i tvil om dette, kan vi likevel vektlegge hvem som ber om kontroll.

Det følger av veilederen at det for eksempel bør legges noe større vekt på anmodninger som 
kommer fra sakens parter. Tilsvarende bør sakens viktighet for de berørte partene vektlegges, 
og hvilke konsekvenser avgjørelsen har for dem om vedtaket blir stående. I denne 
sammenhengen må det likevel også ses hen til i hvilken grad andre parter har innrettet seg i 
tillit til at vedtaket var gyldig.

Den aktuelle anmodningen er fremmet av Aksjonskomiteen Redd Marienlyst. Komiteen er 
naturlig nok ikke part i den underliggende saken om kommuneplan, selv om de har innsendt 
merknader i løpet av planprosessen. Det er noe uklart for Fylkesmannen hvem og hvor mange 
som er medlemmer av aksjonskomiteen. Vi ser imidlertid av gruppens Facebookside at 
gruppen «er mot bygging av boligblokker på Marienlyst». Gruppen synes ikke å representere 
barne- og ungdomsidrett eller liknende organisasjoner. 

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det vil ha store konsekvenser for gruppen dersom 
vedtaket blir stående. Vi kan heller ikke se at vedtaket vil ha slike konsekvenser for andre 
berørte, ettersom arealbruken i området fortsatt skal utredes videre. I tillegg vil det kunne ha 
store konsekvenser for andre dersom kommuneplanen nå skulle oppheves i sin helhet, med 
hensyn til at innbyggere på andre steder i kommunen har innrettet seg etter at planen er 
gyldig. 

Medieomtale
Fylkesmannen kan i sin vurdering av om saken skal tas opp til lovlighetskontroll legge vekt 
på om saken har medført stor medieomtale. Det kan være viktig å få ro rundt den aktuelle 
saken fordi den har vært gjenstand for stor medieomtale, eller hvor «folk flest» mener at 
avgjørelsen er ulovlig.

Det er klart at saken har fått en del omtale i media. Så vidt Fylkesmannen kan se, skyldes 
dette imidlertid ikke at innbyggere generelt i Drammen kommune anser at 
kommuneplanvedtaket er ugyldig, verken i sin helhet eller tilknyttet Marienlystområdet. Mye 
av medieomtalen dreier seg om selve aksjonskomiteens synspunkter og arbeid, og knytter seg 
direkte til komiteens anførsler i saken om lovlighetskontroll.

Fylkesmannen kan dermed ikke se at det foreligger en medieomtale av en slik karakter at 
dette tilsier at vi bør ta saken opp av eget tiltak. Vi viser i denne forbindelse også til det vi har 
skrevet ovenfor om små muligheter til å få ro rundt saken ved en lovlighetskontroll. 

Prinsipiell interesse, viktighet og samfunnsmessig betydning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i sin veileder at hvis saken er av 
prinsipiell interesse, kan dette tilsi at den bør tas opp til lovlighetskontroll. Dersom saken
dreier seg om en avgjørelse som har stor samfunnsmessig betydning og kan få store 
konsekvenser for kommunen, kan det tale for at beviskravet (klare indikasjoner på at det 
hefter usikkerhet ved avgjørelsens lovlighet) ikke tolkes for strengt.
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Departementet har vurdert om det at et fylkesmannsvedtak kan skape presedensvirkning kan 
gi grunn til å ta opp saken. En slik virkning kan etter departementets syn ikke være 
hovedgrunnen til å ta opp en sak til kontroll av eget tiltak, men kan være et tilleggsmoment. 
Saken må i tilfelle ta stilling til viktige prinsipielle spørsmål, og hvor en mener at kontroll kan 
hindre senere kontroll i andre saker på samme grunnlag. 

Det er klart at lovlighetskontroll er ment som en sikkerhetsventil til normale klagemuligheter, 
og at dette også vil omfatte kommuneplanvedtak. Det er imidlertid ikke slik at krav om
lovlighetskontroll i slike saker uten videre skal føre til at Fylkesmannen tar saken opp av eget
tiltak. Det må gjøres en grundig vurdering både av saken og av eventuelle virkninger av 
lovlighetskontroll før saken tas opp av eget tiltak. Dersom saker uten prinsipiell karakter tas 
opp til lovlighetskontroll av eget tiltak uten at dette er grundig vurdert, kun for at dette skal 
være en sikkerhetsventil, kan dette etter vårt syn føre til en uheldig presedens. 

Fylkesmannen vil bemerke at saken her gjelder anførsler om manglende konsekvensutredning 
av barn og unges interesser på et svært begrenset område i kommuneplanen. Det fremgår av 
saken at det er foretatt en generell utredning av barn og unges interesser, og at de helt 
konkrete virkningene på akkurat dette avgrensede området som Marienlyst utgjør skal utredes 
videre i reguleringsplanprosessen. Vi kan derfor ikke se at den konkrete saken er av en slik 
prinsipiell interesse, viktighet eller har en slik samfunnsmessig betydning at den bør tas opp 
til lovlighetskontroll av eget tiltak. 

Konklusjon
Fylkesmannen iverksetter ikke lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven § 59 nr. 5 
av Drammen kommunes vedtak av 5. oktober 2015 om ny kommuneplan. 
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