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Pavelsgården i 1910 sett fra syd og nordvestover. Før deler av veggen mot gaten rives, slik at bygget ikke stikker så langt ut i Storgaten. Foto: Verneforeningen
Gamle Drøbak, Wilse

Pionérene som forandret
foreningers klagerett
Aldri hadde en forening blitt vurdert til å være
en part med rettslig klageinteresse før Verne
foreningen Gamle Drøbak banet vei for foreningers
klagerett. I 1973 vedtok Frogn kommune riving
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av gammel trehusbebyggelse på Pavelsgården i
Drøbak, Verneforeningen påklaget vedtaket, og
Justisdepartementets uttalelse i klagesaken ble
bakgrunnen for endret rettspraksis.

Pavelsgården sett sydfra. Deler av søndre hus rives ca.1968. Foto: Verneforeningen Gamle Drøbak, Neupert

Av Anne Gulliksen

Forvaltningsloven § 28, klageretten på enkeltvedtak
«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorganet (klage
instansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan
som har truffet vedtaket (underinstansen).»
Hvem er en annen part med rettslig klageinteresse? Å stadfeste
rettslig klageinteresse ble en stor prøvelse Verneforeningen Gamle
Drøbak fikk i starten av sin virksomhet. Justisdepartementets
avgjørelse i klagesaken «Gamle Drøbak» har senere blitt lagt
til grunn for rettslig klageinteresse i andre lignende saker som
berører de hensyn en forening skal ivareta.
Foreningen må være en politisk uavhengig og selvstendig
juridisk enhet og ha et medlemstall som er representativt for det
området den skal ivareta. Foreningens formål skal være tydelig og
som oftest er de nedfelt i vedtektene. Det foreningen representerer legges til grunn før en avgjørelse om rettslig klageinteresse

fattes. Når disse forutsetningene er til stede, kan en forening
regnes som en annen part med rettslig klageinteresse i saken.
Drøbak kommune og Verneforeningen Gamle Drøbak
Drøbak kommune ble slått sammen med Frogn kommune i
1962. Drøbak by ligger på østsiden av Oslofjorden, der fjorden
er på sitt smaleste.
På 1700-tallet økte trelasthandelen, og Drøbak var en
utskipingshavn for tømmer. Her lå tollstedet Sand og Drøbak, og
i vinterhalvåret var Drøbak den siste isfrie havnen i Oslofjorden.
Av den grunn ble Drøbak transitthavn for importvarer til Oslo.
Etter at Drøbak fikk kjøpstadsrettigheter i 1842, økte både
handelen og tilstrømningen til byen.
Verneinteressen i Drøbak startet tidlig, men fikk bein
å gå på etter at Drøbak Boligbyggelag ble etablert i 1949.
Boligbyggelagets mål var å bygge boliger til vanlige folk på
et svært begrenset areal. Etter at ledige hager var bebygd, ble
øynene satt på den eldre trehusbebyggelsen. Da som nå ønsket
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Pavelsgården fra vest. Laura Brun fra Fasaderådet kartlegger bygningene på
slutten av 1960-tallet. Foto: Verneforeningen Gamle Drøbak, Laura Brun

de en maksimal utnyttelsesgrad, eldre bebyggelse måtte rives.
Prosjektene var mange, og rivingen ble mer omfattende enn
det Drøbaks befolkning hadde forestilt seg. Både bygninger og
miljøene rundt dem forsvant eller ble planlagt fjernet.
I takt med rivingen våknet en uensartet gruppe Drøbakborgere, som ønsket å verne den gamle byen. I siste halvdel
av 1960 ble det avholdt to folkemøter før den nå 50 år gamle
Verneforeningen Gamle Drøbak ble etablert i 1971. Dens formål
var og er fortsatt å verne om den eldste bebyggelsen og miljøene
innenfor Gamle Drøbaks bygrense.
I dag er Drøbak en av de viktigste trehusbyene i Oslofjord
området. Den har unngått store branner, og ved Verneforeningen
Gamle Drøbaks arbeid for vern og bevaring, har viktige enkeltbygninger og miljøer fra 1700 og 1800-tallet blitt bevart.
Rivningsvedtaket på Pavelsgården
Den første store saken for Verneforeningen Gamle Drøbak
ble riving og utbygging av Pavelsgården, som er en sentralt be
liggende eiendom i Drøbak. Den bestod av to store trehusbygninger og noen mindre bygg. De skulle erstattes med en treetasjes
murbygning, kombinert forretninger og boliger. For at prosjektet
skulle gjennomføres, måtte Frogn kommune gi fra seg tomt
til parkeringsplasser og vei til boligene. Utnyttelsesgraden var
beregnet til 86 %. Den 31. august 1972 ga kommunen en fore
løpig godkjenning av oppsetting av nytt bygg under forutsetning
av at de kunne godkjenne detaljtegninger og utnyttelsesgrad.
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Klageretten for tredjepart, foreningers rettslige
klageinteresse
Allerede i 1970 foretok Riksantikvaren gjennom Fasaderådet en
kartlegging av Drøbak by. Pavelsgården stod den gang oppført
i det som i dag heter Riksantikvarens NB!-register, en oversikt
over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer av nasjonal
interesse. Kartleggingsarbeidet ble utført av førsteamanuensis
mnal. Berent A. Mo ved Norges landbrukshøyskole (NLH) m.fl.
Riksantikvaren hadde bedt Frogn kommune om å utrede
vern av bygningene og midlertidig stanse rivingsvedtaket av
Pavelsgården. På tross av klage på vedtak fra Verneforeningen
Gamle Drøbak og 834 protestunderskrifter fra foreningen Frogn
Natur og Miljøvern, vedtok Frogn kommune riving. De mente
at foreningene ikke hadde klagerett. Dette var en avgjørelse
foreningen Gamle Drøbak var uenig i og påklaget vedtaket til
Fylkesmannen med kopi til Frogn kommune. Fylkesmannen ba
Frogn kommune behandle saken på nytt, men Frogn kommune
opprettholdt tidligere vedtak.
For å bevare den 200 år gamle trebebyggelsen, prøvde
foreningen Gamle Drøbak å kjøpe Pavelsgården eller foreta
et makeskifte med eieren Drøbak boligbyggelag, men Drøbak
boligbyggelag ønsket å få ferdigstilt detaljtegningene til den
treetasjes betongbygningen.
Da Frogn kommune mente at foreningen Gamle Drøbak
ikke hadde klagerett, sendte foreningen saken over til
Justisdepartementets lovavdeling den 6. juli 1973, og svaret fra
lovavdelingen ble: «Etter Justisdepartementets oppfatning har
Gamle Drøbak rettslig klageinteresse og derfor klagerett etter
forvaltningsloven §28 over rivingsvedtaket i Frogn bygningsråd
12. april 1973. Man legger særlig vekt på at vedtaket er av stor
interesse for foreningen ut fra de hensyn den skal ivareta.»
Avgjørelsen for disse pionérene bidro til en lettere klage
adgang for andre foreninger med rettslig klageinteresse. Veien
til bevaring av fortidens kulturmiljøer og bebyggelse ble enklere
for andre foreninger etter denne avgjørelsen.
Det eldste huset på Pavelsgården ble ikke revet
Utfallet av saken om klagerett skapte en ny holdning og bevissthet i Frogn kommunes administrasjon om kulturminners betydning, og Verneforeninens stemme ble hørt. Med stor entusiasme
kjøpte brødrene Harald og Per Kristian Fæste eiendommen
året etter Justisdepartementets uttalelse. De to brødrene var
straks i dialog med Riksantikvaren, som utarbeidet tegninger

Pavelsgården fra Storgaten og mot vest, ca. 1972. Foto: Nasjonalbiblioteket, Mittet & Co.

tilpasset bevaring kombinert med forretningsdrift i den eldste trebygningen. Disse tegningene ble utgangspunktet for det
nye torgmiljøet som stod ferdig oppført i 1975. Pavelsgårdens
identitet ble bevart, og de nye husene dannet et helhetlig miljø
rundt som styrket opplevelsen av estetisk skjønnhet. Den nye
bebyggelsen ble tilpasset det gamle miljøet i Drøbak og den 200
år gamle Pavelsgården. I dag er det et levende torg der gammelt
og nytt lever harmonisk side ved side.
Planer for bevaring av Gamle Drøbak
I 1974 søkte Verneforeningen Norges Naturvitenskaplige
forskningsråd om midler til en mer omfattende registrering
av Gamle Drøbak med god støtte fra Riksantikvaren og
Fylkeskonservatoren. Flere parter ville vise Norges deltagelse
i det Europeiske kulturvernåret 1975, og midler ble bevilget.
Frogn kommunes kulturutvalg ønsket å støtte opp om dette
internasjonale tiltaket. En omfattende registrering av Gamle
Drøbak by inkludert Prestegården ble gjennomført, og planen
«Bevaringsplan for Drøbak» ble ferdigstilt og vedtatt i 1978.
Det var en detaljert studie av stedets historie, arealbruk, målsatt
bebyggelse og faste og truede kulturminner. Planen ga både
Frogn kommune og vernemyndigheter et gjennomarbeidet
arbeidsdokument for fremtidig bruk.

Kartleggingen skulle sikre at arven fra fortiden ble bevart og
hindre at den forsvant eller ble ødelagt. Alle typer av bebyggelse
ble registrert og aldersbestemt. Bebyggelse før 1930 ble registrert
som truet. I planen var bevaringsverdien ikke bare knyttet til
bebyggelsen, men også gamle veier, broer, brygger og beplantning. Hele bymiljøer ble registrert som faste kulturminner.
I kjølvannet av de nye reguleringsbestemmelsene utarbeidet
Verneforeningen en brosjyre med kart over området med gode
eksempler på hvordan man kunne gjennomføre ombygginger og
istandsettelse av eksisterende hus og nybygg og samtidig danne
en harmonisk helhet. Folderen het «Vil du verne Drøbak», med
undertekst «Det koster ikke mer å gjøre det riktig».
Den 13.11.2000 fikk Drøbak by vedtatt en ny reguleringsplan, «Antikvarisk spesialområde Drøbak». Den fikk en annen
oppbygning. Selv om tilpasning vektlegges også her, var det ikke
så tydelig uttalt hvordan man skulle tilpasse nytt til gammelt.
Den nyeste planen fra 2021 er i sin tur blitt en tredje variant.
Kulturminnene skal bevares og samtidig forsøker man å si hva
som skal bevares og videreføres for større kulturmiljøer og hva
de er særlig sårbare for. De tre planene er ganske forskjellige,
men alle har som hovedformål å bevare kulturminneverdiene
i Gamle Drøbak.
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Pavelstorget fra Storgaten, 2020. Foto: Nasjonalbiblioteket, Laila Wilhelmsen

Saksgang, klagefrister, klagerett og nabostatus
Kommuner har en forpliktelse til å påse en rask og smidig saksgang, slik at klagefrister kan overholdes. I forvaltningslovens
§ 29 heter det: «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 man har fått eller burde ha skaffet
seg 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.»
Dersom det avholdes forhåndskonferanse, kan foreninger,
som kan ha betydning for utfallet i saken, innkalles. Her skal det
opplyses at slike foreninger er en tredjepart som har klagerett.
Frogn kommune har i mange år valgt å gi Verneforeningen
Gamle Drøbak nabostatus. Det har ikke foreningen rettslig krav på, men det er en praktisk administrativ ordning for
forvaltningsorganet. Det er av interesse for alle parter at de blir
underrettet så raskt som mulig for å ikke forsinke saksgangen.
Verneforeningen Gamle Drøbak var den første forening
som hevdet sin klagerett. Takket være deres engasjement og
Justisdepartementets vurdering av saken, skapte foreningen
presedens for andre lignede saker der tredjepart har særinteresser.
Avgjørelsen har hatt stor betydning for andre foreninger i de
nærmere 50 etterfølgende år. ■
Anne Gulliksen (f.1957) er styremedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak.

Pavelsgården fra Storgaten med fortau under andre etasje, 2020. Foto: Laila
Wilhelmsen
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