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Klageorgan og klagesaksbehandling i Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)
Viser til henvendelse i epost dater 30.11.2016 vedrørende hvordan ABBV behandler klager
på enkeltvedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 41, herunder om ABBV
mottar noen klager i det hele tatt og hvor ABBV oppfatter at disse klagene skal rettes.
Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) ble etablert ved selskapsavtalen for Asker og
Bærum brannvesen IKS datert 30.12.2002.
I henhold til selskapsavtalen for ABBV er det representantskapet, som består av
representanter fra hver av kommunene, som skal utøve den brannfaglige myndighet som i
brannlovgivningen er lagt til kommunestyret, i henhold til delegasjonsvedtak i kommunestyret
i Asker. I Bærum kommune er det ikke fattet et tilsvarende delegasjonsvedtak.
Representantskapet kan videredelegere denne myndigheten til styret, som kan delegere
videre til brannsjefen. Avtalen sier imidlertid ikke noe om klageorganet i IKSet. ABBV har
vært av den oppfatning at klageorganet for IKSet er representantskapet, noe som ikke
medfører riktighet, da dette ikke er særskilt regulert i selskapsavtalen. Selskapsavtalen sier
ingenting om klageorganet i IKSet, og da er det de alminnelige reglene om klageorgan i
forvaltningsloven som gjelder.
Klageinstans for vedtak fattet i medhold av til brann- og eksplosjonsvernloven er hjemlet i
brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd siste punktum, som viser til
forvaltningsloven § 28 andre ledd. For Asker kommune er det opprettet en særskilt
klagenemnd, Klageutvalget, og for Bærum kommune er den særskilte klagenemnden,
Bærum kommunes klagenemnd. De særskilte klagenemndene er opprettet i henhold til
forvaltningsloven § 28 andre ledd første setning. For vedtak truffet av ABBV vil klageorganet
være i den kommunen vedtaket har adresse/er gjeldende.
De siste årene har det vært fattet få enkeltvedtak i ABBV som også gir den naturlige følge at
ABBV heller ikke mottar så mange klager. De fleste enkeltvedtak som er fattet gjelder
registrering av særskilte objekter i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 13 første
ledd, samt tillatelser til handel, oppbevaring og bruk av fyrverkeri/pyrotekniske artikler i
henhold til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Det har imidlertid vært få klager.
Den eneste klagen som er behandlet i ABBV og oversendt Bærum kommunes klagenevnd
den seneste tid er fra 01.07.2009 og omhandler fyrverkerisalg. Klagen ble oversendt Bærum
kommune Klagenevnden via Formannskapskontoret.
Slik praksis har vært i dag skal klagen fremmes for det organ som har fattet vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 32, og dette har vært ABBV ved brannsjefen.
ABBV ved brannsjefen har tatt stilling til om de formelle vilkårene for om klagen kan fremmes
er til stede. Forvaltningsloven § 32 og § 33 har regler for hvilket ansvar som hviler på den
instansen som har truffet vedtaket når det fremsettes klage.

Videre har ABBV ved brannsjefen forberedt oversendelse av klagesaken i samsvar med
forvaltningsloven § 33, og per i dag har praksisen vært at klagen oversendes til
representantskapet. Dette må forandres.
Klage på enkeltvedtak fattet av ABBV for Bærum kommune:
Klageorganet er Bærum kommune klagenevnden. Dette er kommunens særskilte
klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28, 2. ledd, 1. setning. En eventuell klage
sendes til ABBV ved brannsjefen (Den instansen som fattet det påklagde vedtaket har
myndighet til å behandle klagen som underinstans), jf. forvaltningsloven § 33.
ABBV (underinstansen) skal oversende klagen til politisk sekretariat sammen med
oppsummeringen av underinstansbehandlingen av saken og klagen. Enhver sak som
fremlegges for klagenvnden skal være en skriftlig saksfremstilling med innstilling fra politisk
sekretariat, jf. Reglement for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av Bærum
kommunestyre 07.12.2016 med ikrafttredelse 01.01.2017, Del 2: Særskilte regler for
kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd, samt delegering av myndighet til rådmannen,
reglement for klagenevnden (s. 41)
ABBV skal oversende klagesaken (med en oppsummering av underinstansbehandlingen av
saken og klagen) til:
Bærum kommune
Klagenevnden
Politisk sekretariat
1304 SANDVIKA
Klage på enkeltvedtak fattet av ABBV for Asker kommune:
Klageorganet er Klageutvalget. Dette er kommunens særskilte klagenemnd i henhold til
forvaltningsloven § 28, 2. ledd, 1. setning. En eventuell klage sendes til ABBV ved
brannsjefen (den instansen som fattet det påklagde vedtaket har myndighet til å behandle
klagen som underinstans), jf. forvaltningsloven § 33.
ABBV (underinstansen) skal oversende klagen til rådmannen sammen med
oppsummeringen av underinstansbehandlingen av saken og klagen. I enhver sak som
legges frem for klageutvalget skal det være en innstilling fra rådmannen.
ABBV skal oversende klagesaken (med oppsummering av underinstansbehandlingen av
saken og klagen) til:
Asker kommune
rådmannen
Postboks 353
1372 Asker

