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Spørsmål om habilitet – Flatanger kommunes behandling av Zephyr 

AS sin søknad om konsesjon for vindkraftutbygging på Innvordfjellet.  

 
Norges Naturvernforbund ønsker å gjøre Revisjon Midt-Norge oppmerksom på en problemstilling som 

gjelder habilitet i Flatanger kommune. Saken gjelder den vedtatte vindkraftutbyggingen ved 

Innvordfjellet. Vi mener det kan være riktig å undersøke hvordan Flatanger kommune, ordfører og 

rådmann har håndtert spørsmålet om habilitet i forbindelse med kommunens behandling av Zephyr AS 

sin søknad om konsesjon for vindkraftutbygging på Innvordfjellet.  Den faktainformasjon vi har tilgang 

til, er kommunestyresak og -behandling, utbyggingsavtalen mellom Flatanger kommune og Zephyr AS 

samt grunneierliste fra NVE og avisartikler. 

 

Ordfører i Flatanger kommune er også en berørt grunneier i kommunen, men ledet likevel kommunens 

forhandlinger med utbygger Zephyr AS, og han har signert utbyggingsavtalen mellom Flatanger 

kommune og Zephyr AS. Ordfører har fratrådt behandlingen av saken i kommunestyret pga. sin 

inhabilitet som grunneier. Videre har kommunestyret vedtatt at han signerer avtalen på vegne av 

kommunen. Den delen av faktagrunnlaget som vi ikke har tilgang til, er hvordan forhandlingene mellom 

kommunen og utbygger foregikk, og ordførerens rolle i dette – ettersom dette ikke er offentlig 

informasjon. I følge avisartiklene ledet ordføreren forhandlingene med utbygger. Vi har heller ikke 

tilgang til hvordan ordføreren som grunneier vil få kompensasjon/erstatning fra utbygger, ettersom 

dette heller ikke er offentlig informasjon. 

 

Ordfører må antas å ha hatt personlig interesse/vinning ved en vindkraftutbygging i Innvordfjellet, i og 

med at han er grunneier i området. Vi går ut fra at Revisjon Midt-Norge kan få tilgang til 

faktagrunnlaget om hvordan forhandlingene mellom kommune og utbygger foregikk, og hvordan 

forhandlingene mellom grunneiere og utbyggere foregikk, samt den endelige avtalen med grunneierne. 

Naturvernforbundet ønsker at Revisjon Midt-Norge ser på denne informasjonen og får fullstendig belyst 

om ordfører har opptrådt habilt i hele sakskomplekset. Det vi spesielt er opptatt av, er forberedelsen av 

politiske saker knyttet til utbyggingsplanene, ettersom ordfører tydelig nok har meldt seg inhabil ved 

den politiske behandlingen. 
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Vi ser på deres nettsider at Revisjon Midt-Norge i notat av mars 2018, prosjekt-id FR1029 (Undersøkelse 

habilitet tomtevalg brannstasjon), har erfaring fra tilsvarende vurderinger. Relevant for den saken vi 

peker på, er to sitater i denne rapporten: Kommunene sin oppgave er å yte tjenester og drive 

myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Kommuner skal være effektive, 

tillitsskapende og bærekraftige. For at kommunesektoren skal ha tillit og troverdighet, er det sentralt at 

de som er involvert i kommunale beslutninger og saksbehandling opptrer tillitsvekkende og med høy 

etisk standard. Kommuneloven og forvaltningsloven har regler om habilitet som skal ivareta dette. En 

folkevalgt blir inhabil til å behandle en sak dersom vedkommende har en personlig tilknytning til saken 

som kan skape tvil om at den folkevalgte vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. [...] 

Dersom en inhabil folkevalgt deltar i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak utgjør dette en 

saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig. Vilkåret for at vedtaket er ugyldig er at 

inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Dersom vedtaket er ugyldig må saken 

normalt behandles på nytt. 

 

Naturvernforbundet har av en advokat fått gjennomført en foreløpig juridisk vurdering av 

habilitetsspørsmålet, og denne er vedlagt brevet. 

 

Vi spør om Revisjon Midt-Norge kunne sett nærmere på saken og gjort en vurdering av om ordførerens 

dobbeltrolle som både grunneier og ordfører kan ha påvirket utbyggingsvedtaket. Vedtaket berører et 

av få kyst- og fjellområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge, og kan medføre tap av 

leveområder for trua og sårbare arter.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Maren Esmark       Ellen Andersson 

generalsekretær      fylkesleder 
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