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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 16.06.2020 - Sak: 76/20 
 
Marthe Lang-Ree (SP), Lars Høvren (SP) og Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) ba om å få 
vurdert sin habilitet, i forhold til at de er grunneiere, og med det via grunneierlaget medlem i 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort. Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Hilde 
Margaret Strangstadstuen fratrådte. 
 
Habilitetsspørsmålet ble vurdert etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 6 annet ledd: 
 

 Foreligger det et særegent forhold?  
Det foreligger ikke et nært personlig forhold eller nært vennskap eller sterkt 
motsetningsforhold mellom søker og de nevnte medlemmene i plan- og miljøutvalget. Det 
særegne forholdet er at flere medlemmer i plan- og miljøutvalget er grunneiere og medlem i 
ulike jaktlag.  
 

 Er det særegne forholdet egnet til å svekke tilliten?  
Dette betyr at det etter omstendighetene kan foreligge inhabilitet i tilfeller hvor det reelt sett 
ikke foreligger grunn til å tro at tjenestemannen/folkevalgte lar seg påvirke. Tilliten må altså 
vurderes utenfra. I vurderingen må det legges vekt på innbyggernes alminnelige forventning 
til og oppfatning av omstendighetene. At tjenestemannen/folkevalgte selv mener at 
han/henne ikke lar seg påvirke, er derfor ikke avgjørende. I vurderingen skal det legges vekt 
på to momenter; 1) vil avgjørelsen i saken innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for 
ham/henne eller noen som han/henne har nær personlig tilknytning til, 2) er 
inhabilitetsinnsigelse reist av en part.  
 
«Særlig fordel, tap eller ulempe»; Det må dreie seg om en fordel eller ulempe som tilkommer 
vedkommende spesielt, eller som vedkommende vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange 
eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for tjenestemannen/folkevalgte. Kvam har trukket ut sitt areal fra Nordbyga jakt, slik 
at det vanskeliggjør jaktforholdet til andre jaktlag. Dette gjorde Kvam før innsendt søknad. 
Kvams søknad påvirker ikke grunneierne i foreliggende sak, og de oppnår ingen fordeler eller 
ulemper.. Medlemmene i Plan- og miljøutvalget føler selv at de kan behandler saken på en 
forsvarlig måte, og de føler seg ikke inhabile. Plan- og miljøutvalget mener at tilliten ikke 
svekkes utenfra.  
 
Det er ikke reist inhabilitetsinnsigelse av en part.  
 
Alle tre ble funnet habile og tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) foreslo at saken innstilles til kommunestyret, da det ansees som en 
prinsipiell avgjørelse.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
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Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 


