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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 15.06.2021 - Sak: 67/21 
 
Det er sendt inn spørsmål, og spørsmål og svar er sendt ut til alle. Dette settes inn her: 
 
Rådyrvald. Hva sier statsforvalteren? Kan vi gi prøveår? 
Svar: Fra Veileder M478 2016 - Forskrift om forvaltning av hjorteviltet – med kommentarer, 
under hovedtema § 11 Godkjenning og endring av vald side 16, tredje- og fjerde- avsnitt:  
«Godkjenning eller avslag er enkeltvedtak Kommunens godkjenning av vald eller avslag på 
søknad om godkjenning av vald er et enkeltvedtak og skal begrunnes. Vedtaket kan påklages 
av partene, og som parter regnes først og fremst søker og tilstøtende naboer. I særlige 
tilfeller kan også andre betraktes som part, noe som avgjøres i hvert enkelt tilfelle.  
  
En godkjenning gjelder inntil kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller 
jaktrettshaverne selv oppløser valdet.» 
  
Slik kommunedirektøren tolker dette er det ikke åpnet for en prøveordning. 
 
Lars Høvren og Mona S Svegården reiste spørsmål om habilitet og fratrådte. Trond Ludvigsen 
ledet møtet. 
 
Vurdering: 

 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 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 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.  
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Det er ikke reist inhabilitetsinnsigelse av en part.  
 
Konklusjon: Det foreligger ikke inhabilitet jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.  

Trond Ludvigsen foreslo at begge er habile, og dette ble enstemmig vedtatt. Lars Høvren og 
Mona S Svegården tiltrådte. 
 
Spørsmål om det er foretatt mekling mellompartene. Dette er ikke gjort. 
 
Det ble reist spørsmål om hvordan kvote for rådyrjakt reguleres. Kommunedirektøren kunne 
ikke gi svar på spørsmålet i møtet. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i §§ 8, 9, 10 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht. veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) godkjennes søknad om eget vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.; 57/1, 59/2, 57/12, 59/2/1 og 59/2/2. Valdet tilfredsstiller de 
formelle kravene i forskriften. 
 


