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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 15.06.2021 - Sak: 78/21 
 
Gudbrand Sletten reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte. 
 
Begge habilitetsvurderingene gjøres etter forvaltningsloven § 6 annet ledd: 
«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet; blant annet 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. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skiver i veileder «Habilitet i kommuner og 
fylkeskommuner» s. 11 at grensen som er satt i § 6 første ledd må i utgangspunktet 
respekteres, og bestemmelsen i annet ledd må derfor ikke praktiseres slik at en uten 
nærmere vurdering blir inhabil. For å bli inhabil etter annet ledd må det noe mer til, slik at 
tilknytningsforholdet utgjør et særegent forhold. 
 
 
Gudbrand Sletten og søker er naboer. De har ikke personlig kontakt, men har barn i samme 
klasse. De omgås ikke privat annet enn ved tilstelninger ifm. barn eller når de møtes ved 
postkassa. De har ikke et nært vennskap. Verken Sletten eller noen han har nær personlig 
tilknytning til oppnår en 
særlig fordel, tap eller ulempe (ideell, økonomisk, faglig) som følge av vedtaket. Sletten føler 
at han selv kan ta en upartisk avgjørelse. Andre vil trolig ikke oppfatte at forholdet er egnet til 
å svekke tilliten til hans upartiskhet. Naboskap er ikke opplistet som et forhold som automatisk 
fører til inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd. Lovgivers grense på her respekteres, og 
det må være noe særegent og spesielt i naboforholdet for at den folkevalgte skal være inhabil.   
 
Konklusjon: Kommunedirektøren tilrår at Gudbrand Sletten er habil til å behandle sak 78 jf. 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
 Lars Høvren (Sp) fremmet forslag om at Gudbrand Sletten er habil, og ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Gudbrand Sletten tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Terje Midli tillatelse til bruk av ATV og henger for å kjøre inn til egen hytte ved Ner-Åsta 
for frakt av byggematerialer/verktøy/avfall. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2021 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – sti mellom hyttene 155/1/164 og 155/1/162 
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 


