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Vedtak i klagesak etter offentleglova - avslag på innsyn i dokument 172 og 
178, sak 201208955 - Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten 

 
Fylkesmannen viser til klager datert 30.7.2018 og 3.9.2018 fra Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel v/ 
styreleder Henning Iversen. Klagene gjelder Oslo kommunes vedtak av 9.7.2018 og 3.9.2018 om 
avslag på krav om innsyn i dokument 172 og 178 i Plan- og bygningsetatens sak 201208955. 
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen 20.3.2019.  
 
Fylkesmannen har behandlet saken i medhold av lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offl.) § 32.  
 
Vårt vedtak er etter dette: 
 
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 9.7.2018 og 3.9.2018 under sak 201208955. 
Klagene er ikke tatt til følge. 

 
Sakens bakgrunn 
I e-post datert 6.7.2018 og 30.8.2018 ba Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel v/ styreleder Henning Iversen 
om innsyn i dokument 172 og 178 i Plan- og bygningsetatens sak 201208955. 
 
Kommunen avslo innsynskravet i vedtak datert 9.7.2018 og 3.9.2018. 
 
Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel v/ styreleder Henning Iversen påklaget vedtakene i e-poster datert 
henholdsvis 30.7.2018 og 3.9.2018. 
 
Kommunen har i sin forberedende klagebehandling av 20.3.2019 ikke funnet grunn til å ta klagene til 
følge. 
 
Vi finner det ikke nødvendig å referere ytterligere fra sakens dokumenter da vi forutsetter at disse er 
kjent. 
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Fylkesmannens vurdering 
 
Hovedregelen om innsyn fremgår av offl. § 3:  
 

«Saksdokument, journaler og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje 
anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov.» 

 
Kommunen har avslått innsynskravet med hjemmel i offl. § 14 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: 
 

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga 
interne saksførebuing.» 

 
Dokument 172 og dokument 178 er Bymiljøetatens og Eiendom- og byfornyelsesetatens uttalelser til 
mulige forslag til rekkefølgekrav i kommunens sak 201208955, som gjelder ny plan for Kaj Munks vei 
41, Tåsen senter. Dokumentene har karakter av å være interne arbeidsdokument, idet vurderingene 
som fremkommer er foreløpige.  
 
Det er en forutsetning for unntaksrett etter offl. § 14 at dokumentet er utarbeidet av organet selv, 
dvs. for ett og samme organ. I denne vurderingen er det av betydning om dokumentene er sendt til 
eller fra en kommunal enhet som har selvstendig avgjørelsesrett, jf. offl. § 16 tredje ledd og Justis- og 
politidepartementets rundskriv «Rettleiar til offentleglova» pkt. 7.4.3.2.  
 
I plansaker har verken Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten eller Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
selvstendig avgjørelsesrett. Det er kommunestyret, eller bystyret i Oslo kommune som har 
kompetanse til å vedta planer etter plan- og bygningsloven. Slik Fylkesmannen ser det, er det da 
naturlig å se på etatene som selvstendige ved utforming av utkast eller innspill til planforslag. 
Enhetene faller mer naturlig inn under Oslo kommune, som ett og samme organ. Etter 
Fylkesmannens vurdering har ikke de aktuelle dokumentene mistet sin interne karakter selv om de 
er sendt mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. 
 
Vi legger videre til grunn at dokumentene er utarbeidet for organets egen saksforberedelse. 
Dokumentene kan etter dette unntas fra innsyn med hjemmel i offl. § 14 første ledd. 
 
I klagen er det vist til at det dreier seg om dokumenter fra kommunale foretak, og at offl. § 16 annet 
ledd fastslår at unntaket i offl. § 14 første ledd ikke kommer til anvendelse for slike dokumenter.  
 
Det følger av offl. § 16 annet ledd at: 
 

«Unntaket i offl. § 14 gjeld ikkje for dokument frå eller til eit kommunalt eller fylkeskommunal 
tsærlovsorgan eller eit kommunalt eller fylkeskommunalt føretak etter kommuneloven 
kapittel 11.» 

 
I oversendelsesbrevet har Plan- og bygningsetaten bemerket at: 
 

«Kommunale foretak er betegnelsen på kommunale og fylkeskommunale tjenesteytende 
organisasjoner som nyter en fristilt status i forhold til det ordinære kommunale 
administrative systemet.»  

 
Det er videre påpekt at verken Bymiljøetaten eller Plan- og bygningsetaten faller inn under denne 
definisjonen. Fylkesmannen slutter seg til dette, og viser til at Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
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heller ikke er et kommunalt foretak. Enhetene er underlagt den ordinære 
kommuneadministrasjonen.  Offl. § 16 annet ledd kommer således ikke til anvendelse i denne saken. 
Klagers anførsel fører ikke frem.  
 
Det følger av offl. § 11 at: 
 

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis 
innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet 
for unntak.» 

 
Fra Plan- og bygningsetatens merinnsynsvurdering hitsettes følgende fra oversendelsesbrevet: 
 

«Plan- og bygningsetaten er av den oppfatning at hensynet til offentlig innsyn ikke veier 
tyngre enn hensynet til den kommuneinterne saksforberedelsen i denne saken.  
Interne dokument, herunder vurderinger av ulike mulige rekkefølgekrav, kan ha en viss 
allmenn interesse. Det dreier seg likevel i denne saken, og i de konkrete dokumentene, om 
vurderinger av intern karakter. Hensynet til fortrolighet og fri diskusjon, taler for at 
kommunen skal kunne gjøre seg fortløpende vurderinger. 

 
Etaten mener det er viktig for fremdriften av prosessen at dokumentene kan unntas. 
Dokumentene kan inneholde uferdige vurderinger som kan gi grobunn for misforståelser i 
denne delen av prosessen. Det bemerkes i Ot.prp nr. 102 (2004-2005) s. 53 (i en henvisning 
til et avsnitt i Stortingsmelding nr. 32 (1997-1998), som departementet i hovedsak sluttet seg 
til) at «offentlighet omkring interne dokumenter kan også skape forventninger om et bestemt 
resultat. Dette kan virke uheldig når den endelige avgjørelsen i saken skal tas; det kan føre til at 
beslutningsfriheten innskrenkes og at det foreløpige resultatet legges til grunn også i det endelige 
vedtaket, selv om det alle forhold tatt i betraktning ikke er den beste løsningen.» 

 
Hensynet til offentlighet blir ivaretatt i planarbeidet, siden alle uttalelser som kommer inn i 
forbindelse med offentlig ettersyn og høring blir vurdert og følger saken videre. Endelige 
vedtak vil bli offentlig tilgjengelige. Selv om de underliggende dokumentene kan komme til å 
bli offentliggjort på et senere tidspunkt, har det foreløpig en intern karakter. Dokumentene 
gir også uttrykk for foreløpige vurderinger. Det foreligger på bakgrunn av ovennevnte etter 
etatens vurdering fortsatt et reelt og saklig behov for å unnta dokumentene fra innsyn. Plan- 
og bygningsetaten opprettholder derfor at det ikke er grunnlag for merinnsyn etter offl. § 
11.»  
 

Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering etter offl. § 11. I dokumentene fremstilles 
Bymiljøetatens og Eiendoms- og byfornyelsesetatens syn på foreslåtte rekkefølgekrav i plansak. 
Vurderingene er foreløpige og en offentliggjøring av opplysningene i dokumentene kan føre til at 
enhetene blir mer tilbakeholden med å komme med frimodige råd og vurderinger i fremtidige saker. 
Det vises til at unntaksbestemmelsen er gitt for å sikre interne avgjørelsesprosesser i forvaltningen, 
og sørge for at forvaltningen kan ha en intern sfære der det er anledning til å holde informasjon 
fortrolig på det saksforberedende plan. Fylkesmannen legger videre vekt på at planforslaget med 
rekkefølgebestemmelser er offentlig, og at allmennhetens interesse til en viss grad ivaretas med det. 
 
Klagen er etter dette ikke tatt til følge. 
 
Konklusjon  
Kommunens vedtak om avslag på krav om innsyn stadfestes, jf. offl. § 32. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
En kopi av denne avgjørelsen er sendt klager. 
 
 
Med hilsen 
 
Karin Sand Oftedal 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Berg Nordberg Sogn Tåsen vel v/ Henning Andreas 
Iversen 

Blåsbortveien 17C 0873 OSLO 

 
 


