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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 15.06.2021 - Sak: 74/21 
 
Gudbrand Sletten bad om å få vurdert sin habilitet, og fratrådte. 
 
Vurdert 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 bekjente snakker sammen når de møtes på bensinstasjonen 
han eier. Sletten har også et styreverv i ØTI der vi har fått låne maskiner fra hans firma til 
dugnad på idrettsplassen. 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. 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren tilrår at Gudbrand Sletten er habil til å behandle sak 74 jf. 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
Lars Høvren foreslo at Gudbrand Sletten erklæres habil, og dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Gudbrand Sletten tiltrådte. 
 
Lars Høvren (Sp) foreslo (på vegne av Sp og Sv) kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.   
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Vilkår for dispensasjon: 

1. Skogens skreddempende funksjon må avklares før byggetillatelse kan gis slik at pbl. § 
28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7-3 er ivaretatt. Dersom det er mulig å avklare 
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hvilke deler av skogen som må bestå må dette skje ved sikringstiltak eller 
privatrettslig avtale om framtidig driftsopplegg av aktuell skog slik at den beholder sin 
skreddempende funksjon som på kartleggingstidspunktet.  

 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 


