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Til Tønsbergs Blad  

 

Saken dreier seg om inhabilitet i forliksrådet hos varaordfører og leder av forliksrådet Bent Moldvær, 

og hans mangel på selvinnsikt i denne aktuelle saken.  

Det er svært mulig at denne varaordfører også i mange andre saker, som behandles i forliksrådet, må 

regnes som inhabil på grunn av hans posisjon i kommunen. Dette på grunn av hans delaktighet i de 

fleste saker i Tønsberg kommune over lang tid. 

 “Moldvær har vært politiker siden 1983, og har i mange år vært leder for bygningsrådet, senere utvalg for 

bygge- og arealsaker.” 1  

Samtidig sees varaordfører Moldvær på som en svært kontroversiell politiker i kommunen av svært 

mange innbyggere etter noen uheldige saker.  

Derfor må det understrekes at forliksrådene er til for å skape forlik og ikke tvinge folk til uriktige 

forlik eller tvinge dem til å ta opp saken til behandling i tingretten til langt høyere kostnader eller la 

være. Varaordfører Moldvær kan derfor på grunn av sin uvitenhet i sin rolle i forliksrådet førte til 

flere slike uheldige saker over flere år.  

Mulig det nå er på tide at varaordfører Moldvær trekker seg fra sin stilling i rådet? 

Under er min begjæring til Fylkesmannen i et håp om at saken kan tas opp på nytt uten varaordfører 

Moldvær tilstede og eventuelt ved en annen kommune sitt forliksråd.  
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Begjæring om ugyldighets forklaring av dom i forliksrådet sak nr.: F2018-

004129 på grunn av inhabilitet til forliksrådets leder og varaordfører i 

Tønsberg kommune Bent Moldvær. 

Vil med dette ta kontakt med dere siden det er fylkesmannen som fører administrativt tilsyn med 

forliksrådene. 

Den 29-januar dette år ble undertegnede pålagt å gi et tilsvar til forliksklage hvor klager er Olav 

Skuggedal (entreprenør). 

Etter en mengde forsøk i 2017 på å få til et møte med Olav Skuggedal i fjor sommer og høst, ble det 

til slutt ikke noe av, se vedlegg.  

Når jeg treffer ham i forliksrådet 20.mars i år innrømmer han at han bevist ikke ville ha noe møte 

med undertegnede, da det muligens kunne forstås dithen at han innrømte feil og mangler. For 

undertegnede er dette bare nok en feil og en mangel ved hans gjennomføring av gravearbeidet og 

annet som han skulle utføre for oss naboer i Liabakken.  

Men til saken om begjæring om ugyldighet, det har seg slik at forliksrådets leder Bent Moldvær som 

er varaordfører altså også representerer kommunen i denne saken.  

Denne saken dreier seg om de utgiftene som Tønsberg kommune eller Skagerak Energi ikke er villig 

til å betale. Disse strømledningene som hang 1,5 meter fra min leilighet i 2.etasje og som strålte 6 

ganger så mye som er utbedringsgrensen på 400NanoTesla i skoler og barnehager i kommunen. Altså 

et totalt magnetfelt på 2400 NanoTesla inne på mitt soverom. Tønsberg Kommune hadde tillatt å 

bygge flere nye store boliger på oversiden av mitt hus, noe som hadde økt strømføringen og dermed 

økt det tilhørende magnetfeltet betraktelig inne i mitt hjem. 

De hadde også tidligere vært eiere av disse strømførende 

ledningene. 

I tillegg påla Tønsberg Bydrift ved Jan Eide entreprenøren 

Skuggedal å asfaltere igjen gata før firmaet hadde gravd ned 

den siste strømførende kabelen som hang i luften. Denne 

kabelen hadde tydeligvis Skuggedal glemt å legge ned, en 

kabel som visstnok tilhørte Tønsberg Kommune. Skuggedal 

hadde i oppdraget sitt å holde kontakten med kommunen, 

noe man kan se av faktura. Allikevel gjenstår det en 

strømførende kabel i luften. På tross av dette, ønsker 

entreprenøren Skuggedal å fremme et fullstendig krav med 

mer for arbeidet som ikke er fullført.  

Når saken kom opp i forliksrådet 20.mars var det fra 

undertegnede side helt klart at varaordfører var inhabil i 

denne saken, da kommunen på så mange måter var involvert i 

denne saken. I tillegg må det sies at Bent Moldvær og 



undertegende sitter sammen i posisjonen i Tønsberg Kommune. Der det forhandles om budsjetter, 

leirskoler, strålingsgrenser i skoler og barnehager, men også rasisme og annet. 

I habilitetsreglene i domstolloven §§ 106 og 108 står det spesielt om stillingen ordfører og 

varaordfører. 

Ifølge domstolloven § 106 nr. 5 kan ingen være dommer  

”når han styrer eller er medlem eller varamedlem av styret for et selskap, en forening, sparebank, 
stiftelse eller offentlig innretning eller ordfører eller varaordfører i en kommune eller fylkeskommune 
som står i et slikt forhold til saken som nevnt i nr. 1”. 2 

Ordfører og varaordfører er etter dette inhabile i en sak der kommunen enten er part i saken, 

medberettiget, medforpliktet eller regresspliktig i forhold til en part, eller der kommunen er 

fornærmet i en straffesak. 3 

Derfor sa jeg klart i fra til forliksrådets leder at dette var tilfelle, og at forliksrådet derfor ikke kunne 

avsi noe dom i denne saken, da den ville være ugyldig. 

Allikevel tilbød undertegnede entreprenør Skuggedal at vi skulle forsøke å finne en løsning på vår 

uenighet der og da, noe som han avviste. 

Bent Moldvær truet med en fraværsdom hvis jeg forlot møtet, noe som jeg ikke kunne forstå var 

mulig når han var så inhabil som han faktisk var i dette tilfelle, dermed forlot jeg møtet. 

Håper med dette at denne fraværsdommen til varaordfører Bent Moldvær kan erkjennes ugyldig og 

at et nytt møte kan berammes uten Moldvær som deltager. 

 

Vennlig hilsen 

 

Odd-Erik Helgesen 
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