Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for
Miljøinformasjonsnemnda.
Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/06
Klager: Norges Naturvernforbund og WWF-Norge
Innklaget: Ulvig Kiær AS
Innklagede fremmet inhabiltetsinnsigelse mot advokatfirmaet Haavind Vislie AS som
er nemndas faste sekretariat. Som sette-sekretariat ble oppnevnt advokat Viggo Bondi.
Av praktiske grunner har advokat Viggo Bondi benyttet det faste sekretariat til
utsending av saksdokumentasjon og innkalling til møtet i nemnda. Disse funksjoner er
ikke å anses som ”tilrettelegging” av saken iht. forvaltningsloven § 6 første ledd.
Klagenemnda har på eget initiativ drøftet hvorvidt noen av nemndas medlemmer er
inhabile iht. forvaltningsloven § 6. Spørsmålet ble reist i forhold til Svein M. Søgnen.
Svein M. Søgnen fratrådte under nemndas behandling av dette spørsmålet.
Klagenemnda konstaterte raskt at ingen av de spesielle inhabilitetsgrunnene i
forvaltningsloven § 6 første ledd er til stede. Spørsmålet er derfor om man har å gjøre
med ”særegne forhold”, jf. § 6 annet ledd. Det kan her innledningsvis nevnes at det
ikke er reist formelle inhabilitetsinnsigelser fra klagerne, men at disse har kommet inn
på dette spørsmålet i samtale med nemndas leder.
Spørsmålet om inhabilitet har oppstått som følge av at Svein M. Søgnen er ansatt i
Norges Skogeierforbund. Norges Skogeierforening er en interesseorganisasjon som
representerer skogeierinteresser. Innklagede er for sin del medlem av NORSKOG som
er en annen interesseorganisasjon for skogeiere. For nemnda er spørsmålet derfor om
det på generelt grunnlag å representere de samme interesser som er til behandling i
saken, bør føre til inhabilitet.
Utgangspunktet for vurderingen er at man må ha å gjøre med ”særegne grunner”.
Etter loven skal det i vurderingen av om man har å gjøre med slike grunner blant annet
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.”
Etter nemndas oppfatning er det klart at saken i seg selv ikke innebærer særlig fordel,
tap eller ulempe for Svein M. Søgnen eller noen som han har nær personlig tilknytning
til. Nemnda har likevel under noe tvil kommet til Svein M. Søgnen er å anse som
inhabil fordi det foreligger særegne forhold. Spørsmålet har budt på tvil fordi nemnda

i utgangspunktet er partssammensatt og derfor sammensatt på en måte som nettopp har
til formål å sikre at hensynet til ulike og ofte motstridende interesser er ivaretatt.
Når nemnda har kommet til at det foreligger inhabilitet er det fordi Svein M. Søgnen
gjennom ansettelse i Norges Skogeierforening direkte representerer skogeierinteresser
og man i angjeldende sak har å gjøre med en interessetvist som i stor utstrekning
nettopp gjelder forholdet mellom skogeierens interesser på den ene siden og
miljøvernorganisasjonens interesser på den annen side. Norges Skogeierforbund er en
bransjeorganisasjon som ikke i seg selv har eierinteresser knyttet til skogsdrift. Styret
i forbundet består imidlertid av ledere av andelslag som kjøper tømmer fra andelseiere
som igjen er medlemmer av Norges Skogeierforbund. I forhold til dette er det derfor
ikke noen armlengdes avstand mellom rene eierinteresser og Norges Skogeierforbund.
I vurderingen har nemnda også lagt vekt på hensynene bak inhabilitetsreglene som
blant annet er å sikre at det utad ikke skal være tvil om at man ikke har lagt vekt på
utenforliggende hensyn eller på annen måte ikke sikret balansert og nøytral vurdering
av alle hensyn. Det siste hensynet gjør seg særlig gjeldende i et tilfelle som i
angjeldende sak der man har å gjøre med vanskelige og til dels nokså skjønnsmessige
vurderinger.
Vedtak:
Klagenemnda besluttet at Svein M. Søgnen er å anse som inhabil og besluttet
å utsette behandlingen av saken til et senere møte.
Oslo, 14. juni 2006
Jan Fougner
Leder

Gunnar Bodahl- Joahnsen

