
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 
BEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN  

 

 

Planutvalget behandlet saken den 05.06.2020 sak 31/20 
 

Behandling: 

Pkt 1 enstemmig tiltrådt. 

 

Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende forslag om nytt pkt. 2:  

Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 

 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Forseths forslag, ble Forseths 
forslag enstemmig tiltrådt. 

Pkt. 3 (kommunedirektørens punkt 2) enstemmig tiltrådt. 

Innstilling til kommunestyret: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn.  
 

2. Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 

 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 
og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

 
 
Formannskapet behandlet saken den 10.06.2020 sak 43/20 
 
Behandling: 
Orienteringer:  

 I forbindelse med saken var det er orientering ved arealplanlegger Rigmor Myhre. 
 

Stein Erik Skjelsvold, Ap, tok opp sin habilitet. Han fratrådte under vurderingene. 6 
representanter tilstede.  

 

Vurdering fra administrasjonen:  



 
Stein Erik Skjelsvold har stilt spørsmål om egen habilitet i forbindelse med formannskapets 
behandling av kommuneplanens arealdel, der den legges ut til andre gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 

Skjelsvold har opplyst å være grunneier ved Kankerud Fjelltak som er ett av områdene som 
er påvirket av arealplanforslaget, ved at det er forestått en større utvidelse av området der 
det kan sprenges ut fjell. Representanten eiendom ligger innenfor det området der det er 
foreslått en utvidelse. 

 

Ved behandling av enkelte overordnede saker som kommuneplan, skal det forholdsvis mye 
til å få partsstatus etter forvaltningslovens bestemmelser. Generelt sett skal det i slike saker 
også mer til for å bli regnet som inhabil. 

 

I dette tilfellet anses ikke de aktuelle grunneierne for å være parter i saken som skal 
behandles, og det foreligger følgelig ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 
1. ledd. 

 

Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering 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 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. Utvidelsen av 
Kankerud fjelltak anses å kunne gi en stor økonomisk fordel for grunneierne, da det 
medfører økte inntekter fra utleie eller salg av grunn, samt potensielt andre former for 
gevinst i tillegg. Forslaget kan også potensielt medføre ulempe for grunneierne som følge 
av redusert areal. Dersom arealplanforslaget blir vedtatt, er det stor sannsynlighet for at 
reguleringsplan for utvidelse vil bli godkjent i tråd med forslaget. Når det er avsatt arealer i 
kommuneplanens arealdel, følger det at det vil bli godkjent reguleringsplan for slik bruk av 
området. 

 

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 rammer forslaget en mindre og definert krets, det vil si 
et fåtall grunneiere, der Skjelsvold er en av de berørte. 

 

Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Skjelsvolds tilknytning til denne saken 
for å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   

Konklusjon: Stein Erik Skjelsvold anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 
6, 2. ledd. 

 



 
 

Votering over habilitet. 

Stein Erik Skjelsvold, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil.  

 

6 representanter tilstede ved behandling av saken.  

 

Votering i saken:  
Enstemmig tiltrådt. Formannskapet har ikke innspill til planutvalgets innstilling 

 
 

Vedtak: 

Formannskapet har ikke innspill til denne innstillingen fra planutvalget:  
 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020 - 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn.  
 

2. Gjeldende reguleringsplan for Rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal (B08 og B09) avsettes til boligformål. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i sakens dokumenter 

og oppdatering av grunnlagskartet i temakart/tematiske kart, før planforslaget så snart 
praktisk mulig legges ut til høring og offentlig ettersyn.  


