
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, 
PLANID: 202002 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 53/22 den 16.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Randi Noreng, Bygdalista, tok opp sin habilitet. Hun gikk fra ved behandling og vurdering.  
Asbjørn Øverli, Ap, tok i møte opp sin habilitet, i og med at sønnen arbeider for Sigurd og Ola 
Grimstad AS. Begge gikk i fra. 21 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
 

Randi Noreng har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av detaljreguleringsplan for Kankrud Fjelltak. 
 
Norengs ektefelle arbeider for Sigurd og Ola Grimstad AS som eier 50 % av aksjene i 
Kankerud Fjelltak.  
Hans arbeid er imidlertid ikke relatert til aktiviteten ved Kankerund Fjelltak. 
 
I dette tilfellet er det ingen relasjon mellom Randi Noreng og partene i saken som 
medfører automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven §6, 1. ledd.  
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter 
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 en part 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".  
Ektefelle vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng.  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad.  



 
 

 
 

 

 
Det foreligger ingen opplysninger som tilsier at Noreng selv eller hennes ektefelle 
påvirkes av kommunestyrets beslutning på en slik måte. 
 
Konklusjon: Randi Noreng anses å kunne delta ved kommunestyrets behandling av 
saken. 
 

 
Votering om habilitet for Randi Noreng, 21 representanter:  
Enstemmig vedtatt habil.  
 
22 representanter tilstede.  
 
Vurderingen om habilitet for Asbjørn Øverli er - utfra de opplysninger som er gitt i møtet – 
den samme som for Randi Noreng.   
 
Votering om habilitet for Asbjørn Øverli:  
Enstemmig vedtatt habil.  
 
23 representanter ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold 
av plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting 
av bekken er ferdig. 
 
 
 
 


