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Fylkesmannens vedtak i klagesak om innsyn i saksnummer 201216957, 
dokumentnummer 279 og filnummer 2 

 
Fylkesmannen viser til klage 08.07.2019 fra Lunde Arkitektur v/Øivind Lunde. Klagen gjelder Plan- og 
bygningsetatens vedtak av 08.07.2019 om avslag på krav om innsyn i saksnummer 201216957, 
dokumentnummer 279, filnummer 2. 
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen 17.07.2019. 
  
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 datert 08.07.2019. Klagen er ikke tatt til følge. 
 
Sakens bakgrunn 
Øivind Lunde ba 03.07.2019 om innsyn i et dokument sendt fra Plan- og bygningsetaten til Vann- og 
avløpsetaten med saksnummer 201216957, dokumentnummer 279, filnummer 2. 
 
Kommunen avslo innsynskravet i vedtak datert 08.07.2019. 
 
Øivind Lunde påklaget vedtaket i e-post datert 08.07.2019. 
 
Kommunen har i sin forberedende klagebehandling av 17.07.2019 ikke funnet grunn til å ta klagen til 
følge. 
 
Vi finner det ikke nødvendig å referere ytterligere fra sakens dokumenter da vi forutsetter at disse er 
kjent. 
 
 
 
Fylkesmannens vurdering 
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Hovedregelen om innsyn fremgår av offl. § 3:  
 
«Saksdokument, journalar 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.» 

 
Formålet med offl. § 14 første ledd er å gi forvaltningsorganet en internsfære for sitt 
saksforberedende arbeid. For å kunne avslå et innsynskrav med hjemmel i offl. § 14 første ledd er 
det avgjørende at dokumentet er utarbeidet av, og til bruk i, ett og samme organ. Dersom 
dokumentet sendes ut av organet kan ikke bestemmelsen lenger anvendes.  
 
Offl. § 14 første ledd angir ikke selv hva som må anses som ett og samme organ. Det beror på en 
konkret vurdering. Av merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) fremkommer det 
at det generelle utgangspunktet er at en organisasjon som utad fremstår som en selvstendig enhet 
må regnes som ett forvaltningsorgan. Det må blant annet legges vekt på organiseringen, og om 
enheten har selvstendig avgjørelsesmyndighet. 
 
Plan- og bygningsetaten har opplyst at byråden for byutvikling Hanna E. Marcussen er erklært 
inhabil i saker hvor LPO Arkitekter er involvert, fordi hennes bror er partner i nevnte firma. Etaten 
har videre funnet at på grunn av byrådens inhabilitet, så er også etaten inhabil til å treffe 
enkeltvedtak i saker som LPO Arkitekter er involvert i, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd. Det 
fremgår følgende i oversendelsen til Fylkesmannen: 
 

«Som følge av avledet inhabilitet fra byråd Marcussen vil hele etatsapparatet under byråden 
være inhabil til å treffe enkeltvedtak, herunder Plan- og bygningsetaten. Byrådslederen har 
derfor oppnevnt byråd Lan Marie Berg som settebyråd i de sakene byråd Marcussen har 
erklært seg inhabil i. Byråd Berg har videredelegert til Vann- og avløpsetaten sin myndighet 
til å treffe enkeltvedtak i de saker byråden for miljø og samferdsel er oppnevnt som 
settebyråd for byråden for byutvikling i samsvar med vedtak i byrådsleders sak 19/2018. 
 
Ettersom Plan- og bygningsetatens inhabilitet kun gjelder det å treffe avgjørelser i sakene, 
ligger ansvaret for å forberede saken fremdeles hos Plan- og bygningsetaten. Følgelig sender 
Plan- og bygningsetaten interne saksforberedende dokument til Vann- og avløpsetaten, i 
saker hvor etaten er erklært avledet inhabil. Vann- og avløpsetaten treffer i samsvar med 
byråd for miljø og samferdsels sak 2/2019 avgjørelser i alle saker LPO Arkitekter AS er 
involvert i. Vi viser for øvrig til byrådsleders sak 19/2018 og byråd for miljø og samferdsels 
sak 2/2018.» 

 
Basert på denne redegjørelsen forstår Fylkesmannen det slik at Plan- og bygningsetaten kun 
håndterer det saksforberedende arbeidet i de aktuelle sakene, mens Vann- og avløpsetaten har fått 
delegert myndighet til å treffe vedtakene. Plan- og bygningsetaten har ingen selvstendig 
avgjørelsesmyndighet, og fungerer i praksis som et rådgivende organ for Vann- og avløpsetaten i 
disse sakene. Fylkesmannen finner på denne bakgrunn at Plan- og bygningsetaten og Vann- og 
avløpsetaten utgjør ett og samme organ i saker hvor LPO Arkitekter er involvert. 
 
Dokumentet det er bedt om innsyn i gjelder en sak hvor LPO Arkitekter er part. 
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Fylkesmannen legger til grunn at det aktuelle dokumentet ikke er sendt ut av organet, samt at det er 
utarbeidet for organets egen interne saksforberedelse. Det er Fylkesmannens oppfatning at 
vilkårene i offl.  § 14 første ledd er oppfylt, og at dokumentet kan unntas fra innsyn. 
 
Når det ikke foreligger en plikt til å unnta dokumenter, men kun en rett, skal organet «likevel vurdere 
å gi heilt eller delvis innsyn», jf. offl. § 11 første punktum. Etter bestemmelsens andre punktum bør 
det gis innsyn dersom «omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak».  
 
Plan- og bygningsetaten har i sitt vedtak av 08.07.2019 en svært kort vurdering av merinnsyn.  
 
Fylkesmannen viser til at selv om innsynskravet skal vurderes konkret for det dokumentet det bes 
om innsyn i, kan det likevel legges vekt på mer langsiktige skadevirkninger. I departementets 
veileder1 står det om dette på side 65:  
 

«Dette vil særleg vere aktuelt for interne dokument som kan haldast utanom innsyn etter §§ 
14 og 15. Desse unntaka skal verne om interne avgjerdsprosessar i forvaltninga, og det er 
her sentralt å unngå at andre organ eller personar innanfor det same organet blir meir 
tilbakehaldne med å kome med frimodige råd og vurderingar. Difor vil det nokså 
gjennomgåande ikkje vere grunn til å utøve meirinnsyn i dei delane av dokument som kan 
haldast utanom innsyn etter offentleglova §§ 14 og 15 som inneheld råd og vurderingar.» 

 
Det vises også til forarbeidene til offentleglova, jf i St.meld.nr.32 (1997-98) s. 61 samt Ot.prp. nr. 102 
(2004-2005) punkt 6.4.1, hvor unntaket for organinterne dokumenter er nærmere begrunnet. 
 
For at Vann- og avløpsetaten skal kunne treffe beslutninger på best mulig grunnlag, er de avhengig 
av den saksforberedelsen Plan- og bygningsetaten gjør. For at saksforberedelsen skal fungere etter 
sin hensikt, er det viktig at Plan- og bygningsetaten opplever at de i saksfremstillinger og under 
møter ikke skal måtte være tilbakeholdene med å komme med råd og vurderinger til Vann- og 
avløpsetaten. Det er også viktig at Vann- og avløpsetaten i ettertid kan dokumentere grunnlaget for 
saker som har vært behandlet der. 
 
Fylkesmannen mener offentliggjøring av det dokumentet Øivind Lunde ber om vil kunne gi uheldige 
skadevirkninger på lengre sikt.  
 
Offentleglova § 14 er ment å beskytte interne prosesser. I dette tilfellet kan vi ikke se at 
allmenhetens behov for å kjenne til hvilke interne vurderinger og eventuelle uenigheter som ligger 
bak beslutningen veier tyngre enn de hensyn som taler for at man i et organ kan diskutere og 
dokumentere sin interne prosess. 
 
Fylkesmannen finner etter dette at det ikke er grunnlag for merinnsyn etter offl. § 11. 
 
Fylkesmannen vil avslutningsvis presisere at vi på bakgrunn av kommunens behandling av 
innsynskravet, kun har vurdert spørsmålet om innsyn i dokument 279 filnummer 2 (dokument 274). 
Fylkesmannen ser imidlertid at klager tidligere har mottatt oversendelsesbrevet (dokument 279) fra 
plan- og bygningsetaten.  
 
 

 
1 Justis- og politidepartementets «Rettleiar til offentleglova» 
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Klagen er etter dette ikke tatt til følge. 
 
Konklusjon  
Kommunens vedtak om avslag på krav om innsyn stadfestes, jf. offl. § 32.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
En kopi av denne avgjørelsen er sendt klager. 
 
 
Med hilsen 
 
Gøril Hjelseth 
seniorrådgiver 

  
 
Kine Bjørnerud Bergan 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Lunde Arkitektur v/Øivind Lunde Sørengkaia 47 0194 OSLO 
Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset 0037 OSLO 
Oslo kommune, Vann- og 
avløpsetaten 

Postboks 4704 
Sofienberg 

0506 OSLO 

 
 


