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TILTAKSHAVERS KOMMENTARER TIL KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN R-313 

DETALJREGULERING FOR KJÆRNESVEIEN 18 M.FL 

Det vises til Adv Skars klage til Ås kommune datert 11/2-19.  

 

1. Til det formelle 

a. Uttalelse fra Kjærnes og Strandenga velforeninger. 

Uttalelsen fra Kjærnes Vel og Strandenga Vel er datert 29/8-18. Fristen for uttalelsene til den 

offentlige høringen utløp den 15. september 2017. Uttalelsen har dermed innkommet mer enn 11 

måneder etter fristens utløp. 

Det påstås i adv Skars klage at «idet vellene representerer tilnærmet alle beboere i området der 

reguleringsplanen nå skal gjelde». Dette er direkte feil. Reguleringsplanen det klages på omfatter 

kun eiendommene Kjærnesveien 18 og 32. Ingen av medlemmene i de to velforeningene omfattes 

av den påklagede reguleringsplanen. Kun tre av medlemmene i Kjærnes Vel er naboer til 

planområdet, og ytterligere tre medlemmer i Kjærnes Vel kan bli påvirket av økt bruk av felles 

adkomst fra nord.   

Det bør også påpekes at Strandenga Vel består av et 50-talls fritidsboliger beliggende ca 2 km fra 

planområdet i Kjærnesveien 18/32. 

Uttalelsene fra velforeningene er heller ikke til den vedtatt reguleringsplan, men til det først frem-

lagte forslag, som inkluderte blokkbebyggelse. I den vedtatte reguleringsplan er stort sett alle 

motforestillinger som ble fremført av naboene hensyntatt. Velforeningenes uttalelse har dermed 

meget begrenset relevans for det vedtatte reguleringsforslag.  

Til innholdet i brevet fra Kjærnes Vel kan kort bemerkes at sannhetsgehalten er varierende. Det 
står blant annet: “Under årsmøtet i Kjærnes vel ble presedens for ytterligere utbygging innover på 
Kjærnes tatt opp. Dersom Kjærnesveien 18 og 32 skal bygges ut i det omfang som her beskrives, må 
man først vedta å gå imot Regional plan for areal og transport. Dette vil nødvendigvis skape 
muligheter til å bygge ut lenger inn på Kjærnes også, hvilket Barfelt ble spurt om. Han svarte da at 
det ikke ville bli aktuelt, fordi kommunen ikke kom til å gå med på utbygging lenger inn på Kjærnes. 
Da han ble spurt om hvorfor de skulle gå med på det i hans tilfelle men ikke i andre private 
utbyggeres tilfelle, hadde han ikke noe godt svar.»  



 Det er riktig at Kjetil Barfelt svarte at det neppe ville bli aktuelt med mer utbygging lenger 
inn på Kjærnes, men det er ikke tilfelle at det ikke ble gitt en god grunn for denne 
uttalelsen. Tvert imot var grunnen som ble oppgitt at: «Det er ikke flere områder på 
Kjærnes som i Kommuneplanen er avsatt til boligformål.»  

 

Og videre i brevet: «I 2014 var det varslet en liknende utbygging i Nebbaveien. Barfelt med flere 
naboer gikk sterkt imot dette og bidro til å legge et press på kommunen som fikk dette prosjektet 
stoppet.”   

 Initiativet til bygging i Nebbaveien kom som et helt normalt innspill til Kommuneplan-
rulleringen i 2014/2015.  
Barfelt, som bor ca 2 km fra Nebbaveien, uttalte seg overhodet ikke om planene og var 
heller ikke delaktig i «å legge press på kommunen». Barfelt deltok imidlertid i kommune-
styrets behandling av områder som var spilt inn til kommuneplanarbeidet.  
Området i Nebbaveien var et av flere planinitiativ som falt ut i denne behandlingen, hoved-
sakelig pga at området er et LNF/A-område beliggende 2,6 km fra offentlig kommunikasjon.  
 
 

b. Inhabilitet 

Det har aldri vært tvil om at Kjetil Barfelt er inhabil i behandlingen av reguleringsplan R-313. Han 

har da også fratrådt, ikke bare formelt som adv Skar skriver, men i høyeste grad både formelt og 

reelt, ved alle behandlinger av saken. Dette bekreftes forøvrig i brevet fra Kjærnes Vel der det står 

at «…etter at Barfelt hadde gått ut…».  

Advokat Skar reiser igjen påstanden om at ikke bare er Kjetil Barfelt inhabil, men at også ALLE 

andre møtende medlemmer i hovedutvalget og dessuten alle ikke møtende varamedlemmer er 

inhabile. Dette faller på sin egen urimelighet. 

Habilitetsspørsmålet har vært gjenstand for separat behandling i Hovedutvalg for Teknikk og Miljø 

den 7/12-17. Til behandlingen fremla rådmannen en 6 sider utredning/notat fra KS-Advokatene 

v/advokat Cecilie R. Sæther. Vedlegg 1. Notatet oppsummerer som følger: 

Det sentrale utgangspunkt er at et kollegialt organ ikke blir inhabil selv om lederen er det. 

Det er rettslig uklart hvorvidt det overhodet kan være aktuelt at organet som sådan blir 

inhabile, men det kan ikke utelukkes. Det må i så fall vurderes etter fvl § 6 andre ledd og det 

må trolig kreves noe ekstraordinært og langt mer enn at avgjørelse i saken kan få 

økonomisk betydning for lederen.  

Det enkelte medlems habilitet må vurderes på ordinær måte etter § 6 andre ledd for så vidt 

det foreligger særegne forhold som kan medføre at vedkommende er inhabil.  

Det er utvalget selv som tar stilling til habilitetsspørsmålene og ikke det enkelte medlem. 

Det anbefales at lederen stiller med vara når utvalget avgjør vedkommendes habilitet og 

habiliteten til utvalget som sådan.      

 

Som saksopplysning kan det nevnes at Kjærnesveien 18 AS er et heleid datterselskap av Barfelt AS. 

Barfelt AS har pr 31/12-2017 en egenkapital på over 21 millioner kroner, og soliditeten er på 

respektable 98,9%.  



2. Til det materielle 

a. Planer 

Advokat Skar fremholder at «… forslaget til reguleringsplan …. sterkt avviker fra øvrige kommunale 

planer og overordnede regionale føringer…». Dette er bevislig feil. Planforslaget er 100% i tråd med 

gjeldende Kommuneplan vedtatt i 2015. Eiendommen er i Kommuneplanen avsatt til boligformål 

og planområdet er i tråd med dette vedtatt regulert til bolig.    

Det er korrekt at planområdet ligger utenfor prioritert vekstområde og det er riktig at Fylkes-

mannen har uttalt at det er uheldig å legge ut et reguleringsforslag med 40 nye boenheter.  

Fylkesmannens innspill samt naboenes innspill gjorde at planens omfanget ble betydelig redusert. 

Blokkbebyggelsen som både Fylkesmann og naboer reagerte på er tatt ut og erstattet med stedstil-

passet bebyggelse bestående av eneboliger og noen rekkehus. Antall boliger er redusert nesten til 

det halve.  

Planområdet ligger mindre enn 500 meter fra bussholdeplassen Askehaug som trafikkeres av godt 

over 200 busser pr døgn. Bussen bruker 25 minutter til Oslo Sentralstasjon/Bussterminal. 

Statens Vegvesen har ikke hatt negative merknader til planen. 

Byggingen av ny lokalbutikk ca 750 meter fra planområdet pågår i disse dager. 

Ås kommune er den kommunen i Norge, som ifølge SSB, må påregne størst befolkningsvekst i de 

kommende 10-15 år – opp mot 50-60%. Basert på dette kan det anslås at det er behov for mellom 

5000 og 7000 boliger, og dermed består de 10% som kan ligge utenfor prioritert vekstområde av 

500-700 boliger. De foreslåtte 23 boenheter utgjør mindre enn 4 promille av det forventede 

behovet.       

At 7 eneboliger og 9 rekkehus på en 10 dekar stor tomt skulle være «en så stor utbygging at den 

klart strider med bosettingsmønsteret i området og vil åpenbart påvirke blant annet 

boligprogrammet, behovet for å ha tilstrekkelig skoleplasser mv – uten at noe av dette er utredet» 

er vanskelig å forstå.  

 På Kjærnes finnes det i dag mer enn 200 eneboliger og anslagsvis 60-70 hytter. At en 

utbygging av 7 eneboliger og 9 rekkehus kan være «klart i strid med bosettingsmønsteret» 

er vanskelig å forstå. 

 I gjeldende Kommuneplan er det medtatt rekkefølgebestemmelser for både barnehage og 

skolekapasitet. Dette er også, på tross av advokat Skars påstand, vurdert av rådmannen. 

Både barnehage- og skolekapasitet finnes, og kommunen bygger i disse dager en ny 8-

avdelingers barnehage mindre enn 2 km fra planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 



b. Nordre adkomstvei - kapasitet 

Når det gjelder den nordre adkomstveien så har advokat Skar fått utarbeidet en bildemappe med 

tekst der det bl.a. på side 3 vises et bilde med 7 biler, med bildeteksten «Bildet illustrerer en 

situasjon der syv biler benytter seg av veien samtidig. Dette må man forvente at vil bli hverdagen 

dersom grusveien skal benyttes som innkjøringsvei for den nye utbyggingen som varslet».  

Dersom man legger til grunn Statens vegvesens håndbok V713 "Trafikkberegninger" (pkt C.2.2) så 

vil ÅDT for 2 eneboliger + 2 eneboliger med sekundærleiligheter kun bli 21 biler pr døgn (3,5*6).  

Nedenfor er det gjort et forsøk på å sannsynlighetsberegne situasjonen der 7 biler samtidig 

befinner seg i bevegelse på grusveien. Det er lagt til grunn at alle turer skjer i tidsrommet mellom 

kl 0700 og kl 1700 (= 600 minutter) og at en tur tar 1 minutt. Beregningen viser at sannsynligheten 

for at dette skulle inntreffe er ca 1 på 4 trillioner. Den risikoen ansees som klart håndterbar.  

  

 

Det er dessuten regulert inn vendehammer innerst i veien, og det er i hvert fall to steder der det, 

uten å gå inn på naboenes tomt, kan etableres møteplasser. 

Dersom dette ikke er nok er grusveien allerede i gjeldende reguleringsplan regulert i 5 meters 

bredde. Det vil derfor være kurant å utvide veien dersom dette skulle vise seg nødvendig.  
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)  = 0,00000000000000000012   (eller ca 1 på 4 trillioner) 



c. Nordre adkomstvei - utkjøring 

Det påpekes av adv Skar at utkjøringen i Kjærnesveien er uoversiktlig.  

Det er riktig at sikten kunne vært noe bedre, men det er i så tilfelle fordi eierne av Kjærnesveien 

26, 28 og 38 ikke respekterer kravet til frisiktssoner i gjeldende reguleringsplan R-221 Eikestubben 

(utsnitt av reguleringskart vist på forrige side). Det gjelder hus for søppelkasser, gjerder, porter og 

frittstående søppelkasser. 

Eierne av Kjærnesveien 26, 28 og 38 er blant klagerne i denne saken. 

 

d. Topografi 

Advokat Skar har tidligere fremhold at planen «vil måtte medføre så mye sprengning at hele 

topografien vil endres». Denne kritikken er nå dempet noe, men for ordens skyld kan det bemerkes 

at planens byggeområder ikke omfatter planområdets nord-sør-gående «åsrygg». Denne 

problemstillingen er således ikke er reell. 

  



3. Oppsummering 

Klagerne er i sin fulle rett til å klage, men klagen fremstår i stor grad å være motivert av «Not in my 

back yard – NIMBY». 

Den plan som er godkjent er i tråd med kommuneplanens arealdel, det er 5 minutters gange til en 

av Follos mest frekvente bussholdeplasser, planen berører ikke dyrket eller dyrkbar mark og 

omfanget med 7 eneboliger og 9 rekkehus kan ikke på noen måte sies å være en særlig tung 

utnyttelse av en 10 dekar stor tomt. 

Tiltakshaver ber derfor om at klagen på reguleringsplanen avvises. 

 

 

Kjærnes den 15/3-2019 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Kjærnesveien 18 AS 

 

 

 

 

Vedlegg:   Utredning/notat fra KS-Advokatene v/advokat Cecilie R. Sæther. 
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Vurdering habilitet mv. 

1. Innledning 

Jeg viser til e-post 19.10.17 med vedlegg der det bes om en vurdering av anførsler om inhabilitet fremsatt 

i brev 15.09.17 fra advokat Skar. Videre bes det om en redegjørelse for hvilke særegne/spesielle forhold 

som kan tenkes å føre til at medlemmer av et kollegialt organ kan anses inhabile fordi et medlem er 

inhabil. Jeg er også bedt om å se nærmere på den praktiske prosessen videre i saken med henvisning til 

forvaltningsloven (fvl) § 8.  

2. Sakens bakgrunn 

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Kjærneveien 18 m.fl., har advokat 

Skar på vegne av seks berørte beboere kommet med bemerkninger. I den forbindelse er det også fremsatt 

påstander om inhabilitet for leder av hovedutvalget for teknikk og miljø (heretter omtalt som utvalget) 

fordi planforslaget er utarbeidet med Kjærnesveien 18 AS som forslagsstiller. Det er vist til at Barfelt er 

styreleder og daglig leder i selskapet. Det anføres at Barfelt er inhabil i denne konkrete saken, jf. fvl § 6 

andre ledd. Videre er det anført at Barfelt også vil være inhabil i andre saker som skal behandles i utvalget 

og som kan ha en mer indirekte økonomisk konsekvens for selskapet.  

 I tillegg anføres det fra advokat Skar at alle medlemmene av utvalget er inhabile til å behandle saken pga. 

som følge av Barfelts sterke økonomiske interesser i utbyggingen. Det er her vist til fvl § 6 tredje ledd og 

avledet inhabilitet.  

Det er i saken opplyst at Barfelt er eneeier av Barfelt AS som igjen er eneeier av Kjærnesveien 18 AS.  

3. Rettslig utgangspunkt og vurdering 

Det vil i saken være forvaltningslovens habilitetsregler som vil gjelde, jf. kommuneloven § 40 nr. 3 

På bakgrunn av opplysningene i saken, legger jeg til grunn at Barfelt er inhabil etter fvl § 6 første ledd, 

bokstav e) nr. 2 (og ikke fvl § 6 andre ledd som advokat skar viser til). Jeg legger da til grunn at Barfelt er 

styreleder og daglig leder, samt at selskapet er part i saken, jf. fvl § 2 føreste ledd bokstav e), i og med at 

det er selskapet som er forslagstillere til planforslaget. Jeg oppfatter heller ikke bestillingen slik at dette er 

noe jeg er blitt bedt om å vurdere nærmere.  

For så vidt gjelder avledet habilitet for øvrige medlemmer av utvalget etter fvl § 6 tredje ledd, fremgår det 

av ordlyden at denne ikke direkte kommer til anvendelse i kollegiale organer. Bestemmelsen lyder:  
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Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan 

Leder av et kollegialt organ er ikke overordnet de øvrige medlemmer av organet. For at fvl § 6 tredje ledd 

skal kunne tolkes i strid med hva som etter en naturlig fortolkning følger av ordlyden, kreves konkrete 

holdepunkter for dette. Jeg kan ikke se at det foreligger rettskilder som tilsier en slik fortolkning i strid 

med ordlydens alminnelige bestemmelser.  

Advokat Skar har vist til Norsk lovkommentar på Gyldendal rettsdata til fvl § 6 tredje ledd. Denne 

kommentaren er skrevet av Jan Fridthjof Bernt.  

Lederen for et kollegialt forvaltningsorgan kan ikke anses som overordnet de øvrige medlemmene. 

Som utgangspunkt vil de øvrige medlemmene av et kollegialt organ kunne både forberede og 

avgjøre saken selv om lederen er inhabil. 

Medlemmene av et kollegialt organ kan på den andre siden tenkes å bli inhabile etter § 6 annet 

ledd til å behandle en sak fordi den i særlig grad er viktig for en av deres kolleger i dette organet. 

Dette er likevel et klart unntak, og det må holdes fast ved som en klar hovedregel at et medlem av 

et kollegialt organ ikke er inhabil til å behandle en sak selv om et av de andre medlemmene er 

inhabilt. 

Jeg oppfatter uttalelsen slik at Bernt legger til grunn at dersom det unntaksvis kan være tale om 

inhabilitet i disse tilfellene, må det forankres i fvl § 6 andre ledd.  

Geir Woxholth har omtalt dette slik i forvaltningsloven med kommentarer, 5 utgave, 2011, s201: 

Et særlig spørsmål er om det foreligger et overordningsforhold mellom formannen og de andre 

medlemmer i kollegiale organer. Her er det klart at formannen ikke anses overordnet de andre 

medlemmene, jfr Frihagen s 379.  

Frihagen omtaler dette slik i Forvaltningsrett bind II 1992, s 114  

Formannen i et kollegialt forvaltningsorgan kan ikke anses overordnet de øvrige medlemmer. 

Formannens inhabilitet vil mao. ikke føre til at de øvrige medlemmer er inhabile. Således vil ikke 

medlemmene av kommunestyret, bygningsrådet eller Det akademiske kollegium være inhabile 

etter § 6, 3 ledd fordi om ordføreren, bygningsrådsformannen eller rektor er det. 

Tilsvarende følger av veileder fra kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet i kommuner og 

fylkeskommuner pkt 3.3 side 15.  

Jeg har ikke funnet noe ytterligere som støtter en betraktning som det kan anføres at Bernt gir uttrykk for, 

om at det kollegiale organet som sådant kan bli inhabil etter fvl § 6 andre ledd.  På denne bakgrunn 

mener jeg eventuell inhabilitet for øvrige medlemmer i utvalget, i utgangspunktet må vurderes konkret i 

forhold til den enkelte etter fvl § 6 andre ledd som lyder: 

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. 
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Bestemmelsen gir i motsetning til tredje ledd, anvisning på en konkret vurdering i forhold til den enkeltes 

habilitet. Det er derfor vanskelig å tenke seg en kollektiv inhabilitet uten en konkret vurdering som kan slå 

ulikt ut for de enkelte medlemmer i utvalget. Jeg mener det i så fall må kreves noe ekstraordinært for at 

dette kan bli resultatet. Jeg har foretatt søk i rettskilder uten å ha funnet noen avgjørelser eller uttalelser 

som kan underbygge det Bernt her har gitt uttrykk for. Det betyr likevel ikke at det kan hevdes å bli 

resultatet i særlige tilfeller.  

4. Nærmere om fvl § 6 andre ledd og vurdering i forhold til utvalgsmedlemmer 

Jeg er ikke blitt bedt om å foreta en slik konkret vurdering som fvl § 6 andre ledd gir anvisning på og jeg 

har heller ikke opplysninger til å kunne foreta denne. I tråd med bestillingen for oppdraget skisseres 

imidlertid nedenfor hvilke forhold som kan få betydning ved en slik vurdering.  

For at hele utvalget skal kunne bli inhabil uten en nærmere konkret vurdering i forhold til den enkelte, må 

dette fortolkes ut fra ordlyden i § 6 andre ledd og det blir da et spørsmål om det foreligger slike «særegne 

forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hele utvalget som sådan som følge av at lederen er inhabil. 

Jeg viser til at det ikke er avgjærende for å konstantere inhabilitet etter denne bestemmelsen, at det i 

tillegg må foreligge en «særlig fordel, tap eller ulempe» for utvalgsmedlemmet eller en denne har en nær 

personlig tilknytning til. Det er således mulig å foreta en vurdering i forhold til hele utvalget som sådan 

uten å gå veien om en individuell vurdering.  

For at hele utvalget eventuelt skal kunne bli inhabile, må det trolig kreves at utfallet av saken er av helt 

avgjørende betydning for Barfelt. Det innebærer at det kreves langt mer enn at Kjærnesveien 18 AS og 

dermed indirekte Barfelt AS som Barfelt er eier av, vil tape/vinne økonomisk. I og med at vi her befinner 

oss på et rettslig noe uavklart område, er det vanskelig å fastsette de nærmere grensene for hvor hardt en 

negativ avgjørelse i saken vil måtte ramme Barfelt for at det kan bli tale om inhabilitet for utvalget som 

sådan. Om en avgjørelse i saken kan innebære at selskapene går konkurs, mener jeg det ikke nødvendigvis 

er tilstrekkelig. Det beror igjen på betydningen dette får for Barfelt (som daglig leder i det ene selskapet 

og eneeier i det andre. Her kan situasjonene stille seg ulikt avhengig av selskapenes historikk mv. og 

Barfelts øvrige situasjon.  

Selv om det ikke kan utelukkes inhabilitet for hele utvalget på dette grunnlaget, for eksempel fordi det er 

kjent at avgjørelse i saken kan medføre at selskapene går konkurs og Barfelt mister sitt levegrunnlag, er 

det likevel vanskelig å unngå helt en nærmere individuell vurdering for å kunne fastslå inhabilitet.  

Også ved en individuell vurdering av habiliteten for det enkelte medlem av utvalget vil det være et 

grunnvilkår at det foreligger «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til det enkelte medlem. I 

lovteksten er det gitt retningslinjer for denne vurderingen. Retningslinjen innebærer at det blant annet 

skal legges vekt på om avgjørelsen i saken innebærer en «særlig fordel, tap eller ulempe»: 

 For det enkelte medlem av utvalget  

Eller: 

 For utvalgslederen og det enkelte medlem i utvalget har en nær personlig tilknytning til han. 
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Det første kulepunktet kan tenkes dersom et medlem står i et avhengighetsforhold til lederen. Det kan 

være forretningsmessig eller økonomisk, men må innebære noe mer enn et ordinært låneforhold el. Det 

er gjerne skjulte forhold som rammes.  

Det andre kulepunktet vil kunne omfatte både vennskap og uvennskap mellom leder og medlem av 

utvalget.  

For så vidt gjelder vennskap, må det kreves noe mer enn at det foreligger en vennskapelig relasjon som 

følge av at leder og medlemmet sitter i samme utvalg mv. Det kan heller ikke være tilstrekkelig at det er 

noe kontakt på fritiden mellom utvalgsmedlemmet og utvalgslederen. Det må kreves at det er et spesielt 

godt personlig vennskapsforhold. Om dette foreligger, kan inhabilitet inntre selv om de ikke omgås privat, 

men ofte vil det være en sammenheng.   

Tilsvarende som vennskap kan medføre inhabilitet kan også et klart uvennskap gi samme resultat. Det er 

imidlertid ikke tilstrekkelig at utvalgsmedlemmet står i et skarpt motsetningsforhold til utvalgslederen, 

eller at det foreligger en viss personlig motvilje. 

Selv om det skulle foreligger en slik nær personlig tilknytning må det i tillegg kreves at dette er å anse som 

noe særegent som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet.  

Den eventuelle nære personlige relasjonen et medlem har til lederen, må vurderes i forhold til hvilken 

særlig fordel, tap eller ulempe lederen har av avgjørelsen i saken.    

Det foreligger en rekke avgjørelser og uttalelser knyttet til fvl § 6 andre ledd. Jeg har ikke funnet noen 

som er direkte sammenlignbar og det er uansett helt konkrete vurderinger som ligger til grunn. Det er 

derfor vanskelig å angi nærmere terskelen for når en nær personlig relasjon kan medføre inhabilitet.  

Det fremgår av fvl § 6 andre ledd, siste setning, at et moment i saken også vil være om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. Dette er et moment jeg mener har liten betydning i denne saken 

når inhabilitetsinnsigelsen ikke er nærmere begrunnet utover å gjenta det som Bernt har skrevet i 

merknaden til fvl § 6 tredje ledd på rettsdata og vise til at lederen har sterke økonomiske interesser i 

saken.   

5. Nærmere om påstand om fremtidig inhabilitet for leder av utvalget.  

Det er også i brevet fra advokat Skar anført at Barfelt også vil være inhabil i forhold til andre saker som 

behandles av utvalget og som kan ha en noe mer indirekte økonomisk konsekvens for Kjærnesveien 18 

AS.  

Dette må vurderes konkret i de saker som foreligger i fremtiden. Om selskapet ikke kan sies å være part i 

saken, jf. fvl § 6 første ledd bokstav e) nr. 2, må det foreligge slike særegne forhold som innebærer at 

inhabilitet foreligger etter § 6 andre ledd.  

For at et selskap skal få partsstatus må avgjørelsen være rettet mot selskapet eller saken ellers direkte 

gjelde selskapet, jf. fvl § 2 første ledd bokstav e).  Det innebærer at selskapet ikke vil være part dersom 

tilknytningen til saken er tilfeldig, indirekte eller underordnet. I forarbeidene til § 6 (Ot.prp. nr. 50 (2008-

2009) s 28) er det lagt til grunn at det enkelte selskapet ikke uten videre blir regnet som part etter fvl § 6 

første ledd bokstav e) i overordnede saker som årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan. Det må 

vurderes konkret hvorvidt selskapet vil være part i de fremtidige saker som utvalget skal behandle.  
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Om selskapet ikke er part i en fremtidig sak, kan leder av utvalget – etter en konkret vurdering - være 

inhabil etter fvl § 6 andre ledd. Det kan for eksempel være tilfellet dersom de indirekte fordelene eller 

ulempene selskapet vil kunne oppnå utgjør et særegent forhold som vil være egnet til å svekke tilliten til 

at lederen kan behandle saken på en upartisk måte.   

6. Videre prosess i saken, jf. fvl § 8 

Fvl § 8 andre og tredje ledd regulerer nærmere hvordan habilitetsspørsmål i kollegiale organer skal 

avgjøres.  

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen 

dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

Det fremgår at organet treffer avgjørelsen selv uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i 

samme sak oppstår habilitetsspørsmål for flere medlemmer skal ingen av disse delta ved avgjørelsen. 

Dette gjelder både for sin egen og andres habilitet. Om organet da ikke vil være vedtaksført, skal alle 

møtende medlemmer delta. 

Medlemmene har plikt til å vurdere egen habilitet og skal i god tid før møtet melde fra om forhold som 

har betydning for egen habilitet. Dette for at varamann kan innkalles i saken.  

Det innebærer at selv om lederen for utvalget mener han er inhabil er det utvalget som treffer 

avgjørelsen. Utvalget kan ikke unngå å ta stilling til habilitetsspørsmålene.  

I utgangspunktet skal det innkalles vara for lederen og denne deltar i avgjørelsen av habilitet vedrørende 

lederen. I den foreliggende situasjonen der det er reist inhabilitetsinnsigelse mot hele utvalget, vil 

imidlertid lederen kunne delta sammen med resten av utvalget, jf. ordlyden i § 8 andre ledd. Jeg vil likevel 

anbefale at lederen stiller med vara i møtet.  

Spørsmålet om hele utvalget er inhabil som følge av at lederen er det, må treffes av samtlige medlemmer 

(varamedlem for lederen og eventuelt enkelte andre som er inhabile etter § 6 andre ledd). Her vil 

innholdet i inhabilitetsinnsigelsen (medlemmene inhabile pga. lederen er det) bli den samme i forhold til 

varamedlemmer som for medlemmene av utvalget. Det vil derfor ikke avhjelpe situasjonen at 

varamedlemmer innkalles for samtlige av utvalgets medlemmer.   

Det er ikke noe i veien for – og det anbefales– at lederen er til stede og kan uttale seg om forhold som kan 

være av betydning for vurderingen av habilitetsspørsmålet for utvalget som sådan. Men dette bør skje før 

saken tas opp av utvalget. Lederen bør ikke delta i drøftelsen av habilitetsspørsmålet eller voteringen, jf. 

mon anbefaling ovenfor om at han bør stille med vara. 

Det er ikke direkte reist inhabilitetsinnsigelse mot det det enkelte medlem i utvalget og med mindre noen 

av medlemmene mener det kan foreligge forhold som gjør vedkommende inhabil, vil ikke dette være noe 

som skal avgjøres i møtet. 



Side 6 av 6 

 

Om utvalget skulle komme til at det foreligger inhabilitet for organet som sådan, kan kommunestyret 

overta behandling av saken. Utvalgets medlemmer skal da ikke delta i kommunestyrets behandling av 

saken.  

7. Oppsummering  

Det sentrale utgangspunkt er at et kollegialt organ ikke blir inhabil selv om lederen er det. Det er rettslig 

uklart hvorvidt det overhodet kan være aktuelt at organet som sådan blir inhabile, men det kan ikke 

utelukkes. Det må i så fall vurderes etter fvl § 6 andre ledd og det må trolig kreves noe ekstraordinært og 

langt mer enn at avgjørelse i saken kan få økonomisk betydning for lederen.  

Det enkelte medlems habilitet må vurderes på ordinær måte etter § 6 andre ledd for så vidt det foreligger 

særegne forhold som kan medføre at vedkommende er inhabil.   

Det er utvalget selv som tar stilling til habilitetsspørsmålene og ikke det enkelte medlem. Det anbefales at 

lederen stiller med vara når utvalget avgjør vedkommendes habilitet og habiliteten til utvalget som sådan. 

Om noe er uklart eller det er behov for ytterligere bistand, ta kontakt.  

 

 

Med vennlig hilsen 

  
Cecilie R. Sæther 
advokat 

Telefon: 93 24 78 45 
E-post: Cecilie.Saether@ks.no 
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