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Vedtak i klagesak og beslutning om lovlighetskontroll - Oslo kommune - 
Løkkeveien 15, Ruseløkka skole - gnr 209 bnr 204  
 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse 22. november 2017. 
 
Sakens bakgrunn 
 
Saken gjelder søknad fra ansvarlig søker, Arkitektkontoret GASA AS, på vegne av tiltakshaver, 
Undervisningsbygg Oslo, om rammetillatelse til riving av tre skolebygg på eiendommen, samt 
murene mot Løkkeveien. 
 
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune godkjente søknaden 6. oktober 2017.  
 
Vedtaket ble påklaget av naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, Fortidsminneforeningen i 
Oslo og Akershus, Frogner Historielag, Oslo Byes Vel, Skarpsno, Gimle og Frogner Vel, 
Docomomo Norge, Innbyggerinitiativet «Ikke riv Ruseløkka skole» og Vika-Ruseløkka 
aksjonen. Rammetillatelsen er påklaget samlet og er datert 27. oktober 2017. 
 
Kommunen har vurdert at beboere i Løkkeveien 11, Løkkeveien 13 A og B, Cort Adlers gate 35, 
Huitfeldts gate 16 og Arbins gate 13 er naboer, gjenboere og beboere i nærområdet og har rettslig 
klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Videre har etaten vurdert og konkludert med at 
Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Frogner Historielag, Oslo Byes Vel, Skarpsno, 
Gimle og Frogner Vel, og Docomomo Norge og har rettslig klageinteresse. Når det gjelder Vika-
Ruseløkka aksjonen har etaten vært usikker på om gruppen har rettslig klageinteresse, men da 
klagen er underskrevet av parter som tidligere har blitt vurdert til å ha rettslig klageinteresse, 
vurderte ikke etaten forholdet nærmere. Fylkesmannen er enig i denne vurderingen.  
 
I klagen anføres det i hovedsak at tiltaket krever reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 12-1 tredje ledd, jf. kommuneplanen § 3.2 nr.1 og nr. 2. Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagen til følge i oversendelsen til 
Fylkesmannen 22. november 2017. Vedtaket ble gitt utsatt iverksetting, jf. fvl. § 42.  
 
Etter oversendelse mottok Fylkesmannen ytterligere dokumenter fra klager 8. desember 2017.  
 
Fylkesmannen mottok 21. oktober 2017 anmodning om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak.  
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Vår ref.: 2017/34857-4 FM-J
Saksbehandler: Alexandra Greenlees
Direktetelefon: 22003751

Dato: 13.12.2017
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Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke 
ytterligere saksreferat.  
 
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. 
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og Miljøverndepartementets 
rundskriv T-2/09. 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Rammetillatelse til riving 
 
Gjenstand for klagebehandling i denne saken er rammetillatelse til riving. Det er ikke søkt om 
eller gitt tillatelse til nybygg, og anførsler knyttet til dette behandles derfor ikke. Kommunen må 
senere i saken vurdere om oppføring av et nybygg vil utløse krav til reguleringsplan. Dette selv 
om nybygget vil ha samme fotavtrykk. 
 
Det følger av pbl. § 21-4 første ledd at «dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne loven», skal kommunen gi tillatelse når søknaden er fullstendig. 
Sivilombudsmannen formulerte det slik i SOM-2011-720: 
 

«Utgangspunktet i norsk rett er at en grunneier fritt kan utnytte sin eiendom innenfor de 
materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i medhold av lov. Dette 
er et utslag av eierrådigheten og legalitetsprinsippet. Offentlige inngrep i eierrådigheten 
kan bare gjøres i form av bestemmelser i eller i medhold av lov. 
 
--- 
 
Dersom bygningsmyndighetene ønsker å forhindre gjennomføringen av tiltaket, oppstår 
spørsmålet om de har adgang til å innskrenke de rettighetene tiltakshaveren har og hindre 
ham i å utnytte eiendommen i samsvar med gjeldende regler, og hvordan myndighetene i 
så fall må gå frem for å gjøre dette.» 

 
I dette tilfellet ligger ikke Ruseløkka skole innenfor et område med nasjonale eller vesentlige 
regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for kulturminnevern T5 i kommuneplanen. 
Skolebygningene er ikke fredet eller oppført på byantikvarens gule liste over bevaringsverdig 
bebyggelse, ikke medtatt i Verneplanen for Osloskolene, og byantikvaren motsetter seg ikke 
riving. Riksantikvaren har gitt uttalelse i forbindelse med vurdering av spørsmål om fredning. 
Riksantikvaren konkluderte med: 
 

«Riksantikvaren støtter Byantikvaren i Oslo sine vurderinger av Ruseløkka skole. Vi 
støtter også Byantikvarens oppfordring til tiltakshaver om å gjenbruke materialer og 
bygningselementer fra den eldre skolen samt beholde deler av bygningsmassen i de 
planlagte endringene.» 

 
Slik Fylkesmannen leser uttalelsen motsetter heller ikke Riksantikvaren seg riving av skolen, 
men slutter seg til Byantikvarens vurdering og oppfordring til gjenbruk av materialer og 
bygningselementer fra skolen.  
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Dersom kommunen vil motsette seg riving må dette gjøres gjennom et midlertidig forbud mot 
tiltak, jf. pbl. § 13-1, for å deretter å omregulere skolen til bevaringsverdig eller gjennom 
anvendelse av pbl. § 31-5 siste ledd bokstav b. At kommunen ikke vil nedlegge et slikt 
midlertidig forbud eller anvende pbl. § 31-5 siste ledd bokstav b, er ikke enkeltvedtak, men 
prosessledende beslutning. Slike beslutninger har ingen krav til begrunnelse. I dette tilfellet har 
kommunen vurdert at området ikke har et behov for omregulering.  
 
Det anføres i klagen at å rive Ruseløkka skole krever reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1 tredje ledd. 
Bestemmelsens tredje ledd første setning lyder: 
 

«For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.» 

 
I forarbeidene Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) på s. 228 fremgår det:  
 

«Tredje ledd viderefører kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis 
tillatelse til gjennomføring av større bygge- og anleggsarbeider. Vurderingen av hva som 
er ‛større bygge- og anleggsarbeider’ må bero på en konkret vurdering ut fra de forhold 
som gjør seg gjeldende på stedet og i saken. I bestemmelse til kommuneplanens arealdel 
kan det ut fra byggstørrelse, antall osv. fastsettes når tiltak utløser krav om utarbeiding av 
reguleringsplan. 
 
Visse tiltak vil alene i kraft av størrelsen utløse reguleringsplikt. I andre tilfeller kan tiltak 
som ikke i seg selv er så store, men der virkningene for omgivelsene er omfattende eller 
usikre, føre til reguleringsplikt. Dette kan være aktuelt for tiltak som plasseres i sårbare 
områder med f.eks. særlig verdifullt kultur- eller naturlandskap, områder som er preget av 
bevaringsverdig bebyggelse eller på annen måte har særlig vernekarakter.» 
(Fylkesmannens understreking) 
 

Videre uttales det i samme forarbeider på side 125 at: 
 

«Hovedprinsippet vil være at en gjennom krav om reguleringsplan for områder eller 
enkelteiendommer/prosjekter, sikrer nødvendig planprosess og detaljeringsgrad med sikte 
på utbygging, inngrep, bruk eller vern av betydning.» 

 
Selv om riving, som er et «tiltak» etter pbl. § 1-6, rent språklig faller innenfor bestemmelsens 
ordlyd, er et av hensynene bak systemet med en reguleringsplan å kunne bedre planlegge i 
byggesaker og sikre prosesser i forbindelse med oppføring av bygg. Prosesser i forbindelse med 
riving er sikret gjennom krav til avfallsplan mm. i forskrift. Rivesaker står således i en 
særstilling, og § 12-1 tredje ledd er etter Fylkesmannens syn ikke siktet på slike tiltak. At 
bestemmelsen ikke er siktet på riving, kan man også se av eksemplene i de siterte forarbeidene. 
Lovens virkemiddel for å forhindre riving er midlertidig forbud eller anvendelse av pbl. § 31-5 
siste ledd bokstav b. Da kommunen ikke anser skolen som bevaringsverdig eller fredet, og 
således ikke ønsker å forhindre riving, vil en ny reguleringsplan være unødvendig for tiltaket 
riving. En annen sak er at oppføringen av det nye bygget kan kreve reguleringsplan. Dette må 
kommunen som nevnt vurdere i forbindelse med søknad om oppføring. 
 
Da pbl. § 12-1 tredje ledd ikke er anvendelig på rivesaker, utløses det ingen plikt til 
reguleringsplan. 
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Klageanførslene knyttet til bestemmelser i plandelen av plan- og bygningsloven fører derfor ikke 
frem. Det samme gjelder klagernes henvisning til forskrift om konsekvensutredning. Klagerne 
henviser til forskriftens § 8 første ledd. Det følger av bokstav a at reguleringsplaner for tiltak i 
vedlegg II skal konsekvensutredes dersom det kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket 
utløser ingen plikt til reguleringsplan, og det foreligger derfor ikke et krav om 
konsekvensutredning. 
 
Det anføres videre at tillatelse til riving er i strid med kommuneplanens § 3.2. § 3.2.1 lyder:  
 

«Tiltak etter plan- og bygningsloven som medfører vesentlig økt miljøbelastning for 
omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger 
for nærmiljøet (bygde og naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom 
m.m.) eller vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale 
kulturminneverdier som angitt på temakart for kulturminnevern T5 (datert 04.03.2015), 
krever reguleringsplan.» 

 
Denne bestemmelsen er en presisering av pbl. § 12-1. Det vil således være de samme hensynene 
bak bestemmelsen som gjøres gjeldende. Som nevnt er et av hensynene bak systemet med 
reguleringsplan å bedre planlegge byggesaker. Dette vil ikke være relevant for en rivesak. I 
utdypning/tillegg til klagen mottatt 8. desember, anføres det at det «må foreligge en 
rammetillatelse for nybygg før det kan gis rammetillatelse til riving, og dette må også settes som 
vilkår for igangsettingstillatelse.» Fylkesmannen er ikke enig med dette. Det foreligger ingen 
byggeplikt for grunneier. Det er heller ikke søkt om tillatelse for oppføring av bygg. Anførsler 
om at rive- og byggesaken må ses i sammenheng, fører derfor ikke frem.  
 
Kommuneplanens § 3.2.2 - 3.2.4 inneholder vilkår for at kommunen kan unnta tiltak fra 
reguleringsplikt. Det er således kun i tilfeller der tiltaket krever reguleringsplan at disse 
bestemmelsene kommer til anvendelse. Fylkesmannen er enig med plan- og bygningsetatens 
tolking av dette.  
 
I klagens punkt 3.2.3 anføres det at ett av formålene i kommuneplanen ikke er overholdt da det 
ikke foreligger en «vurdering av rivningens betydninger for det nasjonale kulturhistoriske 
miljøet.» Fylkesmannen anser derimot en vurdering av skolens verneverdi som en vurdering av 
dette. En slik vurdering er i denne saken gjennomført av plan- og bygningsetaten, byantikvaren 
og Riksantikvaren. Uansett er det vanskelig å se at en formålsparagraf og en prosessuell 
bestemmelse i plan, kan utgjøre en avslagshjemmel på riving. Prosessuelle bestemmelser i plan 
har ikke rettsvirkning, men er kun veiledende. Formålsparagrafer er kun tolkningsmomenter ved 
anvendelsen av planbestemmelser. 
 
Klagerne anfører at plan- og bygningsetaten har en plikt til å gjøre en selvstendig vurdering, og at 
det politiske vedtaket om å rive Ruseløkka skole ikke har virkning for plan- og bygningsetatens 
behandling av søknaden om riving. I oversendelsen av klagen til Fylkesmannen uttales det: 
 

«Plan- og bygningsetaten presiserer at vi har foretatt en selvstendig vurdering av de 
hensynene som foreligger i saken. Alle uttalelser og merknader i saken er vurdert. Etatens 
vurdering sammenfaller i stor grad med Byantikvarens, Riksantikvarens, samt 
bydelsutvalgets uttalelse. Etaten bemerker at det i vår vurdering av tiltakets virkninger for 
kulturminneinteresser er naturlig at uttalelser fra fagetater og -myndigheter er tillagt stor 
vekt.»  
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Fylkesmannen ser ingen grunn til at etaten ikke skal kunne tillegge stor vekt på uttalelser fra 
fagetater og -myndigheter i sin egen vurdering. I rammetillatelsen kommer det frem at etaten har 
vurdert tiltaket. 
 
Videre er det anført at vedtaket ikke oppfyller forvaltningslovens krav til begrunnelse, jf. fvl. § 
25. Det siteres fra klagen: 
 

«Vedtaket inneholder ingen begrunnelse for hvorfor tiltaket ikke medfører ‛vesentlig økt 
miljøbelastning for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensing’ eller vesentlige 
negative virkninger for nærmiljøet, herunder bebygde ‛kulturminner’.» 

 
I rammetillatelsen, under «Vurdering av plankrav», har kommunen en formulering som man kan 
finne igjen i flere rammetillatelser til riving og oppføring, og er en standardformulering i saker 
som etter etatens mening ikke utløser plankravet. Fylkesmannen vil bemerke at siden tiltaket ikke 
utløser noe plankrav, foreligger det ikke noen feil som har innvirket på vedtakets innhold.  
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Anmodning om lovlighetskontroll 
 
Fylkesmannen mottok 21. oktober 2017 anmodning etter kommunelovens § 59 femte ledd om 
lovlighetskontroll av bystyrets vedtak. Grunnlaget for anmodning knytter seg til om vedtaket i 
bystyret er i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og kommuneplan 
2015 Oslo mot 2030. 
 
Henvendelsen er vurdert etter kommuneloven § 59 nr. 5. Ifølge bestemmelsen (samt 
departementets delegasjonsvedtak, H-25/92) har Fylkesmannen adgang, men ingen plikt, til å ta 
en kommunal «avgjørelse» truffet av «den kommunale … administrasjon» opp til 
lovlighetskontroll. 
 
Det følger av rundskriv H-2299 punkt 5.2 at: 
 

«Lovlighetskontrollen etter kommuneloven § 59 representerer en sikkerhetsventil og et 
supplement til andre klage- og kontrollordninger med kommunale vedtak. Dette tilsier at 
lovlighetskontroll brukes med en viss varsomhet. Doble klage- og kontrollordninger kan 
bidra til mye administrasjon og samtidig rettsusikkerhet ved at kommunen eller partene 
ikke kan innrette seg i tråd med avgjørelsen før alle klage- og kontrollmuligheter er 
uttømte. Videre legger departementet til grunn at egenkontroll i kommunene og borgernes 
klageadgang etter forvaltningsreglene, skal bidra til å redusere behovet for tilsyn og 
kontroll fra statlige organer.» 

 
Det er således ikke en kurant sak at Fylkesmannen tar en sak opp til lovlighetskontroll av eget 
initiativ. Utover å være et middel til å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, er 
bakgrunnen for bestemmelsen om lovlighetskontroll særlig tuftet på hensynet til rettssikkerhet, 
faglig kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltings omdømme og 
behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Disse hensynene er relevante i 
vurderingen av hvorvidt en avgjørelse skal tas opp til lovlighetskontroll, se rundskriv H-2299. Av 
punkt 6.3 i rundskrivet, fremgår det videre at det bør hefte usikkerhet ved en avgjørelses 
gyldighet før kompetansen til lovlighetskontroll av eget tiltak, men at det er opp til 
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Fylkesmannens skjønn å avgjøre når adgangen skal brukes. I gjeldende tilfelle er vedtaket også 
påklaget, noe som skulle tilsi at saken ikke tar opp til lovlighetskontroll. 
 
En stor del av anførslene er sammenfallende med anførslene i klagen på rammetillatelsen til 
riving, jf. over. Det anføres at tiltaket krever reguleringsplan, at beslutninger i saken bygger på 
feil faktisk grunnlag, manglende informasjon og feil lovforståelse.  
 
I rundskriv H-2299 punkt 6.1.3.2 uttales det: 
 

«For kommunale råd, innstillinger og uttalelser i saker som oversendes statlig organ (for 
endelig avgjørelse), vil det i mange tilfeller være politiske vurderinger som ligger bak. 
Departementet vil peke på at lovlighetskontroll rettet mot slike avgjørelser kan bidra til en 
rettsliggjøring av spørsmål av mer politisk karakter, hvilket ikke er i tråd med ordningens 
formål. Det praktiske i slike lovlighetskontrollsaker er å ta stilling til om de personelle og 
prosessuelle vilkårene er oppfylt.»   

 
Denne saken berører også politiske beslutninger om riving av Ruseløkka skole, noe som taler 
imot en lovlighetskontroll da det vil kunne føre til en rettsliggjøring av politiske beslutninger. 
 
Da anførsler knyttet til lovlighetskontrollen i stor grad sammenfaller med anførslene i klagen og 
en del av spørsmålene knytter seg til politiske beslutninger, har Fylkesmannen besluttet å ikke ta 
saken opp til lovlighetskontroll. Som nevnt innledningsvis, vil et nybygg kunne utløse krav om 
reguleringsplan selv om nybygget vil ha samme fotavtrykk som dagens skole. Dette må 
kommunen ta stilling til senere.  
 
Slutning 
 
Kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannen tar ikke saken opp til lovlighetskontroll. 
 
Fylkesmannens vedtak og beslutning er endelig. Dette betyr at det ikke er klagerett på disse 
avgjørelsene. 
 
Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ole Hjalmar Fagerlie  
seniorrådgiver Alexandra Greenlees 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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