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Vedtak i klagesak - Oslo kommune, plan- og bygningsetaten - innsyn i utast 
til planprogram for Ring 2 Majorstuen - Carl Bernes plass 

Fylkesmannen viser til klage datert 11. desember 2018 fra Henrik Lund. Klagen gjelder Oslo 
kommunes vedtak av 10. desember 2018 om avslag på krav om innsyn i høringsutgave til 
planprogram Ring 2 Majorstuen – Carl Berners plass.  
 
Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen den 16. januar 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 om avslag på innsyn. Klagen er ikke tatt til 
følge. 

 
Sakens bakgrunn 
Henrik Lund begjærte innsyn i utkast til planprogram for Ring 2 Majorstuen – Carl Berners plass den 
3. desember 2018.  
 
Dokumentet er utarbeidet av bymiljøetaten, og arkivert hos plan- og bygningsetaten. Programmet 
skulle etter planen være sent ut til offentlig høring den 5. februar 2018, men prosessen er stoppet 
inntil videre.  
 
Kommunen avslo innsynskravet i vedtak av 10. desember 2018.  
 
Henrik Lund påklaget vedtaket i e-post av 11. desember 2018. 
 
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har i sin forberedende klagebehandling av 16. januar 2019 
ikke funnet grunn til å ta klagen til følge. 
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Klager har kommet med tilleggsbemerkninger i melding til Fylkesmannen den 22. januar 2019. 
Bemerkningene er ikke sendt til kommunen, og vi vil derfor gi et kort resyme av bemerkningene:  
 
Klager finner at kommunens begrunnelse er feil. Klager mener at dokumentet det søkes innsyn i er 
innenfor et virksomhetsområde «der einingane har sjølvstendig avgjerdsrett», dvs. i plan- og 
byggesaker. Dersom «plan» skulle gi generell anledning til å unnta et dokument fra offentlighet ville 
alle dokumenter fra Plan- og bygningsetaten være unntatt. Klager finner at saken er omfattet av offl. 
§ 16 tredje ledd, og viser til Justis- og beredskapsdepartementets «Rettleiar til offentleglova». Klager 
viser til at de ulike enheter innenfor en kommune vil ha delegert avgjørelsesrett innenfor sine 
saksfelt, og at unntaket i § 14 derfor ikke kommer til anvendelse.  
 
Vi finner det ikke nødvendig å referere ytterligere fra sakens øvrige dokumenter da vi forutsetter at 
disse er kjent. 
 
 
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.» 

 
Etter offl § 3 første punktum er forvaltningens dokumenter offentlige, med mindre det er gjort 
unntak i lov eller i medhold av lov. Hensikten med bestemmelsen er å sørge for en åpen og 
gjennomsiktig forvaltning. Dersom vilkårene for å unndra et dokument fra offentlighet er oppfylt, må 
merinnsyn etter offl. § 11 i visse tilfelle vurderes. Helt eller delvis innsyn kan dermed gis, hvis 
hensynet til offentlighet veier tyngre enn behovet for å gjøre unntak. 
 
Kommunen avslo opprinnelig innsynskravet med hjemmel i offl. § 15 første ledd. Bestemmelsen 
unntar «dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne 
saksførebuinga si».  
 
Bymiljøetaten er ikke underordnet plan- og bygningsetaten, og Fylkesmannen er derfor enig i 
kommunens fornyede vurdering av at bestemmelsen ikke er relevant i dette tilfelle. De to etatene 
ligger under hver sin byrådsavdeling.  
 
Under kommunens klagebehandling ble hjemmel for avslag endret til offl. § 14. Bestemmelsens 
første ledd har følgende ordlyd: 

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

 
Offl. § 14 unntar innsyn for visse dokumenter som er utarbeidet til bruk for den interne 
saksforberedelse. § 14 gir anledning, men ikke plikt, til å nekte innsyn.  
 
Som det fremgår innledningsvis er dokumentet det søkes innsyn i et høringsutkast til planprogram. 
Programmet ble ikke sendt på høring, og prosessen er stoppet opp inntil videre. Kommunen 
benevner i saken dokumentet som et «utkast til planprogram». Fylkesmannen kan være enig med 
kommunen i at frem til kommunen bestemmer seg for å sende et planprogram på høring, er det tale 
om et «utkast». Et «utkast» må etter Fylkesmannens oppfatning kunne betraktes som et internt 
dokument inntil videre. 
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Fylkesmannen viser videre til at 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 organet som har utarbeidet dokumentet har selvstendig avgjørelsesrett, se Justis- og 
beredskapsdepartementets «Rettleiar til offentleglova» (veilederen) pkt. 7.2.2, s. 92: 
 

«Det generelle utgangspunktet er at ein organisasjon som framstår som ei sjølvstendig 
eining må reknast som eitt organ. I ei vurdering av om organet framstår som sjølvstendig 
må det leggjast vekt på korleis det er organisert, og om det har nokon sjølvstendig 
myndigheit til å treffe avgjerder.» 

 
Klager har i denne sammenheng anført at dokumentet omfattes av unntaket i offl. § 16 tredje ledd. 
Bestemmelsens første punktum lyder slik: 
 

«Unntaket i § 14 gjeld heller ikkje for dokument frå eller til ei kommunal eller 
fylkeskommunal eining på område der einingane har sjølvstendig avgjerdsrett» 

 
Kommunen har i oversendelsesbrevet vist til veilederen pkt. 7.4.3.2 s. 117. Her følger det: 
 

«I generelle saker der eininga ikkje har nokon avgjerdsrett, til dømes i saker om planar, det 
kommunale budsjettet, rekneskap og tilsetjingar, vil korrespondanse mellom eininga og 
andre delar av kommunen eller fylkeskommunen vere omfatta av det vanlege unntaket i § 14 
fyrste ledd.» 

 
Kommunen viser til at det følger av dette, at høringsutgaven som bymiljøetaten sendte til plan- og 
bygningsetaten var et dokument som kunne unntas offentlighet etter offl. § 14 første ledd.  
 
Fylkesmannen mener at verken plan- og bygningsetaten eller bymiljøetaten har selvstendig 
avgjørelsesrett i plansaker. Det er kommunestyret, eller utvalg med myndighet delegert fra 
kommunestyret, som har kompetanse til å vedta planer etter plan- og bygningsloven. Slik vi ser det, 
er det ikke naturlig å se på etatene som selvstendige enheter ved utforming av utkast til planforslag. 
Enhetene faller mer naturlig inn under Oslo kommune, som ett og samme organ.   
 
Et plandokument sendt mellom enheter i kommunen som ikke har selvstendig myndighet til å treffe 
avgjørelse, vil derfor ikke medføre at dokumentet mister sin interne karakter. Vi legger videre til 
grunn at dokumentet er utarbeidet for organets egen saksforberedelse. Plandokumentet kan etter 
dette unntas fra innsyn med hjemmel i offl. § 14 første ledd.  
 
Bestemmelsen i offl. § 14 første ledd gir organet en anledning, men ikke en plikt til å unnta 
dokumentet fra innsyn. Det skal derfor foretas en merinnsynsvurdering etter bestemmelsen i offl. § 
11. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis merinnsyn skal det på den ene siden vurderes om de hensynene 
som begrunner den aktuelle unntaksbestemmelsen, gjør seg gjeldende i det aktuelle tilfellet. 
Dersom de ikke gjør det, bør det gis innsyn. Og selv om slike hensyn gjør seg gjeldende, må disse 
vurderes opp mot formålsbestemmelsen i lovens § 1. Det må tas stilling til om de hensynene som 
taler for innsyn, veier tyngre enn behovet for unntak i denne konkrete saken. 
 
Kommunen skriver i sin klageoversendelse følgende: 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2006-05-19-16/%C2%A714
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«Plan- og bygningsetatens avslag på innsynsbegjæringen inneholder ikke en nærmere 
begrunnelse for hvorfor det ikke ble gitt merinnsyn etter offentleglova § 11. Vi har imidlertid 
lagt til grunn at kommunen ved å stoppe utsendelsen av høringsutkastet eksplisitt bestemte 
seg for ikke å offentliggjøre dokumentet. Videre har vi lagt til grunn at kommunen ønsket å 
revurdere programmet og den videre prosessen, og at dokumentet med det ikke anses som 
ferdigbehandlet. Etter vår vurdering må kommunens behov for å verne om interne prosesser 
i et slikt tilfelle veie tyngre enn allmenhetens behov for innsyn.» 

 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering etter offl. § 11. Vi viser til at offl. § 14 første ledd 
er gitt for å sikre interne avgjørelsesprosesser i forvaltningen, og å sørge for at forvaltningen kan ha 
en intern sfære der det er anledning til å holde informasjon fortrolig på det saksforberedende plan. 
En offentliggjøring av et plandokument på et tidlig tidspunkt, kan etter Fylkesmannens syn føre til at 
en enhet blir mer tilbakeholden med råd og vurderinger i planprosesser i forvaltningen.  
 
Det er et sentralt prinsipp i kommunal planlegging å sikre medvirkning i planprosessen, hvilket blant 
annet skjer ved høring. Vi finner imidlertid at kommunen frem til høringstidspunktet kan unnta 
plandokumenter for offentlighet, da vurderinger frem til dette tidspunkt må betraktes som 
foreløpige. Allmennhetens interesse vil ikke veie tyngre enn behovet for unntak på dette stadiet av 
saken.  
 
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 
 
Karin Sand Oftedal 
Seniorrådgiver 

  
 
Jeanette Bang 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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