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Sirdal kommune - Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av 
vedtak om kommunedelplan 
 
Det vises til kommunens oversendelse av saken 06.06.18.  
 
Fylkesmannen tar lovlighetsklagen til følge. Vedtak om kommunedelplan for Sirdal nord 
oppheves.  
 
Sakens bakgrunn: 
Sirdal kommunestyre vedtok i møte 22.03.18, sak 18/27, kommunedelplan for Sirdal nord 
(2018-2030). Kommunedelplanen ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer. 3 områder som det var 
lagt ned innsigelse mot ble ikke vedtatt med rettslig bindende virkning, jf. plan- og 
bygningsloven § 11-16 første ledd.  
 
Fire kommunestyremedlemmer leverte inn krav om lovlighetskontroll den 12.04.18. 
Kravet om lovlighetskontroll knytter seg til habilitetsvurderinger av fire 
kommunestyremedlemmer som deltok under hele eller deler av kommunestyrets behandling 
av kommunedelplanen. 
 
Kravet om lovlighetskontroll ble lagt frem for kommunestyret den 24.05.18, sak 18/66. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak med 10 mot 9 stemmer: 
«Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i kommunedelplan Sirdal nord. Det ble foretatt 
vurdering av tre av fire kommunestyremedlemmer, jf. lovlighetsklagen, i forbindelse med ksak 
18/27. To medlemmer ble funnet habile. Det tredje medlemmet ble funnet inhabil og 
erstattet med varamedlem. 
Lovlighetsklagen oversendes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for videre behandling». 
 
Saken er deretter oversendt til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. 
 
Fylkesmannens vurdering:  
Etter kommuneloven § 59 nr. 1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen 
bringe en avgjørelse truffet av et folkevalgt organ inn for departementet for kontroll av  
avgjørelsens lovlighet.  
 
Departementets myndighet til å utøve lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser er i 
hovedsak delegert til Fylkesmannen, jf. rundskriv H-25/92 og Kommunal- og 
regionaldepartementets veileder H-2299 av 21.10.2013 «Lovlighetskontroll  
etter kommuneloven § 59». I veilederen er det også gitt nærmere retningslinjer for  
lovlighetskontrollen.  
 

http://www.fylkesmannen.no/
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Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 innebærer en prøving av om vedtaket er lovlig. 
Det innebærer en kontroll av følgende forhold:  
a. Om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, dvs. om den har tilstrekkelig lovhjemmel og  
ikke strider mot lovgivningen eller andre rettsregler, bygger på en riktig lovtolking eller om den 
kan være utslag av myndighetsmisbruk.  
b. Om avgjørelsen er truffet av rett organ, dvs. om vedtaksorganet har myndighet til å treffe 
avgjørelsen.  
c. Om avgjørelsen er blitt til på en lovlig måte, dvs. om saksbehandlingsreglene er fulgt og om 
avgjørelsen bygger på et korrekt og fullstendig faktum.  
 
Lovlighetskontroll skiller seg fra ordinær klagebehandling. Fylkesmannen har ved en 
lovlighetskontroll som hovedregel ikke myndighet til å overprøve kommunens frie skjønn. 
Adgangen til overprøving ved lovlighetskontroll svarer i hovedsak til domstolenes kontroll med 
forvaltningsvedtak, jf. rundskriv H-2299 pkt. 6.2.4. Finner Fylkesmannen at kommunens 
avgjørelse er ugyldig, kan Fylkesmannen ikke selv fatte nytt og korrekt vedtak i saken, men er 
henvist til å oppheve kommunens avgjørelse.  
 
Lovlighetsklagen er i dette tilfellet fremsatt innenfor fristen på 3 uker, jf. forskrift om tidsfrist for 
lovlighetskontroll § 1. Det står 4 representanter bak kravet og alle har undertegnet, jf. kravene 
i kommuneloven § 59 nr. 1 første setning. 
 
Fylkesmannen legger etter dette til grunn at vilkårene for å foreta lovlighetskontroll er oppfylt. 
 
Habilitetsreglene skal sikre at forvaltningens avgjørelser blir truffet av personer som står fritt 
og har en fri og ubundet innstilling til de saker som behandles. I tillegg skal habilitetsreglene 
fremme tilliten til forvaltningen, slik Sivilombudsmannen fremhever i sak 2004 s. 244.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at ingen av de representantene som lovlighetsklagen 
omhandler kan regnes som parter i saken etter forvaltningsloven (fvl.) § 6 første ledd. En 
eventuell inhabilitet må derfor følge av forvaltningsloven § 6 annet ledd, jf. kommuneloven § 
40 nr. 3, hvoretter en representant må anses som inhabil "når andre særegne forhold 
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Det fremgår videre av 
bestemmelsen at det bl.a. skal legges vekt "på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til". 
Videre skal det også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 
 
At forholdet skal være særegent innebærer at han eller hun må være i en situasjon som til en 
viss grad skiller vedkommende fra situasjonen svært mange er i, uten at det stilles krav om at 
forholdet er unikt. At vedkommende er én av mange som kan få fordeler av et vedtak i 
fremtiden, vil ikke utelukke inhabilitet.  
 
Fylkesmannen er enig i det utgangspunkt rådmannen tar i sin saksfremstilling, der det skilles 
mellom overordnede planer og detaljplaner, jf. også den betydning skillet er tillagt når det 
gjelder vurdering av habilitetsspørsmål for kommunalt ansatte i kommuneloven § 40 nr. 3 
bokstav b. Det skal derfor mer til for å konstatere inhabilitet i form at særlige fordeler ved 
overordnede planer der virkningene ofte berører mange i samme stilling. Samtidig vil også 
arealdisponering i overordnede planer kunne innebære en særlig fordel for en eller flere 
representanter.  
 
Etter det Fylkesmannen har fått opplyst fra kommunen er det ikke er stemt særskilt over de 
enkelte innspill til kommunedelplanen. Det legges derfor til grunn at det kun er stemt over 
innholdet i planen som helhet.  
 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19670210z2EzA76
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Fylkesmannen vurderer habiliteten til de 4 representantene som er anført å være inhabile 
enkeltvis nedenfor.  
 
Siri Fidjeland:  
 
Representanten Siri Fidjeland har etter det som er opplyst deltatt fullt ut ved behandlingen av 
planen, både ved sluttbehandling og beslutninger underveis. Hennes habilitet ble vurdert av 
kommunestyret i møtet 22.03.18. Hun ble da funnet habil med 17 mot 2 stemmer.  
 
Fidjeland har spilt inn et ønske om endring av 95 dekar av eiendommen gnr/bnr 3/6 ved 
Smølåsen til byggeområde for fritidsboliger (Innspill 3_12). Det aktuelle området er i dag LNF-
område i kommuneplanen. 
 
Kommunen mener at Fidjeland er habil til å behandle en overordet plan selv om planen har 
betydning for hennes eiendom, men ikke en senere detaljregulering.  
 
Det fremgår at Fidjeland også har enkelte andre innspill, bl.a. et område som endrer status fra 
fritidsboliger til boliger. I denne sammenheng synes det imidlertid tilstrekkelig å vurdere 
betydningen av innspill 3_12.  
 
Fylkesmannen oppfatter det slik at det dreier seg om et nytt byggeområde for fritidsboliger på 
95 dekar som ligger i tilknytning til eksisterende felt for fritidsboliger i området. Det er ikke 
innsigelser til arealdisponeringen så langt Fylkesmannen kan se, og heller ikke negative 
uttalelser fra statlige- eller regionale myndigheter.  
 
Utbygging av området er i konsekvensutredningen vurdert å ha negativ effekt på landbruk 
(brukes som beiteområde i dag), landskap og nærmiljø/friluftsliv.  
 
Fidjeland oppgir at hun ikke har deltatt aktivt i behandlingen av eget innspill. Hun har imidlertid 
kommet med merknader i høringsrunden, der hun er kritisk til deler av konklusjonene i 
konsekvensutredningen av arealet og motsetter seg den innsnevringen av utbyggingsarealet 
som var forslått.  
 
Det er videre på det rene at innspillet har møtt motstand fra Smølåsen Velforening.  
Velforeningen mener at det ikke bør gis klarsignal for ytterligere fritidsbebyggelse i 
umiddelbar tilknytning til eksisterende hyttefelt på Smølåsen, som foreslått gjennom innspill 
3_12. De mener det vil ha negative konsekvenser for flere forhold, slik påpekt i 
konsekvensutredningen og at en eventuell utbygging i henhold til innspill 3_12 vil undergrave 
forutsigbarheten, og planene hyttekjøpere har lagt til grunn for personlige investeringer og 
forventninger til friluftsliv og rekreasjon i området. Velforeningen mener at arealet til innspill 
3_12 må avgrenses til området i nord slik at det ikke kommer i visuell konflikt med 
eksisterende hyttebebyggelse. 
 
Sivilombudsmannen har i sak 2004 s. 244 uttalt bl.a.: I praksis skal det mye til før en 
kommunestyrerepresentant anses inhabil i forhold til behandlingen av en kommuneplan. 
Foreliggende sak må imidlertid sies å være spesiell. Selv om kommuneplanen gjelder hele 
kommunen, må den likevel sies å ha spesielt stor betydning for ordførerens svigerfar. 
Kommuneplanbehandlingen tok ikke bare stilling til antall hyttetomter, men også til en viss 
grad til plasseringen av tomtene. Selv om kommuneplanen ikke tok stilling til den nærmere 
fordelingen av utbyggingstomtene, må det likevel sies å ha vært av stor betydning for 
reguleringsplanen for xx at det ble enighet under kommuneplanbehandlingen om hyttetomter 
også sør for xx (navn på plan og stedsnavn anonymisert i ombudsmannens uttalelse). 
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Spørsmålet om habilitet ved kommuneplanbehandling er lite omtalt i juridisk teori, men 
Frihagen - inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) – omtaler habilitetsspørsmål i forbindelse 
med større reguleringsplaner (siden man på det tidspunktet ikke hadde kommuneplaner i 
samme betydning som i dag). I følge Frihagen bør vi med utgangspunkt i dansk praksis kunne 
legge til grunn at dersom den konkrete eiendom vil kunne få en vesentlig bedre 
utnyttelsesgrad, må eieren bli inhabil. 
 
Rådmannen har i sin saksframstilling lagt stor vekt på at det er stilt krav om detaljregulering av 
området før utbygging, men det er vanskelig å se at det i seg selv kan være avgjørende så 
lenge kommunedelplanen legger sterke føringer for den senere detaljplanleggingen. 
Utbyggingsområdet hadde før vedtakelse av kommunedelplanen status som LNF-område, 
hvor det det fremgår av konsekvensutredningen at det både var knyttet landbruksinteresser og 
lokale friluftsinteresser til arealet. Når området gjennom planvedtaket endrer status til grønt 
formål til byggeområde, har dette vesentlig betydning for senere utbyggingsmuligheter, selv 
om kommunedelplanen i seg selv ikke gir en direkte byggerett i dette tilfellet. Vi merker oss at 
det er flere grunneiere som får areal avsatt til byggeområder gjennom planen, men det synes 
kunstig å legge til grunn at Fidjeland i denne sammenheng bare er en av mange som berøres 
av planen, slik tilfellet i større grad hadde vært dersom hun f.eks. eide en av mange tomter 
som endret status innenfor et større byggefelt. Selv om utgangspunktet som nevnt er at det 
skal mye til før det inntrer inhabilitet ved kommuneplanbehandling og kommunedelplanen ikke 
tar stilling til antallet fritidsboliger og lokalisering av bebyggelse, slik tilfellet var i 
Sivilombudsmannens sak, fratar ikke dette, etter vårt syn, planvedtaket karakteren av å 
innebære en særlig fordel for Fidjeland når planen fastsetter endret arealbruk fra grønt formål 
til byggeområde i et slikt omfang som det er tale om her.  
 
Ved habilitetsvurderingen må det også sees hen til at Fidjeland aktivt gjennom uttalelser i 
høringsrunden har søkt å påvirke størrelsen på utbyggingsområdet og har vært kritisk til deler 
av konsekvensutredningen så langt denne berører egen eiendom, og at det er motstand mot 
planene fra velforeningen.  
 
De nevnte forholdene er etter vår vurdering egnet til å svekke tilliten til Fidjelands upartiskhet 
ved behandlingen av saken, jf. fvl. § 6 andre ledd. Hun må derfor anses inhabil og skulle ha 
fratrådt behandlingen av saken. Fylkesmannen har sett hen til at et klart flertall (17-2) i 
kommunestyret mente Fidjeland var habil, uten dette kan tillegges avgjørende vekt. Det er 
også på det rene at flere av representantene har endret syn i ettertid, jf. at det står 4 
representanter bak lovlighetsklagen og at stemmetallet kun var 10 mot 9 for ikke å ta 
lovlighetsklagen til følge.  
 
Øystein Tjørhom: 
 
Representanten Øystein Tjørhom er styreleder i Sirdal Eiendom As og Sirdal Utvikling AS. 
Tjørhom og Sirdal Eiendom AS står, etter det en kan forstå bak innspill 9_6 om å omdisponere 
et areal fra næring til fritidsbebyggelse. Dette innebærer at klausul om plikt til utleie (varme 
senger) kan tas bort. Dette omfatter til sammen 7 enheter på gnr/bnr 9/6.  
 
Tjørhoms habilitet ble vurdert i møtet 22.03.18. Han ble da funnet habil med 15 mot 4 
stemmer. Tjørhom deltok derfor i avstemningen i slutt behandlingen av planvedtaket.  
 
Fylkesmannen bemerker at omdisponering fra reiselivsnæring til fritidsboliger medfører at 
klausulering om plikt til utleie bortfaller. Den økonomiske verdien av dette er det vanskelig å 
anslå i praksis, men Fylkesmannen legger til grunn at det er alminnelig enighet om at 
utleieklausuler vurderes negativt for omsettelighet og forventet salgspris. Det er ikke opplyst at 
den samme fordelen som endringen innebærer tilkommer andre i samme område. De fordeler 
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det her er tale om inntrer direkte ved vedtakelse av kommunedelplanen for eksisterende 
bebyggelse. Det er altså ikke en forutsetning at det foretas detaljplanlegging.  
 
Etter Fylkesmannens syn innebærer endringen den særlig fordel for Tjørhom og/eller firma 
han har en ledende stilling i, jf. fvl. § 6 andre ledd. Dette er egnet til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet. Han skulle derfor ikke ha deltatt ved behandlingen av saken.    
 
Vi finner det etter dette ikke nødvendig å kommentere andre sider ved planen som berører 
Tjørhom eller selskaper han er leder av eller har eierinteresser i.  
 
Thor Jørgen Tjørhom: 
 
Representanten Thor Jørgen Tjørhom (ordfører) fratrådte som inhabil ved sluttbehandlingen 
av saken og opplyser at han også fratrådte ved alle førstegangsbehandlinger i formannskapet. 
Han deltok derimot ved første gangs behandling i kommunestyret. Fylkesmannen legger 
derfor til grunn at det ikke er omstridt at Tjørhom er inhabil.  
 
Når Tjørhom har fratrådt som inhabil i sluttbehandlingen av saken og det heller ikke er stemt 
særskilt over hans innspill på et tidligere tidspunkt, innebærer dette at han ikke har vært med 
på å fatte realitetsvedtak i saken. Skal Tjørhoms befatning med saken anses som en 
saksbehandlingsfeil, må årsaken i så fall være at man kan si at han har tilrettelagt grunnlaget 
for saken.  
 
Det er presisert fra kommunens side at saksutredningen er gjort av en ekstern konsulent. Vi 
oppfatter det slik at dette også gjelder vurderingen hva som er tatt med av forslag til offentlig 
ettersyn og høring. Det er ingen holdepunkter for at Tjørhom har øvet noen aktiv innflytelse 
over innholdet i planforslaget underveis, og de deler av planen som berører ham har heller 
ikke vært kontroversielle i form av negative uttalelser eller innsigelser. Selv om det ryddigste 
hadde vært at Tjørhom heller ikke hadde deltatt når kommunestyret fattet prosessuelle 
avgjørelser, er det vanskelig å finne holdepunkter for at Tjørhom ha søkt å påvirke prosessen 
eller på annen måte har «tilrettelagt» grunnlaget for sluttbehandlingen av planvedtaket. 
Spørsmålet er uansett ikke av avgjørende betydning for lovlighetskontrollens utfall.    
 
Jon Uleberg:  
 
Representanten Jon Uleberg deltok i sluttbehandlingen av planforslaget. Hans habilitet ble 
ikke vurdert av kommunestyret. Klagen er begrunnet i at Ulebergs svigerfar har fremmet 
innspill knyttet til eiendom gnr/bnr 21/1, blant annet i område 21_18.  
 
Slik Fylkesmannen forstår rådmannens saksframstilling, gjaldt dette innspillet utvidelse av et 
område til utmarksnæring på eiendommen gnr/bnr 21/1. Konkret dreier det seg om 11 dekar 
rundt en jakt- og jegerhytte. Dette for å forenkle saksgang rundt eventuelle fremtidige behov.   
I rådmannens vurdering legges det vekt på at det tidligere er gitt dispensasjon for aktuell bruk, 
slik at virksomheten kan drives uavhengig av status i kommuneplanen.  
 
Fylkesmannen bemerker at saken har en del fellestrekk med Sivilombudsmannens uttalelse i 
årsmeldingen for 2004 s. 244. Saken gjaldt et reguleringsplanvedtak som innebar tildeling av 
hyttetomter på en eiendom hvor ordførerens (As) svigerfar hadde eierinteresser. Klagerne – 
fem andre grunneiere i området – reiste bl.a. spørsmål ved ordførerens habilitet både ved 
reguleringsplanbehandlingen og en forutgående kommuneplanbehandling med 
meklingsmøter. 
Ombudsmannen konkluderte med at det forelå "særegne forhold" som var egnet til å svekke 
tilliten til As upartiskhet under kommuneplanbehandlingen. 
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Selv om kommuneplanen gjaldt hele kommunen, måtte den likevel sies å ha spesiell stor 
betydning for As svigerfar. Ombudsmannen viste til at kommuneplanen ikke bare tok stilling til 
antall hyttetomter, men også i en viss grad til plasseringen av tomtene. 
Kommuneplanbehandlingen – hvor det under meklingsmøte ble enighet om hyttetomter også i 
reguleringsplanområdet – måtte sies å ha hatt stor betydning for det fremsatte 
reguleringsplanforslaget. Reguleringsplanen var også innsendt og tatt til behandling av 
kommunen da forhandlingene pågikk. Fylkesmannen ble bedt om å vurdere saken på nytt, 
herunder gyldighetsspørsmålet. 
  
I den foreliggende saken dreier det seg om en formålsendring som innebærer at tiltak relatert 
til reiselivsbasert utmarksnæring, etter endringen, vil være i samsvar med kommunedelplanen.  
Arealet er avsatt til LNFR med fremtidig spredt næringsbebyggelse. Vi foretar ikke her noen 
prøving av om kriteriene tilfredsstiller de krav som loven stiller til angivelse av omfang og 
lokalisering, jf. pbl. § 11-11 nr. 2, men legger til grunn at hensikten med planen uansett er at 
det skal kunne bygges direkte på grunnlag av denne.  
 
Fylkesmannen vurderer de faktiske forhold slik at dersom kommunedelplanen vedtas med den 
arealbruk Ulebergs svigerfar har spilt inn, vil dette innebære en betydelig økonomisk fordel for 
hans svigerfar. Innspillet har kun betydning for denne eiendommen, og det må på bakgrunn av 
forholdet til den såkalte heiplanen og innsigelse fra Fylkesmannen og fraråding fra 
Villreinnemda, legges til grunn at den forslåtte arealdisponeringen er kontroversiell. Området 
ligger i nasjonalt villreinområde. Dette må i seg selv ha betydning for habilitetsvurderingen.  
Argumentet mot er at det allerede var gitt dispensasjon for næringsvirksomhet i området, kan 
vi vanskelig se at er avgjørende, så lenge planstatus først endres gjennom planvedtaket. 
Hadde planstatus ikke blitt endret, ville alle nye tiltak ha forutsatt dispensasjon.  
 
Ved avgjørelse av spørsmålet om kommunen skal opprettholde forslaget til tross for 
innsigelsen, og dermed går til mekling, taler det mest for at de nevnte forholdene var egnet til 
å svekke tilliten til Ulebergs habilitet. Beslutningen om mekling var avgjørende for muligheten 
til å få gjennomslag for den arealdisponeringen hans svigerfar ønsket. Det kan derimot 
diskuteres om man kan anse Uleberg inhabil til å delta i avstemningen over et planforslag der 
svigerfarens eiendom var tatt ut fordi det forelå innsigelse, jf. § 11-16 første ledd. Her synes 
det likevel mest nærliggende å se planvedtaket som så tett forbudet med spørsmålet om 
mekling, både saklig og ved behandlingen i kommunestyret, at vi har vanskelig for å se at det 
kan sondres her ved spørsmålet om habilitet. Etter vårt syn skulle Uleberg derfor verken ha 
deltatt i avstemningen over planvedtaket eller beslutningen om å gå til mekling for å få 
gjennomslag for den del av planforslaget som det var innsigelse mot.  
 
Lovlighetskontrollen er begrenset til å gjelde planvedtaket, slik kommunen selv må vurdere om 
avstemningen i meklingsdelen av saken må gjøres på nytt.  
 
Konklusjon:  
 
Etter Fylkesmannens vurdering var Siri Fidjeland, Øystein Tjørhom og Jon Uleberg inhabile 
når de deltok i sluttbehandlingen av kommunedelplanen. På bakgrunn av planen ble vedtatt 
med 11 mot 8 stemmer, må det legges til grunn at det foreligger saksbehandlingsfeil som det 
ikke kan utelukkes at har avgjørende betydning for sakens utfall, jf. fvl. § 41. Vedtaket om 
kommunedelplan for Sirdal Nord er derfor ugyldig.  
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Vedtak:  
 
Kommunens vedtak av 22.03.18 om kommunedelplan for Sirdal nord oppheves i medhold av 
kommuneloven § 59. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.  
 
Vi ber om at kommunen orienterer klagerne og andre berørte. 

Med hilsen 
 
 
 
Eva L. Jørlo (e.f) Gunnar Refsland  
direktør seniorrådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Gunnar Refsland, tlf: 37 01 75 39 
 
 
 
 
 


