
 

 

 

BYSTYRET 04.03.2021 

 

 

INTERPELLASJON: Bystyrets vedtak om Bodalstranda i 2019 må kjennes ugyldig 

 

INTERPELLANT: Steinar Haakenstad (SaFoSa) og Ståle Solberg (SaFoSa) 
 
 

ORDFØRERENS SVAR:  

Jeg har på bakgrunn av påstandene som framsettes i interpellasjonen bedt kommunedirektøren 

utarbeide et notat om saken. Det notatet foreligger, og er sendt bystyret sammen med svaret på 

interpellasjonen.  

Notatet bekrefter at det er korrekt at rapporten av 14.11.2018 ikke ble sendt bystyret, men det 

framgår samtidig at rapporten er behørig omtalt i et av de andre vedleggene. Det er ingen grunn 

til å tro at noen har forsøkt å skjule for bystyret at rapporten eksisterer da den er omtalt. 

Videre er det riktig at et er utført boring til «stopp mot antatt berg/antatt stein», men at det på 

vedtakstidspunktet ikke med sikkerhet var påvist fjell i nordre del av planområdet, slik det står i 

planbeskrivelsen. Dette er feil informasjon fra konsulent. Kommunedirektøren beklager at denne 

feilinformasjonen er videreformidlet til bystyret.  

Jeg er selvsagt opptatt av at den informasjonen som forelegges bystyret til enhver tid skal være 

korrekt. Vi vet imidlertid at også i offentlige utredninger vil det forekomme enkelte feil. Det 

gjelder også i Sarpsborg, selv om kommunedirektøren og hennes medarbeidere tilstreber at alt 

skal være korrekt. 

Dersom det foreligger feil som er alvorlige at de må anses å ha betydning for utfallet i en sak, så 

vil vedtaket bli opphevet.  

Etter norsk forvaltningslovgivning er ikke slik at enhver feil skal kunne føre til at vedtak 

annulleres. Det ville skapt en håpløs uforutsigbarhet for både kommunen og de som er parter i 

utbyggingssaker. 

Notatet fra kommunedirektøren vedlagt svaret konkluderer med at dette ikke er grunnlag for at 

vedtaket skal kunne kjennes ugyldig. 

Jeg tillater meg å minne bystyret om at reguleringsplanen for Bodalstranda har vært gjennom 

både klagesaksbehandling og lovlighetsklage, uten at Statsforvalteren har funnet grunn til å 

oppheve vedtaket.  

Fra mitt ståsted kan jeg heller ikke se noen grunn til at vedtaket skal gjøres om, oppheving av 

vedtak kan kun gjøres dersom det er juridisk grunnlag for det.  

 

Vedlegg: Notat fra kommunedirektøren (dok. 20/16060-91) 


