Klage over enkeltvedtak
jf. forvaltningsloven kapittel VI
Klagen sendes: Gravplassmyndigheten i Bergen
Marken 34
5017 BERGEN

eller per e-post til bergen@gravplass.no
telefon: 55 59 32 01

Klagers navn og
kontaktinformasjon:

Vedtaket det klages over:

Dato på vedtaket:

Endring som kreves:

Begrunnelse:
Hvis du har behov
for mer plass kan
det gjerne legges
ved eget ark.
Husk å legge ved
dokumentasjon hvis
det er påkrevet.

Sted og dato:
Klagers underskrift:

Informasjon på baksiden av arket

Mai 2020

Gravferdlovens bestemmelse om klageadgang
§ 24.Klageadgang.
Enkeltvedtak som er truffet av kirkelig fellesråd eller menighetsråd etter loven her eller etter regler i medhold
av loven, kan påklages til bispedømmerådet.
Enkeltvedtak som er truffet av kommunen etter loven her eller etter regler i medhold av loven, kan påklages til
fylkesmannen.
Enkeltvedtak som er truffet av bispedømmerådet eller fylkesmannen etter loven her eller etter regler i medhold
av loven, kan påklages til departementet.

Utdrag av forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak
§ 29.(klagefrist).
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende
part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første
gang ble kunngjort.
For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde
ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for
andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.
Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen for vedtaket etter § 24 annet ledd, avbrytes klagefristen. Ny
klagefrist tar til å løpe fra det tidspunkt meddelelse om begrunnelse er kommet frem til ham eller han på annen
måte er gjort kjent med den.
Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge klagefristen før denne er utløpet.
§ 32.(klagens adressat, form og innhold).
Erklæring om klage skal:
a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt, skal
erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;
b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i
medhold av forskrift, jf. § 15 a;
c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og av
om klagefrist er overholdt;
d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.
Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.
Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for rettelse eller
utfylling.
Erklæring om klage kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det forvaltningsorganet
som skal motta klagen, har lagt til rette for dette.

For ytterligere regelverk vises til www.lovdata.no
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