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Nannestad borettslag (Sameiet Nannestadgata 3) - Avvisning av klage  

Sameiet Nannestadgata 3 har i brev av 30. oktober 2015 påklaget Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak av 21. oktober 2015 om avvisning av klage på vedtak om fellesmåling.  

 

Bakgrunn 

Sameiet Nannestadgata 3 er i dag fellesmålt. I brev av 17. desember 2014 søkte borettslaget Hafslund Nett om videreføring av fellesmåling. Hafslund Nett avslo søknaden i brev av 6. mai 2015. I brev av 30. juni 

2015 til NVE, klager Sameiet Nannestadgata 3 på Hafslund Netts avslag på søknad om å videreføre eksisterende fellesmåling. 

 

I vedtak av 10. juli 2015 konkluderte NVE med at Hafslund Netts avslag på søknad om videreføring av fellesmåling ikke var i strid med lovverket.  

 

Sameiet Nannestadgata 3 påklaget NVEs vedtak i e-post av 2. oktober 2015.  

 

I vedtak av 21. oktober 2015 avviste NVE klagen da den ikke var sendt innen klagefristens utløp. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt klager har mottatt vedtaket. NVE kunne ikke se at det var særlige grunner 

som gjorde det rimelig at klagen likevel ble prøvd i henhold til forvaltningsloven § 31. 

 

Sameiet Nannestadgata 3 påklaget NVEs avvisningsvedtak ved brev av 30. oktober 2015. 

Sameiet anfører at det foreligger særlige grunner og forhold slik at klagen bør behandles på nytt. Klager trekker frem det forhold at sameiet er omtalt som et borettslag i vedtaket.  

 

I NVEs vedtak av 1. desember 2015 tar NVE ikke klagen på avvisning til følge, og oversender saken til Olje og energidepartementet.  

 

Departementets vurdering  

Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge, jf. fvl. § 34 første ledd.  

 

Departementet mener at vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Sameiet Nannestadgata 3 påklaget vedtaket etter klagefristens utløp.  

 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. 

 

NVEs vedtak om fellesmåling ble fattet 10. juli 2015. Klagen fra Sameiet Nannestadgata 3 ble oversendt NVE i e-post av 2. oktober 2015. Vedtaket er altså påklaget for sent.  

 

Departementet vil vurdere om det kan gis oppreisning for fristovertredelsen, jf. forvaltningsloven § 31. Etter denne bestemmelsen kan klagen likevel tas til behandling dersom: 



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

 

Klager har ikke kommet med noen grunn for hvorfor klagen kom for sent. Etter departementets vurdering kan parten selv lastes for å ha oversittet fristen. Unntaket i forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a 

kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Departementet vil så vurdere om det "av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd", jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b.  

 

Spørsmålet beror på en konkret vurdering av hver enkelt sak. Oppreisningsadgangen etter fvl. § 31 første ledd bokstav b er ikke kurant, noe også Sivilombudsmannen har understreket ved flere uttalelser. 

Oppreisning kan likevel gis dersom saken er av særskilt stor betydning for klageren. Tilsvarende vil oppreisning kunne være aktuelt dersom saken reiser prinsippspørsmål. I litteraturen har det vært anført at dette vil 

være aktuelt hvor klagen ikke bare angår skjønnsutøvelsen, men også rettsanvendelsen, jf. for eksempel Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (4. utgave, 2006) s. 499.) 

 

Sameiet Nannestadgata 3 anfører at NVE i behandlingen av klagen har lagt til grunn at klager er organisert som et borettslag og ikke et sameie. Departementet kan ikke se at denne opplysningen ville endret den 

opprinnelige avgjørelsen, da vurderingen av hva som kan anses som urimelige merkostnader ikke påvirkes av hvordan de fellesmålte enhetene er organisert. Departementet finner derfor ikke at denne opplysningen 

gjør det rimelig at klagen blir prøvd. Unntaket i forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Konklusjon 

Klagen fra Sameiet Nannestadgata 3 på NVEs vedtak av 21. oktober 2015 avvises, jf. fvl. 34 første ledd.  

 

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, annet punktum, bokstav a.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell M Grotmol (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Laila Berge 

 underdirektør 
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