
VEILEDNING MAI 2016

For fylkesmannens landbruksavdelingOversendelse av
klagesaker til
Landbruksdirektoratet
VEILEDER OG MAL



Landbruksdirektoratet Side: 2 av 13 

Forord 

Denne veilederen gjelder fylkesmannens (FM) behandling av klager i saker hvor han er 
førsteinstans i saker som gjelder produksjonstilskudd og husdyrkonsesjon.  

Veilederen tar spesielt for seg fremgangsmåten ved oversendelse til Landbruksdirektoratet 
(Ldir) for endelig vedtak. Ldir har utarbeidet maler for brev som benyttes ved oversendelse 
til Ldir. Malene er lagt ved denne veilederen. Ldir har også utarbeidet en sjekkliste som skal 
følge klagesaken ved oversendelse til Ldir. Sjekklisten er lagt ved denne veilederen. 

Veilederen er ment å være til hjelp og støtte for fylkesmannens arbeid med klager. Brukere 
av veilederen oppfordres til å gi tilbakemeldinger på områder som ønskes utdypet, eller 
dersom det er forhold ved klagesaker som denne veilederen ikke berører.  

Den første versjonen kom i september 2013, og ble gitt versjon nr 1.0. Vi tar sikte på å 
oppdatere løpende. Mindre oppdateringer nummereres fortløpende med nytt siffer etter 
punktum. Større revisjoner gis et nytt nummer før punktum. 

Det er bare gjort mindre justeringer i denne versjonen. Hovedsakelig er endringen knyttet til 
navneendringen fra Statens landbruksforvaltning til Landbruksdirektoratet.  

Oslo, mai 2016 

Landbruksdirektoratet, Avdeling landbruksproduksjon 

Versjon 1.1 

Pr. mai 2016 
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1 Saksforberedelse i klagesak  

Forvaltningslovens (fvl.) regler om saksforberedelse ved enkeltvedtak (fvl. kapittel IV og V) 
gjelder også i klagesaker når ikke annet følger av reglene i fvl. § 33. 

I saker som oversendes Ldir for endelig avgjørelse, skal FM utarbeide et oversendelsesbrev 
med innstilling til Ldir. Oversendelsesbrevet skal inneholde konkrete henvisninger til 
dokumenter i saken og en oversiktlig redegjørelse av sakens fakta. Dette skal gi Ldir et godt 
grunnlag for å avgjøre klagen. FM må også påse at klager og eventuelle andre parter i saken 
får god informasjon om relevante opplysninger, slik at de har mulighet til å ivareta sine 
interesser. 

Nedenfor er det gitt en punktvis fremstilling av saksgangen i en klagesak. Ldir ber om at FM 
følger denne i saker hvor Ldir er klageinstans. En utdyping av punktene følger i den videre 
fremstillingen i veiledningen. 

 

2 Saksgangen i en klagesak  

Nedenfor følger en punktvis fremstilling av saksgangen når et vedtak blir påklaget: 

1. FM må vurdere om vilkårene for å ta klagen under behandling er oppfylt.  
a. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, skal klagen avvises. Avvisningsvedtaket kan 

påklages til Ldir. 
b. Hvis vilkårene er oppfylt, skal fylkesmannen behandle klagen i henhold til 

punktene 2 til 5 nedenfor. 
2. Når klagen tas under behandling, må FM varsle andre berørte parter i saken om 

klagen og gi disse en frist til å uttale seg. 
a. Kopi av klagen og relevante dokumenter legges ved varselet. Opplysninger 

som skal unntas på grunn av taushetsplikt etter fvl. § 13, og opplysninger som 
kan unntas innsyn etter fvl. § 19, legges ikke ved. 

3. FM må foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og vurdere om vedtaket skal 
opprettholdes eller endres. 

a. Hvis klageren får fullt medhold i sin klage, fatter FM nytt vedtak og 
klageren/part i saken informeres om at saken avsluttes. 

b. Hvis klagen tas delvis til følge, fatter FM et nytt vedtak og spør klageren om 
han opprettholder klagen. 

i. Hvis klageren velger å trekke klagen, avslutter FM saken. 
ii. Hvis klageren ikke trekker klagen, skal FM tilrettelegge saken for 

oversendelse til Ldir. 
c. Hvis klagen ikke tas til følge, skal FM tilrettelegge saken for oversendelse til 

Ldir. 
4. Når klagen skal oversendes til Ldir, skal FM utarbeide et oversendelsesbrev med 

innstilling til Ldir hvor det gjøres grundig rede for saksforholdet og klagerens 
anførsler. Sjekklisten skal fylles ut på samtlige punkter. Oversendelsesbrevet og 
sjekklisten sendes til Ldir sammen med all relevant dokumentasjon.  

5. FM må orientere klageren/part i saken om at klagen er sendt til Ldir. I 
orienteringsbrevet opplyses det om at det er anledning til å sende merknader direkte 
til Ldir, og at klageren/parten har innsynsrett i dokumenter utarbeidet under 
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klagebehandlingen. Kopi av oversendelsesbrevet til Ldir skal legges ved 
orienteringsbrevet. 

6. Dersom Ldir vurderer at saken skal tas under behandling, kan alle sider av saken 
prøves. Ldir kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve FMs vedtak og sende saken 
tilbake til ny behandling. Ldir sitt vedtak kan ikke påklages. 

 

3 Nærmere om saksgangen i en klagesak 

3.1 Vilkår for å ta klagen under behandling 
Før man begynner behandlingen av saken bør det sjekkes om vilkårene for å behandle en 
klage er oppfylt: 
 
• Har klagen kommet innen klagefristens utløp? 

Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker. Hvis klagen er kommet inn senere, må 
FM vurdere om det skal gis såkalt oppreisning for oversittelse av klagefristen, dvs. om 
klagen likevel skal behandles. Vilkårene for å ta klagen under behandling etter at 
klagefristen er utløpt går frem av fvl. § 31. Hvis det er gått mer enn ett år siden vedtaket 
ble truffet, kan klagen uansett ikke tas under behandling.  

 
• Har klager rettslig klageinteresse?  

Etter fvl. § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part i saken eller annen med rettslig 
klageinteresse. Det er ikke et vilkår at vedtaket direkte gjelder eller regulerer 
vedkommendes rettigheter, så lenge det faktisk og praktisk får eller kan få klare og 
umiddelbare virkninger for ham eller henne. FM må avklare om vedtaket har gitt eller kan 
føre til slike virkninger for den som klager. 

 
Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal den avvises, jf fvl. § 33 andre ledd. 
Slik avvisning er et enkeltvedtak som kan påklages, og klageren skal i vedtaket gjøres 
oppmerksom på dette. Ldir er klageinstans for FM sitt avvisningsvedtak. 

Hvis klagen tas under behandling, følger FM prosedyren i punktene 3.2 til 3.5.  

3.2 Varsel om klagen til andre parter i saken 
I fvl. § 33 tredje ledd er det bestemt at når klageren har en motpart, skal denne varsles snarest 
mulig om klagen og gis anledning til å uttale seg. Varsel bør sendes til alle parter i saken som 
har interesse i at vedtaket er påklaget og derfor kan bli endret, uavhengig av om de har 
motstående eller sammenfallende interesser med klageren. Varsel kan unnlates i de tilfellene 
som er nevnt i fvl. § 16 tredje ledd, bl.a. dersom varsel må anses åpenbart unødvendig. Det er 
for eksempel åpenbart unødvendig å sende noe varsel hvis FM finner at klagen må avvises. 

Kopi av klagen skal legges ved varselet. I de tilfellene klagen har et innhold som motparten 
etter fvl. § 19 ikke har krav på å bli gjort kjent med, må FM vurdere om disse opplysningene 
skal unntas innsynsretten. Fvl. § 19 gir likevel ikke noe forbud mot å vedlegge hele klagen. 
Hvis FM etter en vurdering finner at noen opplysninger bør unntas innsynsrett, må resten av 
klagen legges ved varselbrevet.  

I saker som omhandler driftsfellesskap, bør FM være spesielt oppmerksom på opplysninger 
om driften som kan eller bør unntas fra innsynsretten etter fvl. § 19 første ledd bokstav b.  
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Unntak fra innsynsretten etter fvl. § 19 gjelder bare for dokumenter utarbeidet ved 
førstegangsbehandlingen. Det er ikke hjemmel for å unnta dokumenter som blir utarbeidet til 
bruk i klagebehandlingen. Tilleggsutredninger og lignende som blir utarbeidet etter at klagen 
kom opp har parten derfor krav på å få oversendt, når dette først blir brukt i 
klagebehandlingen.  

Opplysninger som er taushetsbelagt etter fvl. § 13 skal aldri gjøres kjent for andre parter. 
Slike opplysninger plikter FM å hindre at andre får adgang eller kjennskap til. 

3.3 FMs vurdering av klagen 
FM skal forberede saken for Ldir, herunder ta vedtaket opp til ny prøving, jf fvl. § 33.  

Eventuelle nye opplysninger fra klager eller part i saken må vurderes, og det kan bli spørsmål 
om å innhente nye opplysninger for å kontrollere klagerens/partens anførsler. Plikten til å 
innhente nye opplysninger strekker seg likevel ikke like langt som utredningsplikten etter fvl. 
§ 17.  

FM skal vurdere om det er grunn til å endre eller oppheve det påklagede vedtaket før saken 
klargjøres for oversendelse til Ldir, jf fvl. § 33 annet ledd. FM kan ikke endre det tidligere 
vedtaket til skade for den som har klaget. Derimot kan FM endre vedtaket i samsvar med 
klagen, selv om endringen er til skade eller ulempe for andre parter i saken. Når det er 
motstående partsinteresser bør saken imidlertid oversendes Ldir for avgjørelse, da det lett 
kommer en ny klage fra den som endringen er til ulempe for. Hvis opplysningene tilsier at 
vedtaket bør endres til klagerens ugunst, må saken sendes til Ldir sammen med disse 
opplysningene så snart som mulig. Melding om endring til skade for klageren må være sendt 
denne innen 3 måneder etter at FM mottok klagen, jf fvl. § 34 andre ledd andre pkt. 
Omgjøring til skade for klageren kan man ellers bare gjøre hvis man har hjemmel for 
omgjøring etter fvl. § 35.   

Hvis den nye vurderingen fører til omgjøring av det påklagede vedtaket slik at klager får fullt 
medhold i sin påstand, er dette et nytt vedtak (med ny klagerett). Klageren underrettes i det 
nye vedtaket om at klagen anses bortfalt. Hvis FM bare gir klageren delvis medhold, skal det i 
det nye vedtaket spørres om klagen trekkes tilbake. Hvis klager ikke positivt opplyser at 
klagen trekkes, skal saken fortsatt behandles som klagesak og klargjøres for oversendelse til 
Ldir. Det samme gjelder når FM etter en vurdering opprettholder det opprinnelige vedtaket. 

Hvis vedtaket omgjøres helt eller delvis til klagerens gunst, må FM vurdere om sakskostnader 
skal tilkjennes, jf fvl. § 36.  

3.4 Oversendelsesbrev til Ldir 
Generelt 
FM må sende sakens dokumenter til Ldir så snart saken er tilrettelagt for oversendelse, jf fvl. 
§ 33 fjerde ledd første punktum. Det følger av § 33 fjerde ledd andre punktum at FM i denne 
forbindelse kan gi en uttalelse i saken til Ldir.   

FM skal utarbeide et oversendelsesbrev til Ldir når saken oversendes til endelig avgjørelse. I 
oversendelsesbrevet skal FM gi en fremstilling av hva saken gjelder, samt angi de faktiske 
forhold og de lover og forskrifter som er lagt til grunn for avgjørelsen. Det er viktig at FM 
gjør en vurdering av de faktiske forhold opp mot anvendte regler (subsumsjon), og at dette 
kommer klart fram i oversendelsesbrevet. Avslutningsvis skal FM avgi en innstilling til Ldir.  
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FM benytter sjekklisten som er utarbeidet (vedlegg I) når saken skal oversendes til 
klageinstansen. Sjekklisten skal fylles ut på alle punkter, og følger saken ved oversendelsen.  

Kopi av all dokumentasjon som er benyttet ved førstegangsbehandlingen, samt kopi av 
dokumentasjon som er kommet inn/utarbeidet i forbindelse med klagen, skal sendes Ldir 
sammen med klagen, oversendelsesbrevet og sjekklisten. 

Oversendelsesbrevet  
En klagesak består ofte av mange opplysninger. Ved oversendelse til Ldir er det derfor viktig 
at FM presenterer saksopplysningene på en god og strukturert måte, slik at det er mulig for 
Ldir å ta stilling til saken. 

I oversendelsesbrevet må det skilles på hva som er faktiske opplysninger og hva som er FMs 
vurderinger. Det skal vises til den dokumentasjonen som er lagt til grunn i saken. Det er 
videre viktig at oversendelsesbrevet ikke inneholder opplysninger om en rekke faktiske 
forhold som ikke har betydning for den aktuelle saken, da dette kan føre til at 
oversendelsesbrevet blir for omfattende og uoversiktlig.  

Oversendelsesbrevet bør ha følgende struktur og innhold: 

1. Innledning 
1.1. Kort om hva saken gjelder  
1.2. Henvisning til lovhjemmelen for vedtaket 

2. Historikk 
2.1. Saksgangen, herunder tidligere vedtak som er relevante for saken 
2.2. Opplysninger av betydning (tillatelser gitt av andre myndigheter og lignende) 

3. Sakens opplysninger 
3.1. Opplysninger om klageren (driftsforhold, opplysninger gitt i søknader etc.) 
3.2. Opplysninger om andre parter i saken 

4. Klagerens anførsler 
4.1. Klagen (anførslene gjengis eller refereres til) 
4.2. Eventuelle andre opplysninger fra klageren (muntlige henvendelser, brev)  

5. Merknader fra andre parter (hvis dette er aktuelt i saken) 
 5.1. Anførsler til klagen  
 5.2. Eventuelle andre opplysninger fra parten (muntlige henvendelser, brev) 
6. FMs vurderinger 
 6.1. Lov, forskrift, forvaltningspraksis, rettsavgjørelser 
 6.2. Kort sammenfatning av de faktiske forhold som har vært avgjørende for utfallet 
 6.3. Kommentarer til klagerens anførsler 
 6.4. Kommentarer til andre parters anførsler 
 6.5. Subsumsjon (de faktiske forhold vurdert opp mot regelverket) 
7. FMs innstilling til Ldir 

Vedlagte mal for oversendelsesbrev benyttes (vedlegg II), med eventuelle tilpasninger for den 
aktuelle saken. 

3.5 Orientering til klageren/part i saken 
Hovedregelen er at partene i saken skal ha kopi av den uttalelse som FM gir til Ldir 
(oversendelsesbrevet). Dette følger av fvl. § 33 fjerde ledd andre punktum. Unntak er 
opplysninger som unntas partsinnsyn etter fvl. § 19, eller opplysninger som er taushetsbelagte 
etter fvl. § 13. 
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Det er viktig for rettssikkerheten til den som klager (evt. også andre parter i saken) at det klart 
fremgår hvordan forvaltningen oppfatter de faktiske forhold. Ved at oversendelsesbrevet gir 
opplysninger om hvordan FM oppfatter saksforholdet, får vedkommende en mulighet til å 
imøtegå vurderingene eller peke på feil eller misforståelser før klagen er ferdig behandlet i 
Ldir. FM skal derfor sende et orienteringsbrev til klageren/part i saken med opplysning om at 
klagen er sendt til Ldir. Det skal opplyses om at det er anledning til å sende merknader direkte 
til Ldir. Klageren/parten skal også gjøres oppmerksom på at han eller hun har rett til å se de 
dokumentene som er utarbeidet etter at klagen kom opp, da unntaket fra innsynsretten ikke 
gjelder disse dokumentene. Kopi av oversendelsesbrevet sendes klageren/parten sammen med 
orienteringen. 

Vedlagte mal for orientering til klager/part i saken benyttes (vedlegg III), med eventuelle 
tilpasninger. 

3.6 Behandlingen hos Ldir 
Hvis Ldir finner at vilkårene for å behandle klagen foreligger, sender Ldir ut en orientering til 
klageren/parten om at saken er mottatt, og opplyser om forventet saksbehandlingstid.  

Ldir må påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf fvl. § 33 femte ledd. 
Det er FM sitt ansvar å tilrettelegge klagesaken, men Ldir har hovedansvaret for at saken blir 
tilstrekkelig opplyst. Dersom Ldir ikke anser det materiale som er oversendt for å være 
tilstrekkelig, kan Ldir enten selv foreta nærmere undersøkelser eller pålegge FM å gjøre det. 
Ldir vurderer hva som er mest hensiktsmessig i den enkelte sak. Ldir kan treffe nytt vedtak i 
saken eller oppheve FMs vedtak og sende saken tilbake til FM til helt eller delvis ny 
behandling, jf fvl. § 34 fjerde ledd. 

Når saken er tilstrekkelig opplyst, og klageren har hatt anledning til å gi merknader til 
oversendelsesbrevet, tar Ldir klagen under behandling. Endelig vedtak i klagesaken sendes 
direkte fra Ldir til klageren/parten. Kopi av vedtaket sendes FM til orientering. 

 

4 Dokumentmaler og sjekkliste 

Ldir har utarbeidet maler for brev som benyttes ved oversendelse av klagesak til Ldir, samt en 
sjekkliste som fylles ut og legges ved dokumentene i saken.  

I Sjekkliste ved oversendelse av klage til Ldir (med veiledning til utfylling) 
II Oversendelsesbrev til Ldir  

III Orienteringsbrev til klageren/part i saken  
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Sjekkliste ved oversendelse av klage til Landbruksdirektoratet 
(Produksjonstilskudd/husdyrkonsesjon) 

 
1. Generelle opplysninger om klagen 

1.1 Foretakets navn og org nr.: ________________________________________________________ 

1.2 Ordning: ⃝ Produksjonstilskudd  ⃝ Avl. Ferie og fritid  ⃝ Husdyrkonsesjon 

        ⃝ Andre, spesifiser: ________________ 

1.3 Periode/søknadsomgang vedtaket gjelder: ____________________________________________ 

1.4 Er driftsfellskap tema: (ja/nei) ______________________________________________________ 

1.5 Viss ja, oppgi navn og org.nr på samarbeidende foretak: _________________________________ 

1.6 Henvisning til eventuelle andre vedtak som angår saken: _________________________________ 

 

2 Vedtakets innhold og dokumentasjon Sett: ja/nei 
2.1 Er parten(e) i tilstrekkelig grad forhåndsvarslet etter forvaltningsloven § 16?  
2.2 Inneholder varselet og/eller vedtaket en oversikt over all dokumentasjon og 

lignende som er innhentet i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen? 
 

2.3 Er alle faktaopplysningene i vedtaket underbygget med henvisning til 
informasjonskilde (referanse til aktuelle dokument eller til hvor informasjonen 
er hentet fra)? 

 

   
3 Oversendelsesbrevet  
3.1 Er alle klageanførslene fra klager kommentert?  
3.2 Har dere foretatt de undersøkelser klagen gir grunn til?  
3.3 Er det utarbeidet en detaljert vedleggsliste?  
3.4 Er alle dokumenter som vedrører saken og som det henvises til i 

korrespondansen lagt ved? 
 

   
4 Andre ordninger  
4.1 Har foretaket mottatt andre tilskudd i perioden klagen gjelder?  
4.2 Er samtlige ordninger omhandlet i varsel/vedtak?  
4.3 Hvis nei – spesifiser hvilke ordninger: 

 
 

4.4 Hvis nei, er det vurdert om de(n) berøres av denne saken?  
 

Fylkesmannen i _____________________________________________________________________ 

 

Dato       Underskrift saksbehandler 
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Veiledning til utfylling av sjekklisten  
1 Opplysninger om klagen 
1.1 Foretakets navn og org nr: 

Spesifiser navn og org nr til den som klagen gjelder, dvs part i saken. Gjelder klagen et vedtak som omhandler 
flere foretak bør alle listes opp.  

1.2 Ordning: 
Kryss av for aktuell ordning. Sjekklisten gjelder i utgangspunktet for klager innenfor ordningen som er 
spesifisert, men det kan forekomme at det også er andre ordninger som blir berørt av vedtaket. Derfor bes det 
om spesifikasjon. 

1.3 Periode/søknadsomgang vedtaket gjelder: 
For husdyrkonsesjonssaker oppgis perioden, men for tilskuddsordninger oppgis søknadsomgang. 

1.4 Er driftsfellskap tema: 
Dersom driftsfellesskap er tema som omhandles i vedtak og klage, skriv ja. 

1.5 Hvis ja, oppgi navn og org.nr på samarbeidende foretak: 
Dersom disse foretakene ikke er spesifisert i 1.1. og det er fattet egne vedtak i deres sak, bør org.nr og navn 
oppgis. 

1.6 Henvisning til eventuelle andre vedtak som angår saken: 
Dersom det er fattet flere vedtak på grunn av samme saksforhold, ber vi om referanse til disse. Det kan være 
f.eks. eget vedtak på husdyrkonsesjonsområdet og eget vedtak på PT- området. Viktig at Ldir får oversikt over 
alle berørte saker. 

  
2 Vedtakets innhold og dokumentasjon 
2.1 Er parten(e) i tilstrekkelig grad forhåndsvarslet etter forvaltningsloven § 16? 

FM må forsikre seg om at alle parter i saken er varslet og at alle forhold er omhandlet i forhåndsvarselet  
2.2 Inneholder varselet og/eller vedtaket en oversikt over all dokumentasjon og lignende som er innhentet i 

forbindelse med gjennomføringen av kontrollen? 
Det er viktig for Ldir som klageinstans å kunne se hva kontrollen bygger på av dokumenter. Det er også viktig at 
det som er gjenstand for kontroll er beskrevet og at det er åpenhet om dette. 

2.3 Er alle faktaopplysningene i vedtaket underbygget med henvisning til informasjonskilde (referanse til aktuelle 
dokumenter og/eller til hvor informasjonen er hentet fra). 
Med dette ønsker Ldir å presisere viktigheten av at opplysninger er etterrettelige og dokumenterbare. Vanskelig 
for klageinstans å ta stilling til opplysninger som ikke er underbygget. 

  
3 Om oversendelsesbrevet 
3.1 Er alle klageanførslene fra klager kommentert? 

I oversendelsesbrevet skal alle anførsler fra klager vurderes og kommenteres 
3.2 Har dere fortatt de undersøkelser klagen gir grunn til?: 

Kommer det frem nye opplysninger, må FM foreta nødvendige undersøkelser for å forsikre seg om de nye 
opplysningene kan legges til grunn. Det må undersøkes om opplysningen lar seg verifisere. 

3.3 Er det utarbeidet en detaljert vedleggsliste? 
For å lette klagebehandlingen og for å sikre at all dokumentasjon er kommet til Ldir, er det viktig med en godt 
spesifisert vedleggsliste. 

3.4 Er alle dokumenter som vedrører saken og som det henvises til i korrespondansen lagt ved? 
For å kunne ta stilling til klagen er det nødvendig for Ldir på et selvstendig grunnlag å ta stilling til 
dokumentasjonen som beviser de forholdene som det er uenighet om.  FM må derfor gå igjennom sakens 
dokumenter og sørge for at det i forbindelse med klageoversendelsen sendes så mye dokumentasjon at Ldir kan 
gjøre dette. 

  
4 Andre ordninger 
4.1 Har foretaket mottatt andre tilskudd i perioden vedtaket omhandler: 

Eks, sykdomsavløsning, RMP, SMIL, erstatninger mv. 
4.2 Er samtlige ordninger omhandlet i varsel/vedtak 

Dersom noen av disse ordningene er omhandlet i vedtaket, men ikke er en del av det, oppgis det her da det vil 
falle utenfor opplysningene i pkt. 1.2. 

4.3 Hvis nei – spesifiser hvilke ordninger: 
Dersom det ikke er omhandlet i vedtaket skriv her hvilke det gjelder. 

4.4 Hvis nei, er det vurdert om de(n) berøres av denne saken? 
Vi ønsker å få bekreftet at det er gjort en vurdering av disse andre ordningene. 
Hvis ja, regner vi med at det vil være eget vedtak på disse ordningene som det er henvist til under 1.6. 
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Mal på oversendelsesbrev til Landbruksdirektoratet 
(Tekst i kursiv og parentes er ment som hjelpetekst, og skal slettes) 
 
 
 
Landbruksdirektoratet  
Postboks 8140 Dep 
0033 Oslo          Dato: 
             
 
Oversendelse av klage på vedtak om xx 
 
Vi viser til klage av (dato) fra (navn på klager) over fylkesmannens vedtak av (dato).  
 
Alternative tekster: 
1) Fylkesmannen har tatt saken opp til ny vurdering, men finner ikke grunnlag for å 
endre vedtaket av (dato). 
2) Fylkesmannen har tatt saken opp til ny vurdering, og har i vedtak av (dato) gitt (navn 
på klager) delvis medhold i klagen.  
 
Kopi av oversendelsesbrevet er sendt (navn på klager og evt part) i dag. Vi har orientert om at 
merknader til dette brevet kan sendes direkte til Landbruksdirektoratet, se vedlegg x. 
 
Innledning 
(Kort om hva saken gjelder, med henvisning til hjemmelen for vedtaket) 
 
Historikk 
(Tidligere vedtak i saken, tillatelser fra andre myndigheter o.l) 
 
Sakens opplysninger 
(Faktiske forhold om klageren og opplysninger om andre parter i saken, herunder 
opplysninger om driftsforhold, opplysninger om samarbeid, opplysninger gitt i søknader) 
 
Klagerens anførsler 
(Klagen og eventuelle andre opplysninger fra klageren (tilsvar, muntlige henvendelser, brev) 
tas inn her. Hvis klagen er svært omfattende kan den vises til i vedlegg. I så fall bør 
hovedpunktene gjengis her)  
 
Merknader fra andre parter 
(Merknader til klagen og eventuelle andre opplysninger fra part i saken (muntlige 
henvendelser, brev) tas inn her. Hvis merknadene er svært omfattende kan de vises til i 
vedlegg. I så fall bør hovedpunktene gjengis her) 
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Fylkesmannens vurderinger 
(Lov, forskrift, forvaltningspraksis tas inn hvis det kan gjøres kort, evt kan det vises til dette i 
vedlegg) 
  
Kort sammenfatning av de faktiske forhold som har vært avgjørende for utfallet 
Kommentarer til eventuelle merknader/anførsler fra klageren 
Kommentarer til eventuelle merknader/anførsler fra parter i saken 
Subsumsjon (de faktiske forhold vurdert opp mot regelverket) 
 
Fylkesmannens innstilling 
(Fylkesmannen skal gi en innstilling til Ldir etter at de faktiske forholdene er vurdert opp mot 
anvendt regelverk) 
Forslag til tekst: 
Alt 1) Fylkesmannen finner ikke at klagen gir grunnlag for å endre vedtaket. Klagen 
oversendes Landbruksdirektoratet til behandling. 
Alt 2) Fylkesmannen har gitt klageren delvis medhold. Klagen oversendes 
Landbruksdirektoratet for behandling av de øvrige forholdene i saken.  
 
  
 
Med hilsen  
Fylkesmannen i xx 
  
 
Navn 
tittel        Navn 
        tittel 
 
 
Vedlegg: (spesifiser hvert enkelt vedlegg) 
 
 
Kopi:  navn på klager evt fullmektig  

navn på part evt fullmektig  
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Mal på orienteringsbrev til klager/part 
(Tekst i kursiv og parentes er ment som hjelpetekst, og skal slettes) 
 
 
Navn (klager/part evt fullmektig)  
Adresse 
Adresse         Dato:  
 
 
Orientering om oversendelse av klage til Landbruksdirektoratet 
Vi viser til klagen din av (dato) på vedtaket vårt av (dato). 
 
Alt 1) 
Fylkesmannen har tatt vedtaket opp til ny vurdering, men ikke funnet grunn til å gjøre det om.  
I vedlagte oversendelsesbrev til Landbruksdirektoratet har vi gjort rede for vårt syn på saken. 
Alt 2) 
I vedtak av (dato) fikk du delvis medhold i klagen. Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å 
gjøre ytterligere endringer i det opprinnelige vedtaket. I vedlagte oversendelsesbrev til 
Landbruksdirektoratet har vi gjort rede for vårt syn på saken. 
  
Hvis du har merknader til oversendelsesbrevet, må du sende dette til Landbruksdirektoratet 
snarest.  
Adressen er:  Landbruksdirektoratet 

Postboks 8140 Dep 
0033 Oslo 

 
Med enkelte unntak har du rett til å gjøre deg kjent med dokumentene i saken, jf 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Du kan henvende deg til Fylkesmannen i xx hvis du har spørsmål eller ønsker å se 
dokumentene i saken. 
 
 
Med hilsen  
Fylkesmannen i xx 
  
 
Navn 
tittel         Navn 
         tittel 
 
Kopi: Landbruksdirektoratet 



POSTADRESSE: 
Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

BESØKSADRESSE: 
Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

TELEFON: 24 13 10 00
TELEFAKS: 24 13 10 05 

E-POST: postmottak@landbruksdirektoratet.no

www.landbruksdirektoratet.no
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