
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - POLITISKE PRIORITERINGER/ SILINGSKRITERIER - 
KOMMUNEDELPLAN SKEI  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 55/21 den 17.09.2021. 
 
Behandling: 
 
Representanten Marie Louise Lørken (Frp/H) tok opp spørsmålet om sin habilitet i denne 
saken. Lørken har mange roller på Skei. Hun er innbygger, grunneier og bedriftsleder. Hun 
sitter blant annet i styret for Skei seterlag, Skeikampen Pluss, Skeikampen Marked, Skei 
Booking AS og AS Høifjeldssanatoriet. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok med 5 mot 1 stemme at Marie Louise Lørken er inhabil. 
 
 
Helene Dypdal (Ap) tok opp spørsmålet om sin habilitet i denne saken, siden hennes 
samboer har innspill til planen. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 5 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Helene Dypdal er inhabil. 
 
Planutvalget behandlet saken med 5 medlemmer. 
 
 
Votering i saken: 
Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med representanten Klåpbakkens tillegg ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
 



 
 

 
 

 

 
Vedtak/innstilling: 
 

Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 
1. Prinsipp for utbyggingsgrense mot fjellet settes i samsvar med «byggegrense mot fjellet» 

fastsatt i gjeldende KDP for Skei (2010). 
2. Prinsipp for utbyggingsgrense mot bygda fastsettes ved at foreslått utvidelse av 

planavgrensning mot øst (bygda) tas ut. Planavgrensning for denne planen settes lik 
planavgrensningen i gjeldende KDP for Skei (2010). 

3. Silingskriterier for innspill om endret arealbruk: 
a. Innspill utenfor utbyggingsgrensene tas ikke med videre 
b. Innspill for utbygging i terreng brattere enn 1:5 tas ikke med videre.  
c. Innspill om fortetting som kommer i konflikt med sammenhengende grønne 

korridorer og/eller sammenhengende skiløyper/turveger tas ikke med videre eller 
avgrenses for å ivareta «grønne områder»  

4. Politiske føringer for planprosessen: 
a. .. 
b. .. 
c. .. 
d.  

 
 
 


