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Lovlighetskontroll av Sarpsborg bystyre sitt vedtak om realisering av 
vedtatt reguleringsplan - Bukkenes 

Vi viser til kommunens oversendelse 21. november 2021 av sak om lovlighetskontroll av bystyrets 
vedtak av 16. september 2021 i sak 57/21. Vi beklager lang saksbehandlingstid. 
 
Statsforvalteren har behandlet saken i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 
2018 nr. 83 § 27-1. 1  
 
Statsforvalterens vedtak 
Lovlighetskontrollen har ikke avdekket feil ved bystyrets vedtak av 16. september 2021 i sak 57/21 
som gjør det ugyldig, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. Bystyrets vedtak blir stående uendret. 
 
Statsforvalterens vedtak i saken er endelig og kan ikke påklages. 
 
Sakens bakgrunn  
Eiendommen Bukkenes på Søndre Karlsøy ble gitt i gave fra en privatperson til Skjeberg kommune2 i 
1981 med en testamentarisk klausul om at eiendommen skulle benyttes som feriekoloni for barn. I 
2003 fikk Sarpsborg kommune aksept fra daværende Fylkesmannen i Østfold for at eiendommen 
kunne selges under forutsetning av at midlene ble benyttet til utbedring, modernisering og løpende 
vedlikehold av kommunens nærliggende leirskole i Ullerøy.3 Fylkesmannens vedtak lyder slik: 
 

«Testamentklausul i Leif Ingolf Nilsens testament av 23.11.67 vedrørende eiendommen 
Bukkenes, gnr. 1133 bnr 5 i Sarpsborg kommune oppheves. 
 
Fylkesmannen gir samtykke til at Sarpsborg kommune avhender eiendommen. Samtykket gis 
på følgende vilkår: 

 
1 Departementet har delegert myndigheten til å foreta lovlighetskontroll av kommunale vedtak til Statsforvalteren, jf. 
F30.08.2019 nr 1096. 
2 Skjeberg er nå en del av Sarpsborg kommune. 
3 Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak av 9. april 2003 i sak 2003/3800. Myndigheten til å føre kontroll og tilsyn med stiftelser ble 
overført fra Fylkesmannen til Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2005.  



  Side: 2/8 

 
 Salg av eiendommen skal skje på det åpne marked. 

 
 Sarpsborg kommune oppretter en stiftelse i Leif Ingolf Nilsens navn, og i henhold til 

stiftelseslovens bestemmelser om dette. Opprettelsen innebærer bl.a. at det 
oppnevnes et styre, samt at det fastsettes vedtekter for stiftelsens virksomhet. 
 

 Inntektene fra salget av eiendommen utgjør stiftelsens grunnkapital.  
 

 Stiftelsens formål bør utformes slik at det klart fremgår at stiftelsens midler skal 
benyttes til utbedring, modernisering og løpende vedlikehold av kommunens 
leirskole på Ullerøy. Eventuelt kan formålet i tillegg uttrykke at overskytende midler 
kan benyttes til andre beslektede formål til det beste for barn og unge i Sarpsborg 
kommune. 

 
Detaljreguleringsplan for området Bukkenes ble vedtatt i 2017 og åpner opp for å realisere 11 nye 
hyttetomter for salg. Klage på reguleringsvedtaket til Fylkesmannen førte ikke frem.4 I 2018 vedtok 
bystyret utbygging av Ullerøy leirskole.  
 
I saksframlegget til bystyrets møte den 16. september 2021 har kommunedirektøren vurdert ulike 
fremtidige løsninger for Bukkenes. Kommunedirektøren anbefalte å selge området som er regulert 
til hyttetomter under ett i det åpne markedet. 
 
Bystyret fattet følgende vedtak i sak 57/21 den 16. september 2021 «Bukkenes – realisering av 
vedtatt reguleringsplan:  
 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge hyttetomtene T1, T2 og T11 under gnr 1133 
bnr 5 Bukkenes.  

 
2. Hyttetomtene T7, T8, T9 og T10 selges ikke. Parkeringsplass og lekeplass på dyrket mark 

opparbeides ikke. Kommunedirektøren bes fremme forslag om å tilbakeføre disse 
områdene til dyrket mark ved rullering av kystsoneplanen.  

 
3. Kommunedirektøren innleder forhandlinger med Oslofjordens Friluftsråd om etablering 

av en kystledshytte med utgangspunkt i hovedhuset og tilhørende tomt (T4), eventuelt 
kombinert med bruk av øvrige nærliggende tomter. Avtale om kystledshytte legges fram 
for bystyret til behandling. Bruk av de øvrige tomtene på Bukkenes avklares som en del 
av denne saken.  

 
4. Kommunedirektøren søker Stiftelsestilsynet om å få endret forutsetning for oppheving 

av testamentsklausul (bruk av salgsinntekter til oppgradering av Ullerøy leirskole) slik at 
omdannelse av eiendommen til kystledshytte kan tillates. Det søkes videre om å kunne 
benytte salgsinntekter fra tomter som blir solgt til oppgradering av Ullerøy leirskole uten 
å gå veien om en stiftelse. Salgsinntektene avsettes investeringsfond øremerket 
oppgradering av Ullerøy leirskole.  

 

 
4 Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak av 12. april 2018 i sak 2018/570  
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5. Kommunedirektør gis fullmakt til salg av områder regulert eller avsatt til landbruk til 
Marianne Karlsøen Berger forutsatt at et slikt kjøp sikrer utvidet veirett over kjøpers 
eiendom gnr 1133 bnr 4.  

 
6. Kommunedirektøren fremmer forslag om nødvendige budsjettendringer gjennom 

tertialrapporteringen, når salgene er gjennomført og endelig salgsinntekt er kjent».  
 
Bystyrestyrerepresentantene Jan Petter Bastøe, Marthe Bastøe, Ståle Hansen, Anna Solberg, Annar 
Hasle, Helge Skår, Steinar Haakenstad, og Ståle Solberg har i brev datert 28. september 2021 
fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtaket. De anfører i hovedsak følgende: 
 

 Testamentets klausul om at «eiendommen skal benyttes til feriekoloni for barn, og at 
eiendommen bevares mest mulig i den stand den måtte være ved overdragelsen» ble ikke 
løftet fram som et sentralt punkt under behandlingen av reguleringsplanen i 2016/2017 eller 
ved bystyrets behandling i sak 57/21.  

 
 Det er uklart om testamentet og klausulen er opphevet - og i tilfelle når og av hvem. Det er 

spørsmål om Fylkesmannens vedtak fra 2003, hvor det ble gitt tillatelse til salg av 
eiendommen under forutsetning av opprettelse av stiftelse, har gyldighet i dag da 
eiendommen ikke er solgt etter 18 år.  

 
 En omgåelse av testamentet forutsetter «presserende grunner». Det kan ikke sees å 

foreligge da eiendommen fortsatt ikke er solgt etter Fylkesmannens omdanningsvedtak fra 
2003.  

 
 Både kommunen, Statsforvalteren og Stiftelsestilsynet bør vurdere om premissene for 

endringstillatelsen fra 2003 er endret slik at samme organer på nytt bør vurdere testamentet 
opp mot faktisk og tiltenkt bruk av eiendommen.  

 
 Inntekter fra salg av festetomter på eiendommen – estimert til kr. 2 millioner – er ikke ført 

inn i en stiftelse slik forutsetningen var ved Fylkesmannens vedtak i 2003. Det ønskes vurdert 
om dette er et brudd på tillatelsen eventuelt andre bestemmelser.  

 
 Dersom testamentet ikke er opphevet, stiller representantene spørsmål ved om klausulen 

om at eiendommen bevares fortsatt gjelder. Salg av eiendommene T1, T2 og T1 vil i så fall 
bryte med klausulen.  

 
 Ved behandlingen av reguleringsplanen i 2016 ble det opplyst at inntekter fra 

eiendomssalget etter en testamentsklausul skal inngå i en stiftelse. Det kan da stilles 
spørsmål ved om de som var med å vedta reguleringsplanen i tilstrekkelig grad ble orientert 
om testamentets klausul.  

 
 Medfører det faktum at det dyrkede arealet p.t. er regulert til hyttetomter, at ny eier av den 

dyrkede marken kan påberope seg reguleringsplanen dersom det ikke gjennomføres en 
reguleringsendring?  

 
 Var Fylkesmannens saksbehandler ved behandlingen av reguleringsplanen i 2016 – i 

forbindelse med Fylkesmannens innspill anmodning om jordvern – tilstrekkelig kjent med 
endringen i testamentet i 2003, det faktum at eiendommen ikke var solgt per 2016 og 
uklarheten med om testamentet fortsatt var gjeldende?  
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 På bakgrunn av ovennevnte momenter, og på generell basis, stilles det spørsmål om 

forvaltningsloven eller andre lover er brutt i denne saken. Det vises til at eiendommene ikke 
synes å være vedlikeholdt i kommunens eie, og at inntektene fra salg av hytteeiendommer 
har vært brukt til Ullerøy leirskole, og ikke til vedlikehold av Bukkenes.  

 
 Det er uklart om øvrige deler av bystyrets vedtak står seg dersom Stiftelsestilsynet ikke 

endrer forutsetningen for opphevelsen av testamentsklausulen. Det er ønskelig med en 
gjennomgang av regelverket rundt testamentariske gaver. Dette gjerne i form av en temadag 
med foreliggende sak som en «case». Det bes også avklart om kommunen på generell basis – 
på linje med de prinsipper som følger av en kommunerevisjonsrapport fra 2014 for Bærum 
kommune - har avklart de problemstillinger som følger ved mottakelse av gaver. 

 
Bystyret tok stilling til kravet om lovlighetskontroll i møte den 18. november 2021. Bystyret fant ikke 
grunn til å endre vedtaket. Saken ble derfor oversendt til Statsforvalteren for behandling, jf. 
kommuneloven § 27-1 første ledd. 
 
Generelt om lovlighetskontroll  
Det følger av kommuneloven § 27-1 at tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget sammen kan kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Myndigheten til 
å foreta lovlighetskontroll av kommunale vedtak er delegert til Statsforvalteren. Ordningen med 
lovlighetskontroll er begrunnet i hensynet til økt rettssikkerhet, fremme tillitt til forvaltningen samt å 
sikre faglig kvalitet på forvaltningens avgjørelser.5  
 
Et krav om lovlighetskontroll av et kommunalt vedtak må fremmes av minst tre medlemmer av 
kommunestyret. Videre må klagen fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet, jf. § 27-1. 
 
Som utgangspunkt er det kun vedtak som avgjør realiteten i en sak som kan bringes inn for 
lovlighetskontroll. Videre er det bare de offentligrettslige sidene ved et vedtak som kan kontrolleres - 
ikke de privatrettslige.  
 
Ved en lovlighetskontroll skal Statsforvalteren ta stilling til om vedtaket 
 

a) har et lovlig innhold (materiell kompetanse) 
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak (personell kompetanse) 
c) har blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse). 

 
Lovlighetskontrollen kan likevel begrenses til de anførsler som er tatt opp i saken, jf. § 27-3 andre 
ledd. 
 
Lovlighetskontroll innebærer ikke myndighet til å treffe et nytt vedtak i saken, men bare til å 
oppheve kommunens vedtak hvis det er ugyldig, jf. § 27-3 tredje ledd. Ugyldighet er betinget av at 
det foreligger feil ved den materielle, personelle eller prosessuelle kompetansen. Feil ved den 
personelle eller prosessuelle kompetansen fører imidlertid ikke automatisk til ugyldighet. Her følges 
prinsippet i forvaltningsloven § 41, om at vedtaket likevel er gyldig dersom det er grunn til å tro at 
feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. 
 
 

 
5 Prop. 46 L (2017-2018) punkt 27.1.4. 
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Statsforvalterens vurdering 
 
Er de formelle vilkårene for å gjennomføre en lovlighetskontroll oppfylt? 
Kravet om lovlighetskontroll er fremmet innen fristen på tre uker. Også kravet om at klagen skal 
være fremsatt av minst tre representanter av kommunestyret er oppfylt.  
 
Kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a slår fast at «endelige vedtak» som er truffet av et 
folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen kan lovlighetskontrolleres. Begrepet favner 
videre enn begrepet «vedtak» i forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd bokstav a. Beslutninger som 
avgjør realiteten i en sak må anses som et «vedtak» etter kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav 
a.6 I veilederen om lovlighetskontroll gir departementet uttrykk for at det er relevant å se hen til 
avgjørelsesbegrepet i forvaltningsloven § 6 ved tolkningen av hva som skal anses som vedtak etter 
kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a. Det er på det rene at avgjørelsesbegrepet i 
forvaltningsloven § 6 også omfatter privatrettslige avgjørelser som for eksempel beslutning om salg 
av fast eiendom som kommunen eier.7  
 
I dette tilfellet har bystyret blant annet besluttet å gi kommunedirektøren fullmakt til å selge 
bestemte tomter, til å innlede forhandlinger med Oslofjordens Friluftsråd, og til å søke Lotteri- og 
stiftelsestilsynet om å få en del av eiendommen omdannet til kystledshytte. Statsforvalteren anser 
bystyrets vedtak i sak 57/21 som et endelig vedtak som kan lovlighetskontrolleres, jf. kommuneloven 
§ 27-2 første ledd bokstav a.  
 
Det følger av kommuneloven § 27-3 tredje ledd at lovlighetskontrollen bare kan omfatte «de 
offentlig-rettslige sidene ved vedtaket». Bestemmelsen er i stor grad en videreføring av § 59 i 
kommuneloven fra 1992. I forarbeidene til kommuneloven av 2018 er bestemmelsen omtalt slik:  
 

«Dette innebærer at spørsmål om det foreligger en privatrettslig forpliktelse for kommunen 
fremdeles ikke er del av lovlighetskontrollen. Slike forhold reguleres av privatrettslige regler, 
og det er domstolene som må vurdere disse forholdene av vedtaket. I prøvingen av vedtak 
med både offentligrettslige og privatrettslige sider, vil lovlighetskontrollen omfatte organets 
personelle og prosessuelle kompetanse.» 8 

 
Videre siterer vi fra departementets veileder om lovlighetskontroll9: 
 

«Fylkesmannen kan for eksempel ikke overprøve kommunestyrets avgjørelse om 
innrømmelse eller fraskrivelse av erstatningsansvar. En eventuell avgjørelse i 
kommunestyret om fordeling av mottatt testamentsarv kan heller ikke overprøves av 
Fylkesmannen, selv om fordelingen skulle stride mot testamentets bestemmelser. Disse 
forholdene reguleres materielt av privatrettslige, og ikke offentligrettslige regler. I slike 
tilfeller er det domstolene som eventuelt må vurdere hvorvidt kommunen har handlet i tråd 
med loven eller ikke. Fylkesmannen kan imidlertid prøve om kommunestyret var vedtaksført 
da avgjørelsene ble truffet, eller om habilitetsreglene ble fulgt. Dersom det ved behandlingen 
av en sak om en privatrettslig disposisjon reises spørsmål om inhabilitet eller brudd på andre 
offentligrettslige regler, kan saken således bringes inn for kontroll av disse forholdene.  
 

 
6 Jf. departementets veileder «Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59», punkt 6.1.3.1 
7 Se Jan Frithjof Bernts lovkommentar i Rettsdata, note 151 
8 Prop. 46 L (2017-2018) punkt 27.1.2.6 
9 Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59, punkt 6.1.7 
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Det presiseres at gjenstand for en slik kontroll i tilfelle kun vil være organets personelle eller 
prosessuelle kompetanse. Det må tas stilling til om det besluttende organet hadde 
myndighet til å treffe avgjørelsen og om offentligrettslige saksbehandlingsregler har blitt 
fulgt.  
 
I de tilfeller hvor saker bringes inn for kontroll med den begrunnelsen at avgjørelsen 
innholdsmessig strider mot privatrettslige regler, kan saken avvises. Det er ingen grunn for 
Fylkesmannen å foreta kontroll av organets personelle eller prosessuelle kompetanse i slike 
saker, med mindre klageberettigede har begrunnet klagen slik, eller dersom det foreligger 
klare indikasjoner på andre feil ved avgjørelsen.» 

 
Statsforvalteren forstår dette slik at vi, i forbindelse med en lovlighetskontroll av et kommunalt 
vedtak, som utgangspunkt ikke skal vurdere om vedtaket er i strid med en klausul i et testament. 
Dette henger sammen med at et testamente er en privatrettslig disposisjon, dvs. ikke utøvelse av 
offentlig myndighet. Privatrettslige tvister løses ikke av forvaltningen, men av domstolene.  
 
I dette tilfellet har imidlertid tidligere Fylkesmannen i Østfold, i kraft sin myndighet etter 
stiftelsesloven § 32, opphevet den aktuelle klausulen i testamentet gjennom vedtaket av 9. april 
2003. Vedtaket innebærer dermed utøving av offentlig myndighet, ettersom vedtaket setter ulike 
vilkår for at Sarpsborg kommune skal kunne avhende eiendommen. Vi anser dermed 
Fylkesmannens vedtak som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 
Vedtaket ble ikke påklaget og er derfor endelig. Vi finner derfor at bystyrets vedtak har 
offentligrettslige sider som kan kontrolleres.  
 
De formelle vilkårene for å foreta en lovlighetskontroll av vedtaket er dermed oppfylt.  
 
Statsforvalteren kan ikke se at det foreligger feil ved den personelle kompetansen i dette tilfellet. Vi 
viser til at bystyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen, jf. 
kommuneloven § 5-3. Det er heller ingen anførsler i lovlighetsklagen som knytter seg til at 
saksbehandlingsreglene ikke er fulgt. Vi begrenser etter dette lovlighetskontrollen til å vurdere om 
bystyrets vedtak har et lovlig innhold. 
 
Har vedtaket et lovlig innhold? 
Kontrollen består her i en undersøkelse av om vedtakets innhold er i samsvar med gjeldende 
lovfestede og ulovfestede rettsregler, dvs. om vedtaket er materielt riktig. Det klare utgangspunktet 
er at et vedtak som etter sitt innhold er i strid med gjeldende rett (materiell kompetansemangel) skal 
kjennes ugyldig.  
 
Bystyrets vedtak går blant annet ut på å gi kommunedirektøren visse fullmakter. Det følger av 
kommuneloven § 5-3 tredje ledd at kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til 
blant annet kommunedirektøren innenfor rammene av kommuneloven og annen lov. Vi kan ikke se 
at fullmaktene bystyret har gitt kommunedirektøren er i strid med kommuneloven eller annen 
lovgivning.  
 
Videre innebærer bystyrets vedtak at deler av eiendommen Bukkenes skal selges. Kommunen har, 
på lik linje med andre private grunneiere, som utgangspunkt fri adgang til å selge sine eiendommer. 
Hovedregelen er at Statsforvalteren ikke kan overprøve kommunens frie skjønnsutøvelse. Hvorvidt 
det er hensiktsmessig å selge deler av eiendommen eller ikke faller derfor utenfor 
lovlighetskontrollen. 
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I dette tilfellet har Fylkesmannen, i vedtaket fra 2003, opphevet følgende klausul i testamentet:  
 

«Eiendommen skal benyttes til feriekoloni for barn, og at eiendommen bevares mest mulig i 
den stand den måtte være i ved overdragelsen.» 

 
Fylkesmannen har gjennom vedtaket erstattet klausulen ved å sette enkelte vilkår for at kommunen 
skal kunne selge Bukkenes. Etter vår oppfatning faller det innenfor vår myndighet etter 
kommuneloven § 27-3 å kontrollere om bystyrets vedtak er i tråd med de vilkårene som er satt i 
Fylkesmannens vedtak. 
   
Bystyrerepresentantene som står bak kravet om lovlighetskontroll synes å stille spørsmål ved om 
Fylkesmannens vedtak fortsatt er gyldig, ettersom det har gått lang tid siden det ble truffet. 
Statsforvalteren kan ikke se at det er satt noen tidsbegrensning i Fylkesmannens vedtak. Etter det vi 
kjenner til, ble ikke vedtaket påklaget etter forvaltningslovens regler, klaget inn for Sivilombudet eller 
bragt inn for domstolen for rettslig prøving. Statsforvalteren legger derfor til grunn at vedtaket om 
oppheving av testamentsklausulen er endelig og fortsatt gjeldende.  
 
Anførslene i kravet om lovlighetskontroll går også på at de som deltok ved forberedelsen og 
behandlingen av reguleringsplanen i 2016 ikke var gjort tilstrekkelig kjent med klausulen i 
testamentet. Til dette viser vi til at klausulen på dette tidspunktet var opphevet. Vi finner også grunn 
til å presisere at en detaljreguleringsplan bare regulerer arealbruken, dvs. hvilket arealformål og 
hvilke planbestemmelser som skal gjelde for planområdet. I en reguleringsprosess tas det ikke 
hensyn til privatrettslige forhold som for eksempel hvem som er eier av arealene. Dette er først 
aktuelt ved realisering av planen. 
 
Fylkesmannens vedtak fra 2003 stiller blant annet krav om at kommunen oppretter en stiftelse i Leif 
Ingolf Nilsens navn, og at inntektene fra salget av Bukkenes utgjør stiftelsens grunnkapital. 
Representantene som står bak kravet om lovlighetskontroll viser til at inntekter fra salg av 
festetomter på eiendommen – estimert til kr. 2 millioner – ikke er ført inn i en stiftelse slik 
forutsetningen var ved Fylkesmannens vedtak i 2003. Statsforvalteren kan ikke se at det i 
Fylkesmannens vedtak er fastsatt noen eksakt tidsfrist for kommunen når det gjelder å opprette en 
stiftelse. Av bystyrets vedtak går det frem at kommunedirektøren gis fullmakt til å søke Lotteri- og 
stiftelsestilsynet om å kunne benytte salgsinntektene fra tomter som blir solgt til oppgradering av 
Ullerøy leirskole uten å gå veien om en stiftelse. Videre går det frem at salgsinntektene skal avsettes 
investeringsfond øremerket oppgradering av Ullerøy leirskole. Statsforvalteren presiserer at 
kommunen vil være forpliktet til å opprette en stiftelse, hvor salgsinntektene utgjør stiftelsens 
grunnkapital, dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet avslår en slik søknad fra kommunen. 
 
Statsforvalteren kan etter dette ikke se at bystyrets vedtak er i strid med Fylkesmannens vedtak eller 
øvrige materielle regler på området.   
 
Bystyrerepresentantene har også vist til en kommunerevisjonsrapport fra 1. oktober 2014 som 
gjelder Bærum kommune og etterspør en tilsvarende avklaring i Sarpsborg kommune på generell 
basis. Kommunedirektøren har svart at dette er en henvendelse av generell karakter som faller 
utenfor å ta stilling til i behandlingen av lovlighetsklagen. Kommunen har besvart representantenes 
ønske om en gjennomgang av regelverket rundt testamentariske gaver på samme måte. 
Statsforvalteren slutter seg til kommunedirektørens syn.   
 
Enkelte av anførslene i kravet om lovlighetskontroll kan også forstås som en anmodning om at 
Statsforvalteren omgjør Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak av 9. april 2003. Det følger av 
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forvaltningsloven § 35 at et forvaltningsorgan på visse vilkår kan omgjøre sitt eget vedtak. 
Myndigheten til å treffe vedtak etter stiftelsesloven ble flyttet fra Fylkesmannen til Lotteri- og 
stiftelsestilsynet i 2005. En eventuell anmodning om å omgjøre vedtaket fra 2003 må derfor rettes til 
Lotteri- og stiftelsestilsynet.  
 
Konklusjon 
Statsforvalterens lovlighetskontroll har ikke avdekket feil ved bystyrets vedtak av 16. desember 2021 
i sak 57/21 som gjør det ugyldig. Bystyrets vedtak blir stående uendret. 
   
 
Med hilsen 
 
Anne D. Haugland 
seksjonssjef 
Juridisk avdeling 

  
 
Gøril Hjelseth 
seniorrådgiver 
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