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Møte i  Kommunestyret den 24.10.2019 - Sak: 121/19 
 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som eier i selskaper i tilknytning 
til Hafjell Alpinsenter AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han 
erklæres inhabil i behandlingen av saken. Habilitetsspørsmålet er vurdert etter 
forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Hafjell idrett 
og han har forretningsmessige avtaler med datterselskaper av Hafjell Alpinsenter AS. 
 
Lisa Kramprud (AP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Hafjell 
nasjonalanlegg. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i behandlingen av saken. 
Habilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Rigmor Aarø Spiten (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Lisa Kramprud erklæres inhabil i behandlingen av saken. 
Habilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Dag Norvald Hansen (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordføreren orienterte om at rådmannen tilrår at saken utsettes. Dette på bakgrunn av at 
kommunen har mottatt et brev fra Hafjell Alpinsenter sin advokat. Rådmannen opplever at 
brevet gir en dreining av saken som gjør kommunens rolle som forurensningsmyndighet 
uklar, og at det tillegges kommunen oppgaver og myndighet som etter rådmannens syn er 
tillagt påtalemyndigheten. Det er dermed en fare for at brevet som ble mottatt av Hafjell 
alpinsenter vil skape et feilaktig inntrykk av sakens kjerne.  
 
Rådmannen ønsker å klargjøre kommunens juridiske plikter og ansvar. Dette innbefatter 
eksempelvis hvem som er part i saken i de ulike stadier fram til påtalemyndigheten eventuelt 
tar ut siktelse.  
 
Dette er en sak av prinsipiell karakter, og det er særdeles viktig at kommunestyret får en 
presis innføring i prosessen ved behandling av forurensningssaker som dette, samt det 
juridiske ansvaret før en beslutning skal tas.  
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet forslag om at rådmannens utsettelsesforslag støttes. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
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Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
 


