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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE 
TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Vedlegg (alle dokumenter er datert 25.05.2020): 
 
1. Merknadsvurdering (likelydende som kapittel 7.2 i planbeskrivelsen).  
2. Planbeskrivelse  
3. Konsekvensutredning  
4. Bestemmelser og retningslinjer  
5. ROS-analyse 
6. Plankart  
 
Utsnitt for bedre lesbarhet: 7. Espedalen, 8. Forset, 9. Follebu og 10. Tegnforklaring 
 
Tematiske kartutsnitt (juridisk bindende):  

11. Sikringssoner  
12. Naturverdier  
13. Kulturminner  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Planprogram, fastsatt i sak 29/14, 17.10.2014  
Temakart med aktsomhetssoner:  
 - snøskred  

- steinsprang  
- jord/flomskred  
- flom 

 
SAMMENDRAG: 
Planforslaget til kommuneplanens arealdel legger til rette for bolig, frititidsbebyggelse, 
næring- og samferdselsutbygging for perioden 2020 – 2032. Planforslaget bygger på vedtatt 
planprogram. Alle endringer i planforslaget etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn går fram 
av konsekvensutredningen og i planbeskrivelsens kapittel 7. Kommunedirektøren anbefaler at 
planforslaget legges ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
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Saken gjelder behandling av planforslag for Kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune  
2020 - 2032. Planforslaget fremmes til ny politisk behandling for utleggelse til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14.  
Kommuneplanens arealdel er et strategisk styringsdokument, og legger føringer for arealbruken i 
kommunen. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning og er et juridisk bindende dokument.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel og sentrale styringsdokumenter  
Kommuneplanens arealdel bygger på kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 22. mai 2014, og 
er et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå de mål som der er satt. Arealdelen skal 
også fange opp andre kommunale føringer og likeså regionale og nasjonale føringer. En oversikt 
over kommunale, regionale og nasjonale føringer for planarbeidet er framstilt i planbeskrivelsen.  
 
Planprogrammet  
Planutvalget vedtok i sak 60/13 den 22.11.2013 oppstart og å sende planprogrammet på 
offentlig ettersyn og høring. Kommunestyret vedtok planprogrammet for planarbeidet i sak 
29/14, 17.10.2014.  
 
Planforslaget  
Planforslaget består av følgende plandokumenter:  
· Plankart (juridisk bindende)  
· Tematiske kart (juridisk bindende)  
· Planbestemmelser og retningslinjer (Alle planbestemmelser er juridisk bindende)  
· Konsekvensutredning (KU)  
· Planbeskrivelse  
· Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
· Temakart – illustrasjon av ulike naturfareområder 
 
Plankartet  
Plankartet gir en rettslig bindende virkning for hva kommunens arealer kan nyttes til. 
Arealformålene vises i plankartet. Plankartet skiller mellom nåværende og fremtidige 
arealformål. Videreførte områder fra overordnede planer, som ikke er regulert, og bebygde 
områder/regulerte områder er i hovedsak vist som nåværende arealformål. Nye områder og 
områder hvor planformålet endres i forhold til tidligere vedtatte planer vises som fremtidige 
arealformål.  
 
Planbestemmelsene  
Til planen er det utarbeidet generelle bestemmelser og bestemmelser tilknyttet forskjellige 
arealformål og hensynssoner. Disse er juridisk bindende. Det er også utarbeidet retningslinjer 
som utdyper bestemmelsene, og retningslinjer for tydeliggjøring av kommunens 
dispensasjonsbehandling i LNF-formålet og retningslinjer for hensynssoner.  
 
Planbeskrivelsen  
Planbeskrivelsen gir en beskrivelse av planens formål, målsetninger og strategier. Kapittel 6 gir 
en beskrivelse av planforslaget, sett i lys av kommunens behov for utbyggingsarealer i 
kommende planperiode og tilgjengelig areal i gjeldende reguleringsplaner. Alle endringer etter 1. 
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gangs høring og offentlig ettersyn er forsøkt belyst i kapittel 7, gjennom følgende oppdeling: 7.1 
Vurdering av innsigelser fra sektormyndigheter, 7.2 Merknadsvurdering, 7.3 Endringer i 
planforslaget oppsummert. Det er utarbeidet nytt arealregnskap til planen. Planbeskrivelsen gir 
en kort oppsummering i form av samla virkning av planforslaget for miljø og samfunn - og for 
risiko og sårbarhet ut fra de uønskede hendelsene som er belyst i ROS-analysen.  
 
Konsekvensutredning  
Kommuneplanens arealdel er omfattet av kravet til konsekvensutredning, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 6. Det er som følge av dette 
utarbeidet en konsekvensutredning av alle innspill og videreført arealbruk som beskriver 
virkninger for miljø og samfunn. Utredningen har gitt beslutningsgrunnlag for å vurdere om 
områder egner seg til foreslått arealbruk, og har identifisert hva som kan gjøres for å avbøte 
negative virkninger.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
ved utarbeidelse av nye planer for utbygging. ROS-analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging.  
ROS-analysen er brukt for å vurdere om aktuelle områder er egnet for utbygging og om 
lokaliseringen av de nye arealene er hensiktsmessige med tanke på å unngå arealdisponering 
som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet.  
 
Organisering  
Prosjekteier: Kommunestyret.  
Styringsgruppe: Planutvalget.  
Arbeidsgruppe: Representanter fra kommunedirektørledelsen og strategigruppen, enhetsleder 
for regionalt landbrukskontor og arealplanleggerne. Arbeidet har vært organisert under teknisk 
enhet.  
 
Oppstart av revisjonen av arealdelen ble varslet formelt ved brev datert 10. desember 2013 og 
med annonse i GD den 16. desember 2013. Fristen for å komme med innspill var satt til 1. 
februar 2014, men innspill er mottatt og behandlet helt fram til planutvalgets 
førstegangsbehandling. Alle forslag er innledningsvis vurdert i dokumentet «Innspillsvurdering 
og silingsprosess». Områder som ble vurdert som aktuelle for framtidig arealbruk ble deretter 
konsekvensutredet. Arealbruksformål der de positive konsekvensene/ samfunnvirkningen er 
større enn negative konsekvenser, og som støtter opp under kommunens målsettinger, er 
foreslått i planforslaget.  
Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av teknisk enhet, med hjelp til kartframstilling og KU fra 
Norconsult avd. Otta.  
 
Det ble holdt orienteringer i planutvalg og formannskapet juni 2018 og i kommunestyret 
november 2018.  
Problemstillinger og utkast til planforslag i tidligfase ble presentert i Regionalt planforum 14. juni 
2016 og 2. april 2019.  
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Planprosess og 1. gangs høring og offentlig ettersyn 
Saken ble fremmet for utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i planutvalget den 
07.06.2019 sak 34/19 og kommunestyret den 20.06.2019 sak 52/19. Etter bearbeiding av 
planforslaget ble saken fremmet på nytt til kommunestyret 29.08.2019 sak 74/19 med vedtak 
om å legge planforslaget ut på høring. 
 
Høringsperioden var 28.09.2019 til 25.11.2019. Det ble avholdt ett åpent informasjonsmøte, 
med videoopptak lagt ut på kommunens hjemmeside, og fire åpne kontordager.  
 
Det kom inn 29 merknader innen fristen. Sammenstilling og stikkordsmessig vurdering av 
merknadene vises i planbeskrivelsens kapittel 7.2. Fra sektormyndighetene med innsigelsesrett 
ble det fremmet 9 innsigelser, hvorav noen gjaldt samme forhold. For at kommunen skal kunne 
fatte et gyldig vedtak av planen må innsigelsene frafalles av den myndigheten som har fremmet 
dem. Kommunedirektørens vurdering av innsigelsene går fram av kapittel 7.1 i planbeskrivelsen, 
og gjengis også her: 
 
 
Statens vegvesen:   
1. Nye boligområder utenfor sentrum, av hensyn til 

mål om samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
 
 

2. Fjerning av vegtrase/oppheving av 
reguleringsplan utenom Follebu, pga. manglende 
konsekvensutredning ved endring og oppheving 
av reguleringsplan, og samordna bolig-, areal- og 
transporthensyn. 

 
 
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):   
3. Mangler ved hensynssoner og 

planbestemmelser av hensyn til sikring mot 
naturfare     

  
Forsvarsbygg: 
4. Manglende arealformål for Kittilbu leirområde, 

av forsvarshensyn  
  
Fylkesmannen i Innlandet: 
5. B03 Lunde, av hensyn til mål om samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging  
  

6. N01E Kalstad sag, pga. manglende buffersone 
mot bekk (del av Gausavassdraget, varig verna)  

 
 
Imøtekommes med unntak av B07. B07 
reduseres i omfang og gis 
rekkefølgebestemmelser som en naturlig 
framtidig utvidelse av regulert boligfelt 
(Fjerdumskogen). Dette er et sentrumsnært - og 
ikke minst skolenært - boligfelt. 
 
Imøtekommes. Ved økende gjennomgangstrafikk 
kan det bli behov for alternativ trasé. Det er 
heller ikke behov for B08/B09 i planens 
tidshorisont. Kan tas opp til ny vurdering ved 
neste rullering av KPA. 
 
 
Imøtekommes. Hensynssoner for alle 
aktsomhetstyper legges inn i plankartet (H310 og 
H320). Bestemmelser er forbedret. 
 
 
 
Imøtekommes. Kittilbu leirområde påføres 
arealformålet «Forsvaret». 
 
 
Imøtekommes. B03 tas ut av planforslaget. 
 
 
 
Imøtekommes. Avgrensing av formålsflata er nå 
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7. At skytebanene blir lagt ut til idrettsanlegg uten 
at de er konsekvensutredet, av hensyn til mulig 
konflikt med Fylkesmannens ansvarsområder og 
at det ikke gis føringer for regulering av banen i 
Kjernlia til kombinert formål 
landbruk/skytebane, av jordvernhensyn 

8. Manglende oppfølging av risiko- og 
sårbarhetsanalysen i form av hensynssoner i 
plankart, av hensyn til sikring mot naturfare. 

 
Oppland fylkeskommune: 
9. Innsigelse til B02 av hensyn til hulveg (nasjonalt 

viktig kulturminne)  

lagt 20 meter eller mer fra bekk. 
Imøtekommes. Viderefører skytebanene som 
LNF-formål slik de er vist i gjeldende KPA, siden 
det ikke er snakk om nye tiltak/utvidelser. 
Banene påføres hensynssone skytebane jf. 
veiledning fra Fylkesmannen i Innlandet. 
 
Imøtekommes. Jf. også NVE 
 
 
 
 
Imøtekommes. B02 tas ut da hulveg med 
sikringssone ikke gir mulighet for boligfelt.  
Hulveg er påført H730 (båndlegging). 

Innsigelsene er fyldigere utdypet i uttalelsene fra sektormyndighetene og vurderingene av disse 
og øvrige merknader kommer fram i «Merknadsvurderingen» (vedlagt) og i kapittel 7.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
VURDERING: 
 
Samferdselslinjer/-formål 
Det er ingen endringer i samferdselslinjer fra 1. gangs ettersyn. I lys av innsigelse og sterk 
anbefaling om ikke å umuliggjøre en framtidig omkjøringsmulighet forbi Follebu, fremmer 
administrasjonen på nytt forslag om at den regulerte vegen beholdes ved denne rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. Dette sees i forhold til at det er god tilgang på boligtomter og 
boligområder i nærområdet, og planreserven i Follebu vurderes som mer enn tilstrekkelig i 
planperioden. Føringer for sentrumsområdene vil lede til høyere utnyttelse og flere nye boliger 
ved reguleringsendringer innenfor sonen. Det foreslås at denne problemstillingen drøftes videre 
i strategiske dokumenter som for eksempel kommuneplanens samfunnsdel. Reviderte 
langsiktige planer kan gi føringer for framtidig arealplanlegging i Follebu og resten av 
kommunen. 
 
Sentrumssoner i Follebu og Forset 
Forslag til sone i Follebu var med ved forrige høring. Ut fra merknader om at denne sonen var for 
avgrenset, foreslås nå en utvidet sentrumssone i Follebu. Det siste året har det blitt økt fokus på 
at arealer som er tatt i bruk skal fortettes eller gjenbrukes (nasjonale forventninger, 2019). 
Derfor tas det inn en tilsvarende sentrumssone i Forset. Disse sonene er avsatt som 
bestemmelsesområder i plankartet. Det er gitt egne bestemmelser (§ 1.26), som gir rammer for 
reguleringsendringer og nye tiltak i tettstedene.  
 
Områder for boligbebyggelse 
Boligområder som ble foreslått ved 1. gangs høring møtte en god del innsigelser og merknader. 
Samlet sett har dette medført at kun B07 (Fjerdumskogen II ved Segalstad bru) fremmes i 
forslaget nå. B07 er redusert ut fra betraktninger gjort i reguleringsplanprosessen for 
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hoveddelen av feltet. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse som tilsier at 50 % av regulert areal 
skal være bebygd før en plan for dette arealet kan vedtas.  
Bakgrunn for vurderingene av innsigelser og merknader angående nye boligområder er; 

 at boligreserven har økt siden forrige høring (prosjekter ved Seg bru og i Follebu), 
 at det i større grad blir tatt hensyn til forventet befolkningsutvikling (SSB), og  
 økt fokus på fortetting i sentrumsområder i Nasjonale forventninger til kommunal 

planlegging 2019, som vektlegger Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og FNs bærekraftsmål.     

Områder for fritidsboligbebyggelse 
Fortetting av Værskei sør økes med 10 enheter. De vedtatte reguleringsplanene er vist i 
plankartet slik at myrområder og ikke bebygde områder er avsatt til LNF i plankartet. 
Fortettingen forutsettes løst innenfor areal avsatt til fritidsboligformål (nåværende). Total 
ramme for reguleringsplanlegging på Værskei er ca. 55 nye enheter.  
 
F03E Espedalen videreføres i planforslaget. Her har det nå vært en dialog med Direktoratet for 
mineralforvaltning, som muligens vil kunne ha mer informasjon/innspill om potensiell konflikt 
med mineralressurser (nikkel og andre grunnstoffer). Det anslås 40-60 nye enheter ved 
reguleringsplan. 
 
F06E, F07E, F08, F09E og ny F10 (Roasetra, Finntjernmorka og Synstgardsetra) fikk en del 
merknader og innspill i høringen. Her ble resultatet i planforslaget at F08 er samlet og flyttet til 
vestsiden av vegen. F10 er lagt til som en begrenset arealutvidelse av Finntjernmorka. Rammen 
for antall nye enheter er uforandret (maksimalt 35 nye enheter til sammen). 
 
Reguleringsplan for Viknekjølen og Helleberg skoger (2002) er i konflikt med en viktig 
artsforekomst. Planen er ikke bebygd. Området avsettes til LNF og reguleringsplanen foreslås 
opphevet. 
 
Områder for råstoffuttak 
Arealer for råstoffuttak har blitt redusert ved at RU02 og RU07 er tatt ut av planforslaget. RU02 
har nye eiere som har fått tillatelse til annen arealbruk i området. RU07 er vurdert negativt ut fra 
at det er en god reserve for grus i kommunen og særlig i nærheten av dette området. Videre vil 
et uttak her kunne gi vesentlig ulempe for naboer og tettstedet i nedre del av Forset. En 
utvidelse og oppgradering av vannverket i Forset kan også få negativ virkning av 
anleggsvirksomhet her.  
 
For Kankerud (RU03/04) har areal for planavgrensning blitt redusert i øst, samtidig som det er 
gitt en klar føring om bredt nok vegetasjonsbelte for ferdsel for folk og fe. Området F10 er tatt 
inn for at reguleringsplanen for området kan vurdere om arealet må tas i bruk til en lagerhall for 
sorterte masser, noe som er et behov ut fra snø- og isfrie masseleveranser vinterstid.   
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Områder for næringsvirksomhet 
Disse områdene er i hovedsak uendret, men det er lagt til næringsformål på Myra (N06) og 
Engjom (N07) ihht. tidligere politisk vurdering og innspill fra næringsforeningen ved høringen. 
 
Andre formålsområder 
Idrett: Rekrutteringsanlegget for hopp (Kremmerlibakken) avsettes som idrett (nåværende). 
Forsvaret: Det er satt av 5 daa til militært formål på Kittilbu leirområde jfr. krav fra Forsvarsbygg.  
Kombinerte områder: I kommunedelplan for Forset er arealet på Birkeland avsatt til samme 
formål. Det foreslås å sikre dette arealet videre for et eventuelt framtidig behov for enheter 
tilpasset personer med omsorgsbehov (OPT/B01E). Området har to bestående boliger. Begge 
disse har lokalhistorisk verdi og er avsatt med hensynssone kulturmiljø. Det kan synes negativt å 
videreføre en omdisponering av 8,5 daa fulldyrka mark, men administrasjonen mener dette er et 
riktig grep for å sikre denne framtidige muligheten. Inntil området blir regulert og tatt i bruk, kan 
teigen fortsatt benyttes til landbruksproduksjon. 
 
Hensynssoner 
Etter krav fra Statnett er de regionale høgspentlinjene fått annen hensynssone. 
 
Aktsomhetssonene for naturfarer er tatt inn som hensynssoner (faresoner) etter krav fra NVE og 
Fylkesmannen i Innlandet. Det vedlegges temakart som viser de ulike typene naturfarer hver for 
seg, som illustrasjon siden de ulike faresonene har samme skravur i hovedkartet (og flyter 
sammen). Bestemmelsene tilknyttet disse sonene er vesentlig omarbeidet. 
 
For skytebanene rådet det ved 1. gangs ettersyn usikkerhet rundt hvordan banene kunne/burde 
vises i kartet. Ved å avsette dem til «nåværende idrettsformål» slik vi gjorde, ble det fremmet 
innsigelse fra Fylkesmannen i Innlandet ut fra jordvernhensyn (omdisponering) og manglende 
konsekvensutredning av områdene. Etter høringen har vi fått veiledning på hvordan man kan 
framstille skytebanene uten at dyrka mark blir omdisponert. Arealene er nå vist som LNF i 
plankartet og det er påført hensynssone «faresone skytebane» på de fire banene. Hensynssone 
Skytebane (H360) med tilhørende bestemmelser klargjør bestemmelser for byggetiltak/plankrav 
(pbl) og regler for skyteaktiviteten (politiets ansvarsområde). 
 
Når det gjelder konflikten vedrørende skytebana i Vestre Gausdal/Kjernlia og ønsket om å flytte 
aktiviteten, er dette ifølge jurist hos fylkesmannen av privatrettslig karakter og kan ikke løses ved 
bruk av plan- og bygningsloven. Konflikten bør løses mellom partene. Hvis støy oppleves 
plagsom sorterer dette under kommuneoverlegen, som har hjemmel til saksbehandling i 
medhold av folkehelseloven (miljørettet helsevern). Kommunen kan oppfordre til at kapasiteten 
på de andre banene utnyttes maksimalt for å redusere den anførte belastningen. Som en 
framtidig løsning kan det planlagte anlegget (vedtatt reguleringsplan) i Saksumsdalen 
forhåpentligvis utvikles til et anlegg som også skyttere fra Gausdal kan benytte. 
 
Bestemmelser og retningslinjer 
Det vises her til de paragrafer som er nye eller vesentlig endret siden 1. gangs ettersyn. 
Oversikten er ikke uttømmende, men gir et hovedbilde av de viktigste endringene. 
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Generelle bestemmelser: 
§ 1.9 Skilt og reklame er ny. Gjeldende kommunal vedtekt er revidert og vil etter vedtak av 
planen være bestemmelser for hele kommunen med unntak av kommunedelplanene som består 
som selvstendige planer til de er revidert og/eller løftet inn i kommuneplanens arealdel.  
Bestemmelser for skilt og reklame er tatt inn som vedlegg 1 i dokumentet. 
 
§§ 1.10 Energi og klima og 1.11 Bærekraftig materialvalg er utvidet med mer spesifikke i krav og 
forventninger (retningslinjer). 
 
§ 1.16 Naturfare/Samfunnssikkerhet er vesentlig omarbeidet og oppdatert med hensyn på 
endringene i plankartet; hensynssoner/faresoner for aktsomhet for naturfarer som skred, ras og 
flom. For områder der reell fare er utredet dekkes dette av §§ 6.3.1 og 6.3.2. 
Massedeponier dukker stadig oftere opp flere steder i kommunen og disse går ofte på 
bekostning av naturverdier. For bedre ivaretakelse av naturmangfoldet er det laget et regelsett 
for håndtering og deponering av overskuddsmasser i § 1.24. Siden masser ofte deponeres i LNF-
områder er det tatt inn retningslinjer for dispensasjonsbehandling av mindre 
massedeponeringstiltak også i § 4.2.6. 
 
§ 1.26 Bestemmelsesområder er ny, og angir bestemmelser for utnytting og forming av 
sentrumsområdene i Follebu og Forset. Bestemmelsene gir klare føringer for reguleringsplaner i 
tettstedene for å kunne oppnå fornying og attraktivitet, etablering av varehandel samtidig som 
boligprosjekter får høy utnyttingsgrad ved at det tillegges flere etasjer og/eller boliger over 
næringsbebyggelse. 
 
Bestemmelser og retningslinjer for de ulike typer bebyggelse og anlegg  
For Birkeland i Forset (OPT/B01E) er det gitt bestemmelser i § 2.9.2. 
 
For LNF er følgende retningslinjer for dispensasjoner vesentlig endret: 
I 4.2.3 (eksisterende fritidsboliger i LNF) er førende størrelse for bebyggelsen på eiendommen 
(BRA) økt med 13 m2, fra 80 m2 til 93 m2, d.v.s. en økning på 16,3%.  
Bakgrunn/begrunnelse for økningen; «tida og tilhøva», overbygde terrasser teller med i BRA, 
lokal forskrift som åpner for vakuumtoalett/tett tank (fordel forurensningsfare) kan gi ønske om 
påbygg av “bad” og flere har fått godkjent vegadkomst til eiendommen nå, i forhold til når 
gjeldende plan ble vedtatt. 
 
§ 4.2.5 (næringsbebyggelse i LNF) er gjort mer utfyllende etter merknad fra Fylkesmannen. 
 
Punktene i kapittel 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag er strammet opp og tydeliggjort. 
 
I kapittel 6 er det, som nevnt tidligere, gitt bestemmelser til hensynssone skytebane i § 6.3.3. 
Forøvrig mindre oppdateringer og supplering for nye hensynssoner som har blitt lagt til i kartet. 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

9 

Konklusjon:  
Kommunedirektøren mener at planforslaget følger opp vedtatt planprogram og at planforslaget 
slik det nå foreligger ivaretar nasjonale og regionale føringer på en god måte. Ulike arealbehov 
på kort og mellomlang sikt er forsøkt løst innenfor rammene av de langsiktige mål om 
bærekraftig arealbruk. Kommunedirektøren vil likevel bemerke at en i det pågående arbeidet 
med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel vies stor oppmerksomhet til FNs bærekraftsmål, 
blant annet målene som omhandler framtidig matforsyning og matsikkerhet, hensyn til 
naturmangfold og økosystemer, og bekjempelse av klimaendringene. Også Gausdal kommune 
må ha fokus på å bidra til oppnåelse av klima- og bærekraftsmålene. En grunnpilar i dette er å 
utøve god arealforvaltning, som balanserer bruk og vern av arealer på en helhetlig og langsiktig 
måte. 
 
Kommunedirektøren mener videre at forslaget er godt egnet som overordnet styringsverktøy for 
kommunen i det tidsperspektivet planen gjelder, og anbefaler kommunestyret å fatte vedtak om 
å legge planforslaget for kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn. 
 
 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
vedtak: 

 
 
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. 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.  

 
 
 
Behandling i Planutvalget  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. 
 
Planutvalgets innstilling: 
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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. 

 
 
Behanlding i Formannskapet 10.06.2020 sak 43/20 
 
Orienteringer:  

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

Behandling:  
 
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. 
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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.  
 
Formannskapets 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. 
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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. 


