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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre - arbeidsutvalget AU-1/22 14.1.22 

 
 

Behandling av søknad om utsatt klagefrist 
 
Vedlegg: 
Svar på søknad om ettergodkjenning av oppsatt platting samt søknad om ny platting ved 

hytte 2/2 i Vardø kommune innen Varangerhalvøya nasjonalpark 14.12.2021 – styresak 

83/21 

Forvalters innstilling 

Arbeidsutvalget for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre avslår søknad fra Arnt Støme 
om utsatt klagefrist i vedtak av 14.12.2021 i sak 2019/7816. 
VI har ikke funnet grunn til å innvilge utsatt frist jamfør Forvaltningslovens § 29 - 31. 
 
Forespørsel om utsatt klagefrist kom en uke etter klagefristens utløp, og det bes om 
frist 20 januar som tilsier betydelig utvidet klagefrist. 
 
Dette begrunnes med at søker har hatt tre uker på seg til å klage på vedtaket. 
Jul og helligdager er ikke ansett som grunn nok for utsatt klagefrist. 
At det ikke er klaget inne frist kan belastes søker. 
  
Vi har ikke funnet andre særlige grunner i saken som tilsier at den bør klagebehandles 
etter ordinær frist klagefrist, eller at det gis utvidet klagefrist til 20 januar 2022.  
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens §§ 
28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes via nasjonalparkstyret 
jamfør forvaltningslovens § 32. 
 
 

Saksopplysninger 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre vedtok i styremøte 6.12.2021 i styremøtesak 83/21 
at Arnt Støme får avslag på søknad om ettergodkjenning av allerede oppført platting 
mellom hytte og uthus samt, avslag på søknad om ny 10 m2 platting ved gnr./ bnr 2/2 i 
Vardø kommune innen Varangerhalvøya nasjonalpark.  
 
Vedtaket ble oversendt til Arnt Støme på e-post 14.12.2021, og klagefristen løper i 3 
uker fra søker har mottatt vedtaket. 

  Arkivsaksnr: 2019/7816-16 

 Saksbehandler: Geir Østereng 

Dato: 14.01.2022 

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=213743&DB_DOKID=455296
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=209279&DB_DOKID=445661
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=209279&DB_DOKID=445661
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Da vedtak er sendt på e-post 14.12.2021, legges til grunn at Arnt Støme har mottatt 
vedtaket samme dag.  
 
Følgende var opplyst om klagefristen; 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens §§ 28 og 29. 

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes via nasjonalparkstyret jamfør 

forvaltningslovens § 32. 
 

Den 11 januar tok Arnt Støme kontakt på følgende e-post ; 
 

Hei 

Jeg ønsker å klage på vedtakene. Siden det har vært jul og helligdager, søker jeg om forlenget 

klagefrist til 20. januar. 

Mvh. Arnt Støme 

 

14. des. 2021 kl. 12:58 skrev Geir Østereng <fmfigos@statsforvalteren.no>: 
 

Vår ref 2019/7816 

Vennlig hilsen  
Geir Østereng | nasjonalparkforvalter  
e-post: fmfigos@statsforvalteren.no  

Svar på søknad om ettergodkjenning av oppsatt platting samt søknad om ny platting ved hytte 

gnr_bnr 2_2 i Vardø kommune innen Varangerhalvøya nasjonalpark.pdf 

- 
Søker har fått tilbakemelding om at Arbeidsutvalget tar stilling til spørsmålet og gir 

tilbakemelding senest 17 januar 2022. 

Regelverket 

Bestemmelser om klagefrist fremgår av Forvaltningslovens §§ 29 - 31  
-- 

§ 29.(klagefrist). 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet 
frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner 
klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det 
tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som 
går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når 
det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. 

Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen for vedtaket etter § 24 annet ledd, 
avbrytes klagefristen. Ny klagefrist tar til å løpe fra det tidspunkt meddelelse om 
begrunnelse er kommet frem til ham eller han på annen måte er gjort kjent med den. 

Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge 
klagefristen før denne er utløpet. 
 

mailto:fmfigos@statsforvalteren.no
mailto:fmfigos@statsforvalteren.no
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A724
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§ 30.(når klagen må være fremsatt). 

For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av 
fristen er avgitt til tilbyder av posttjenester som skal sørge for å få sendingen frem til 
forvaltningsorganet eller til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot 
erklæringen. Kommer erklæringen ikke frem, må den gjentas innen en uke etter at 
vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått det eller – om den 
opprinnelige frist er kortere – innen en frist av samme lengde som denne. Fristen 
regnes overensstemmende med reglene i domstollovens §§ 148 og 149. 

§ 31.(oversitting av klagefristen). 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling 
såframt 

a. parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd  
med klage etterpå, eller 

b. det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges 
vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 

Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn 
ett år siden vedtaket ble truffet. 

0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40 (i kraft 1 jan 1978 iflg. res. 16 des 1977 nr. 9). 

--- 

Vurdering av saken  

Vedtaket opplyste om klagefristen var på 3 uker.  

Da vedtak er sendt på e-post 14 desember har søker mottatt vedtaket denne dagen.  

Klagefrist er da 21 dager (3 uker) dvs. en klage må være sendt i løpet av 4 januar. 

Søknad om utvidet klagefrist er levert en uke etter dette og en ber om frist 20 januar, som tilsier 

en reell klagefrist på 37 dager, og en utvidelse av ordinær klagefrist på 16 dager.  

 

Forvaltningslovens § 31 bestemmer at klage kan behandles ved oversittet klagefrist såframt  
a. parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med 

klage etterpå, eller 
b. det av sørlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.  

 

Vurdering av om klage bør behandles etter utgått frist. 

Hovedregel er at klage må fremmes innen tre uker fra vedtaket er mottatt.  

Klagefristen løper uavhengig av ferieavvikling, det er kun dersom klagefristen faller på en 

helligdag at en pleier å la personen levere klagen nærmeste virkedag. 

I dette tilfellet kan søker lastes for å ha oversittet fristen, og forvaltningslovens § 31 a er ikke 

relevant.  

 

Bebygd areal som skulle tillates nedbygd ble nøye vurdert i byggesak knyttet til riving av utedo/ 

uthus for å samle dette i et større uthusbygg, som nå er realisert. Saken ble klagebehandlet av 

nasjonalparkstyret og Miljødirektoratet. Av saken vurderer ikke forvalter at det er særlige 

grunner som gjør det rimelig at klagen om platting blir prøvd jamfør Forvaltningslovens § 31 b. 

 

https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/%C2%A7148
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/%C2%A7149
https://lovdata.no/LTI/lov/1977-05-27-40
https://lovdata.no/LTI/forskrift/1977-12-16-9


5 

 

Saken angår avslag på søknad om ettergodkjenning av oppført platting, og søknad om en ny 

platting. Avslag på søknad om oppføring av platting i vedtaket medfører også at det er gitt varsel 

om pålegg om fjerning av platting oppført uten tillatelse.    

En eventuell endring av vedtaket ansees ikke for å medføre skade eller ulempe for andre.  

 

Klagefrist på tre uker er hovedregel og en praksis for betydelige utvidelser av denne, uten særlig 

grunn, og etter fristen er gått ut, vil kunne bidra til å uthule hovedregelen og gi rom for en 

uheldig praksis. 

 

 


