
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - AREALER TIL NÆRINGSFORMÅL - ERVERV, 
OPPARBEIDING OG SALG  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 55/20 den 27.08.2020. 
 
Behandling: 
 
Ola Kleiven, Sp, tok opp sin habilitet. Han gikk fra ved vurderingen. 21 representanter 
tilstede ved vurderingen.  
 

Administrasjonens vurdering av spørsmålet, ved assisterende kommunedirektør 
Cathrine Furu:  
 
«Ola Kleiven har stilt spørsmål om egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av sak om arealer til næringsformål. 
Kleiven er medlem av styret i selskapet Gausdal Bruvoll SA. Selskapet har søkt 
Gausdal kommune om å få kjøpe næringsarealer i Steinsmoen. 
 
Av vedtakspunkt 6 i formannskapets innstilling fremgår at «Punktene 1-7 under 
«Konklusjon» legges til grunn for videre arbeid med næringsarealer». 
Et av punktene det her vises til er følgende: «En vesentlig del av arealet i Steinsmoen 
kan selges til Gausdal Bruvoll SA. Det settes som vilkår at bedrifta bygger ny 
adkomstveg fra Steinsmovegen for inntransport av tømmer(…)».  
Videre fremgår av øvrige vedtakspunkt blant annet kvadratmeterpris for arealet, samt 
andre forutsetninger knyttet til kommunens salg av arealene. 
 
Som part i saken etter forvaltningslovens bestemmelser, regnes den som avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Med dette menes 
adressaten for vedtaket, eksempelvis den som pålegges en plikt, får en tillatelse eller 
innvilges en søknad. En part kan være en juridisk eller en fysisk person. 
Hvis saken har rettslig betydning for et selskap ved at den påvirker dets rettigheter og 
plikter, vil det som klar hovedregel anses som part. 
Det må gjøres en helhetlig vurdering om det er rimelig å gi status som part, ut fra hvor 
nær tilknytning det har til saken og hvor sterkt det samlet sett blir berørt av den. 
Vedtaket anses å direkte gjelde Gausdal Bruvoll SA, da kommunestyret skal ta stilling 
til om selskapet etter søknad skal få kjøpe en vesentlig del av arealene i Steinsmoen, 
samt til hvilke vilkår som skal legges til grunn for kjøpet.  
Som følge av dette anses selskapet for å være «part» etter forvaltningsloven § 2, 1. ledd 
bokstav e.  
 
I henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e, er en folkevalgt automatisk 
inhabil til å behandle en sak når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 
styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken. 



 
 

 
 

 

Styremedlem etter denne bestemmelsen omfatter både medlemmer som er oppnevnt av 
eierne og de som er oppnevnt av de ansatte. 
Som medlem av styret i Gausdal Bruvoll SA, vil Kleiven være omfattet av denne 
bestemmelsen, og således automatisk inhabil til å behandle saken.  
 
Konklusjon: Ola Kleiven anses for å være inhabil ved behandlingen etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e.» 

 
 
 
Votering av habilitet:  
Ola Kleiven ble enstemmig vedtatt som inhabil.  
 
21 representanter tilstede.   
 
Eystein Fære Forset, Sp, satte fram spørsmål om sin habilitet. Han gikk fra under 
vurderingen. 20 representanter tilstede ved vurderingen.  
 
Administrasjonens vurdering av spørsmålet, ved assisterende kommunedirektør Cathrine Furu:  
 

«Eystein Fære Forseth er en av grunneierne i ett av arealene som er omtalt i saken; 
Grånligruva. 
 
Av vedtakspunkt 6 i formannskapets innstilling fremgår at «Punktene 1-7 under 
«Konklusjon» legges til grunn for videre arbeid med næringsarealer». 
Et av punktene det her vises til er følgende: «Kommunen stimulerer nye interessenter 
til å etablere seg i Grånligruva i Vestre Gausdal, der det er god plass».  
Arealene er ikke omfattet av de øvrige vedtakspunktene, herunder fastsatt 
kvadratmeterpris eller øvrige vilkår, da det ikke er kommunen som eier arealene.  
 
Som part i saken etter forvaltningslovens bestemmelser, regnes den som avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Med dette menes 
adressaten for vedtaket, eksempelvis den som pålegges en plikt, får en tillatelse eller 
innvilges en søknad. En part kan være en juridisk eller en fysisk person. 
Hvis saken har rettslig betydning for en person ved at den påvirker dets rettigheter og 
plikter, vil han som klar hovedregel anses som part. 
Det må gjøres en helhetlig vurdering om det er rimelig å gi status som part, ut fra hvor 
nær tilknytning det har til saken og hvor sterkt det samlet sett blir berørt av den. 
Selv om området der Forseth er grunneier er nevnt i saken og kommunen ønsker å 
stimulere interessenter til å etablere seg i dette området, anses ikke saken å ha rettslig 
betydning for Forseth. 
Dette er en videreføring av eksisterende praksis der Gausdal kommune informerer 
næringsaktører som ønsker å etablere seg i kommunen om tilgjengelige arealer som 
både er i kommunal og privat eie. 



 
 

 
 

 

Etter en helhetlig vurdering anses ikke Forseth å omfattes av partsbegrepet i 
forvaltningsloven § 2, 1. ledd bokstav e, og er følgelig ikke automatisk inhabil til å delta 
ved behandlingen av saken. 
 
Selv om den folkevalgte ikke er automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd, 
kan det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til den 
folkevalgtes upartiskhet, jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å 
behandle saken på en nøytral måte. 
Det har også betydning om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det 
må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære 
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig 
tilknytning til".  
Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. Dersom den 
folkevalgte selv har økonomiske interesser i saken, vil man som hovedregel være inhabil 
i å delta i behandlingen av den. 
I dette tilfellet ønsker kommunen å stimulere til næringsetablering i et område der 
Forseth er en av grunneierne. Som det følger av saken, innebærer dette ingen 
rettigheter eller plikter for kommunen eller grunneierne, men handler i praksis om at 
kommunen informerer om at næringsarealene er tilgjengelige og oppfordrer eventuelle 
interessenter om å ta kontakt med grunneierne. Kommunens bidrag anses å være 
formidling av informasjon, slik en kommune gjør i mange ulike sammenhenger. Dette 
kan bidra til at grunneierne får solgt eller leid ut arealer, men arealene er uansatt 
tilgjengelige, uavhengig av kommunens bidrag. Av saken følger ingen bestemmelser 
eller vilkår som ellers påvirker disponeringen av arealene. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en han har nær personlig tilknytning 
til spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en 
ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for den folkevalgte. I dette tilfellet vil forslaget gjelde en mindre og definert 
krets, det vil si grunneiere i Grånligruva, og dette inkluderer Forseth. En eventuell 
fordel anses imidlertid for å være av svært begrenset art, og det fremgår ingen 
opplysninger som tilsier at Forseth har en særlig interesse i sakens utfall. 
 
Etter en helhetlig vurdering ut fra de opplysningene som foreligger på 
vurderingstidspunktet, anses det ikke å foreligge en særlig fordel, tap eller ulempe for 
den folkevalgte som følge av kommunestyrets vedtak i saken. Det kan imidlertid 
foreligge andre forhold som kan påvirke vurderingen i saken, og dette er i så tilfelle 
forhold som  den folkevalgte selv må belyse.» 

 



 
 

 
 

 

 
Votering av habilitet:  
Eystein Fære Forset, Sp, ble enstemmig vedtatt som habil.  
 
21 representanter tilstede ved behandlingen av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
---- 
 
  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende, krever kommunen kr 75,-  
pr m2 for eksisterende næringsarealer som er opparbeidet av kommunen. Dette dekker 
kostnaden med tomt, veg, vatn og avløp til tomtegrense. 

2. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 1 betales etter høg sats. 
3. Ved grunnerverv og opparbeidelse av nye næringsarealer, beregnes m2-pris av 

kommunens samlede kostnader for tomt, veg, vatn og avløp frem til tomtegrense. 
Fastsetting av tomtepris legges fram for politisk behandling 

4. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 3 betales etter låg sats. 
5. Ved kjøpers ønske om videresalg av tomteparsell, skal kommunen kunne benytte 

forkjøpsrett til opprinnelig kjøpspris (indeksreguleres). Alternativt skal ny kjøpers 
virksomhet godkjennes av kommunen. 

6. Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for det videre arbeid med 
næringsarealer. 

 

 
 
 


