
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - POLITISKE PRIORITERINGER/ SILINGSKRITERIER - 
KOMMUNEDELPLAN SKEI  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 67/21 den 30.09.2021. 
 
Behandling: 
Følgende kommunestyrerepresentanter hadde før møtet stilt spørsmål ved sin habilitet: 
Helene Dypdal, Ap, Stein Erik Skjeldsvold, Ap, Hans Høistad, Ap og Einar Einstad, Sp. De gikk i 
fra ved behandling av habilitetsspørsmålene. 18 representanter tilstede.  
 
Vurdering av habiliteten til Helene Dypdal, Ap:  
 

Helene Dypdal ble vurdert til å være inhabil ved planutvalgets behandling av samme 
sak. Det er derfor administrasjonens vurdering at Dypdal også vil være inhabil ved 
kommunestyrets behandling. 
 
Dypdal er gift med Johan Georg Johnsen. Johnsen er medeier og hovedaksjonær i 
Jøra Bygg AS som har intensjonsavtale om utbygging av områder på Skei, om de blir 
regulert hyttefelt.  Han har videre formelle roller i Jøra Bygg AS og i underliggende 
selskaper.  
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Helene 
Dypdal er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 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.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke Johnsen personlig eller en av virksomhetene han er involvert i, eksempelvis 
en mulig bremsing av utbyggingen av fritidsboliger i området. Dersom nye 
hytteområder skal utbygges, vil det innebære økonomisk vinning for Johnsen. 
Dersom det ikke skal utbygges, vil det innebære en økonomisk ulempe. 
Johnsen har således økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av politiske 
prioriteringer i forbindelse med kommunedelplan for Skei, i denne saken og i 
fremtidige saker knyttet til utarbeidelse av planen.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun 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 personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Johnsen er en av disse. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Dypdals 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: Helene Dypdal anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd. 

 
Votering over habiliteten:  
Helene Dypdal, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil. Yvonne Briton Denneche, Ap, kom til som 
varamannrepresentant.  
 
19 representanter tilstede.   
 
Vurdering av habiliteten til Hans Høistad, Ap:  
 

Hans Oddvar Høistad har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av sak om politiske prioriteringer - kommunedelplan for 
Skei.  
 
Høistad er ansatt som selger i Jøra Bygg AS som har intensjonsavtale om utbygging av 
områder på Skei, om det blir regulert hyttefelt. Som selger får han provisjon av 
hyttesalg.   
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 



 
 

 
 

 

med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Høistad 
er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 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".  
 
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.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke Jøra bygg AS, eksempelvis en mulig bremsing av eller utvidelse av 
utbyggingen av fritidsboliger i området. Dersom nye hytteområder skal utbygges, vil 
det trolig kunne innebære en økonomisk fordel for Høistad i form av provisjon for 
salg av hytter. Høistad har således økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av 
de politiske prioriteringer som gjøres i forbindelse med kommunedelplan for Skei.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun 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 personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Høistad er en av disse. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Høistads 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: Hans Høistad anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
  



 
 

 
 

 

Votering over habiliteten:  
Hans Høistad, Ap, ble enstemmig vedtatt inhabil. Asbjørn Øverli, Ap, kom til som 
varamannrepresentant.  
 
20 representanter tilstede.   
 
 
 
Vurdering av habiliteten til Einar Einstad, Sp: 

 
Einar Einstad har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av politiske prioriteringer i forbindelse med kommunedelplan for Skei.  
 
Einstad driver eget firma med hytteservice, vaktmestertjenester og hytteutleie, der 
virksomheten drives innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Skei. 
Videre er han grunneier i et område som ligger inntil det som omfattes av planen og 
der antall nye områder som reguleres i planen for Svarttjernlia nord kan gi føringer 
for hvor mange tomter det eventuelt skal tilrettelegges for i kommunedelplan Ski. 
Han er også leder i vegforeningen Skei Vesleseter-Lishøgda sameie, der deler av 
vegstrekningen ligger innenfor området i kommunedelplan Skei, noe som medfører 
at vegforeningen er berørt av eventuelle tiltak i planen som ligger i nærheten eller 
inntil denne vegstrekningen. 
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Einstad 
anses således ikke for å være automatisk inhabil til å behandle saken etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er inhabil etter denne bestemmelsen, 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".  
 



 
 

 
 

 

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.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke kunde- og inntjeningspotensialet til Einstads virksomhet på Skei, spesielt 
spørsmål om en mulig bremsing eller utvidelse av utbygging av fritidsboliger i 
området. Dersom nye hytteområder skal utbygges, vil det kunne innebære en 
økonomisk fordel for Einstad i form av flere kunder og økt inntjening. I motsatt fall vil 
det innebære at et mulig inntjeningspotensial ikke blir realisert. Einstad har således 
økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av de politiske prioriteringer som 
gjøres i forbindelse med kommunedelplan for Skei. Denne sammenhengen er 
imidlertid noe mer indirekte enn for Dypdal og Høistad, der det allerede foreligger 
intensjonsavtale for utbygging med Jørabygg AS. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun 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 personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Einstad er en av disse. 
 
De andre rollene Einstad har som grunneier i et tilstøtende område og leder for et 
vegselskap der en bit av veien er innenfor planområdet, anses å være av mer 
underordnet art og tillegges mindre vekt i denne vurderingen, selv om de potensielt i 
noen grad kan påvirke Einstads nøytralitet ved behandlingen av denne konkrete 
saken.  
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Einstads 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: Einar Einstad anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over habiliteten:  
Einar Einstad, Sp, ble enstemmig vedtatt inhabil. Ingen vararepresentant kom til.  
 
20 representanter tilstede.   
 
Vurdering av habiliteten til Stein Erik Skjeldsvold, Ap:  
 



 
 

 
 

 

Stein Erik Skjeldsvold har stilt spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av politiske prioriteringer i forbindelse med 
kommunedelplan for Skei.  
 
Skjeldsvold er en av grunneierne i Kjoslia, og er styremedlem i Skeikampen Panorama 
As som er firmaet som regulerer og selger tomtene i Kjoslia. Skjeldsvold sier følgende 
i en e-post: «Kjoslia er ikke med i denne planen, men det vil (kanskje) være positivt 
for oss i Skeikampen Panorama med tanke på pris og etterspørsel etter våre tomter 
at nye områder ikke blir tatt inn i planen.» 
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. 
Skjeldsvold anses således ikke for å være automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er inhabil etter denne bestemmelsen, 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".  
 
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.  
 
De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan teoretisk 
påvirke inntjeningspotensialet for mange. Og mer direkte for Dypdal og Høistad, der 
det allerede foreligger intensjonsavtale for utbygging med Jørabygg AS. Kjoslia er ikke 
en del av området for kommunedelplanen for Skei, og med det vil vi ikke kunne 
hevde at Skjeldsvold har konkrete, direkte økonomiske interesser av en eventuell 
videre utbygging eller ikke utbygging av fritidseiendommer i området 
kommunedelplanen for Skei omfatter.  Einstad – som ble vurdert til å være inhabil - 
har også flere direkte interesser innenfor kommunedelplanområdet for Skei.  
 



 
 

 
 

 

For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun 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.  
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Skjeldsvold tilknytning til denne 
saken for å være av en slik art at det ikke foreligger et særegent forhold som er egnet 
til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Stein Erik Skjeldsvold anses for å være habil etter forvaltningsloven § 6, 
2. ledd. 

 
 
Votering over habiliteten:  
Stein Erik Skjeldsvold, Ap, ble enstemmig vedtatt habil. Han kom til i møtet. 
 
21 representanter tilstede. 
 
Viggo Haugen, Bygdalista tok i møtet opp sin habilitet fordi han har en bror som arbeider i 
Jørabygg. Tilleggsopplysning: broren er ansatt, og har ikke provisjonsordning. Viggo Haugen 
gikk fra ved vurdering av habiliteten. 20 representanter tilstede. 
 

Vurdering.  
Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke for å være konkrete parter i 
saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Viggo Haugen anses derfor ikke for å 
være automatisk inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Vurdering etter § 6, 2. ledd: For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe 
for den folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende eller en hun 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. Broren er ansatt i Jøra-bygg, og 
har etter det som er opplyst ikke provisjonsordning el.l..  

 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Viggo Haugens tilknytning til 
denne saken for å være av en slik art at det ikke foreligger et særegent forhold som 
er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Viggo Haugen anses for å være habil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over habiliteten:  
Viggo Haugen, Bygdalista, ble enstemmig vedtatt habil. Han kom til i møtet. 
 
21 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 



 
 

 
 

 

Behandling av saken:  
 
Roar Steinslien, Ap, satte fram dette forslaget:  
«Punkt 2 tas ut nå, og vurderes evt. på et senere tidspunkt i prosessen.»  
 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget til underpunkt til punkt 4:   

a. «Fokus på definering av sentrum, og ivareta næringsarealer ved fortetting av 
sentrum.  

b. Ivareta seter- og kulturlandskapet på Skei.»  
Votering i saken:  
 

 Punkt 1: Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 2: Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Roar Steinslien. Forslaget til Roar  

Steinslien fikk 8 stemmer, og innstillingen var med det vedtatt. 
 Punkt 3: Enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4, med forslaget til Stig Melbø: 

underpunkt a: enstemmig vedtatt tatt inn. 
underpunkt b: enstemmig vedtatt tatt inn.   

 
 
Vedtak/innstilling: 
 

 
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. Fokus på definering av sentrum, og ivareta næringsarealer ved fortetting av 

sentrum.  
b. Ivareta seter- og kulturlandskapet på Skei. 

 
 
 
 


