
Til aksjonen ”Nei til massedeponi ved Hestsjøen” 

ved Snorre Vikdal og Anne Hokstad 

 

          16. mars 2015 

 

Spørsmål til Trondheim Høyres bystyregruppes behandling av sak om massedeponi ved 

Hestsjøen (Skjefstad Vestre og Benberg) 

Det vises til dagens møte mellom aksjonsgruppen ved Anne Hokstad og Snorre Vikdal og 

Høyres kommunalråd Merethe Baustad Ranum, samt til deres brev av 16. mars til Trondheim 

Høyre. 

Høyres kontakt med tiltakshavere og evt andre interessenter 

Generelt kan sies at Høyre så langt som mulig tilstreber å ha dialog med alle som er 

interessert i å fremme sine synspunkter i en aktuell sak eller av andre hensyn ønsker en 

dialog med våre representanter. I saker som behandles i Bygningsrådet eller i Bystyret, vil 

dette typisk innebære dialog med tiltakshavere og deres representanter, samt naboer eller 

andre berørte som har interesse i en aktuell sak. I herværende sak om massedeponi har 

Høyres representanter for eksempel hatt dialog både med tiltakshavere og dere som 

representerer en aksjonistgruppe. For oss i Høyre er det viktig å få en sak opplyst så godt 

som mulig før beslutning treffes, og som opplyst i møtet, tar vi gjerne i mot ytterligere 

informasjon fra dere, dersom dere ønsker det.  

Spørsmål om habilitet 

Vurderingen av bystyrerepresentantenes habilitet følger av forvaltningsloven § 6.  

Hva gjelder familie- og slektskapsforhold, følger det av § 6 første ledd, bokstav b, at en 

tjenestemann er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken. At en representant for eksempel er 

søskenbarn med en part i saken, medfører altså ikke inhabilitet etter denne bestemmelsen, 

som dere også understreker i deres brev.  

Selv om man ikke automatisk regnes som inhabil til å behandle en sak, vil en representant 

kunne være det hvis det kan sies å foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten 

til hans upartiskhet, jf forvaltningsloven § 6 annet ledd. I loven heter det at det ved 

vurderingen av om det foreligger særegne forhold blant annet skal legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som han har nær personlig tilknytning til. Videre skal det legges vekt på om 

ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 



Hvorvidt det foreligger særegne forhold, vil altså være gjenstand for en konkret vurdering i 

det enkelte tilfelle. 

Hva gjelder vennskapsforhold, er det graden av nærhet som vil være avgjørende for hvorvidt 

det foreligger inhabilitet. Et alminnelig vennskapsforhold medfører ikke inhabilitet etter 

loven. Om denne problemstillingen, skriver Lovavdelingen med henvisning til den aktuelle 

bestemmelsen i forvaltningsloven - paragraf 6 annet ledd: 

I praksis er det antatt at det bare er nært vennskap og direkte motsetningsforhold 

som i seg selv kan føre til inhabilitet. 

Så vidt Høyre er kjent med foreligger det ikke slike særlig forhold som gjør noen av våre 

bystyrerepresentanter inhabile hva gjelder vurderingen av dette konkrete området. Det kan 

imidlertid opplyses at to av våre representanter er inhabile til å behandle saken vedrørende 

et par andre områder, og disse vil derfor ikke være med i behandlingen av disse. 

Dersom en eller flere av dere i aksjonsgruppen er part i saken og ønsker å reise 

inhabilitetsinnsigelse, ber vi om å få beskjed om dette så raskt som mulig, slik at dette kan 

varsles videre for å få en juridisk vurdering av spørsmålet. 
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