
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  05.06.2020 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Formannskapssalen 
Under ledelse av:   
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Ole Kristian Klåpbakken   
Nestleder Eystein Fære Forseth   
Medlem Lene Rønningen Kjernli   
Medlem Marie Louise Lörken   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Alfred Magnar Johansen   

 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen: Rigmor Myhre, Torbjørn Furuhaugen Harald Landheim, Jon 
Sylte, Gudbrand Aanstad, Lars Kristian Hatterud, Geir Halvor Vedum. 
 
* 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 * 
 

Orienteringer:  
 Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel, sak 31/20 

 

Godkjenning av protokoll:  
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 26/20   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 05.06.2020  
Sak 27/20   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 5.6.2020  
Sak 28/20   
 G/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM 

DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 58 PÅ 
SKEI SØR  

Sak 29/20   
 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. 

GANGS BEHANDLING  
Sak 30/20   
 DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - 

FORHÅNDSVURDERING  
Sak 31/20   
 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR 

UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
Sak 32/20   
 FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT 

FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE  
Sak 33/20   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR BRUK AV 

MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN IVAR STEINE 
Sak 34/20   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ 

HORNSJØEN JON HAUGAN 
  



  

 
PL-26/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/991 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 05.06.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
 
 
 
PL-27/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/990 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 5.6.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til etterretning.  
 
 
 



  

 
PL-28/20 
Ark.: GNR 220/30 Arkivsaksnr.: 18/2375 
 
G/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON 
FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 58 PÅ SKEI SØR  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Stine og Erling A. Lund datert 09.12.2019 tas ikke til følge. Jfr Plan- 
og bygningslovens § 19-2 er fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart større enn ulempene. 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt. Planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del. sak 468/19 datert 05.12.2019, om avslag på dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelser om krav til terrengtilpasning. 
 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen (AP)fremmet følgende endringsforslag:  
 
 
Forslag fra Jan Erik Kristiansen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget omgjør delegert vedtak 468/19 av 5.12.2019 og tar klagen av 9.12.2019 delvis til 
følge. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 og 20-4 a gir Gausdal kommune dispensasjon 
fra reguleringsplanens bestemmelser om krav til terrengtilpasning, og godkjenner omsøkte fylling 
under forutsetning av at biloppstillingsplassen/plass for bod på eiendommens østside senkes med 50 
cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PL-29/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS 
BEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
 
PL-30/20 
Ark.: L01 Arkivsaksnr.: 18/2311 
 
DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - 
FORHÅNDSVURDERING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I forhold til ønske fra Olav Thon Gruppen om forhåndsvurdering for detaljregulering 
Hotellvegen Skeikampen, vil planutvalget akseptere slik føring for videre planarbeid: 

a. Varme senger: Det aksepteres ca. 40 varme senger (kommersielt reiseliv), og at disse 
plasseres ved Skeikampen Høyfjellstun. 

b. Bruk av tre: Det brukes samme reguleringsbestemmelse som i reguleringsplan OTG 
Skeikampen, jfr. saksutredninga.  

 
 



  

Behandling: 
Representanten Marie Louise Lørken (Frp/H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. a: 

a. Varme senger: Det aksepteres ca. 100 varme senger (kommersielt reiseliv), og at disse 
plasseres ved Skeikampen Høyfjellstun. 

Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Lørkens forslag ble 
kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
 
I forhold til ønske fra Olav Thon Gruppen om forhåndsvurdering for detaljregulering 
Hotellvegen Skeikampen, vil planutvalget akseptere slik føring for videre planarbeid: 

b. Varme senger: Det aksepteres ca. 40 varme senger (kommersielt reiseliv), og at disse 
plasseres ved Skeikampen Høyfjellstun. 

c. Bruk av tre: Det brukes samme reguleringsbestemmelse som i reguleringsplan OTG 
Skeikampen, jfr. saksutredninga.  

 
 
 
 
PL-31/20 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE 
TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
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: 
 
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: 
 
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.  

 
 
 
 
PL-32/20 
Ark.: 140 &00 Arkivsaksnr.: 20/968 
 
FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR 
BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Forslag til oppheving av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal 
kommune legges ut på høring med en høringsfrist på 6 uker. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Forslag til oppheving av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal 
kommune legges ut på høring med en høringsfrist på 6 uker. 
 
 
 



  

 
PL-33/20 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/939 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORBÅT PÅ 
HORNSJØEN IVAR STEINE 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt lokal forskrift for bruk 
av motorfartøy i Gausdal kommune, § 3 får Ivar Steine tillatelse til å benytte motorbåt for 
transport av varer og utstyr til fiskebu ved Dunglungen, samt i forbindelse med garnfiske. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-Tillatelsen gjelder i 4 år, i perioden 2020 - 2023. 
-Tillatelsen for transport til fiskebu ved Dunglungen gjelder 6 turer pr. år - t/r. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 
etter endt sesong. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt lokal forskrift for bruk 
av motorfartøy i Gausdal kommune, § 3 får Ivar Steine tillatelse til å benytte motorbåt for 
transport av varer og utstyr til fiskebu ved Dunglungen, samt i forbindelse med garnfiske. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-Tillatelsen gjelder i 4 år, i perioden 2020 - 2023. 
-Tillatelsen for transport til fiskebu ved Dunglungen gjelder 6 turer pr. år - t/r. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 
etter endt sesong. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 



  

 
PL-34/20 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/941 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN JON 
HAUGAN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt lokal forskrift for bruk 
av motorfartøy i Gausdal kommune, § 3 får Jon Haugan tillatelse til å benytte motorbåt for 
transport av varer og utstyr til sine 2 hytter ved Hornsjøen, samt i forbindelse med garnfiske. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-Tillatelsen gjelder i 4 år, i perioden 2020 - 2023 
-Tillatelsen for transport til hyttene gjelder 10 turer pr. år - t/r. 
-All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
-Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen etter 
endt sesong. 
-Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
-Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt lokal forskrift for bruk 
av motorfartøy i Gausdal kommune, § 3 får Jon Haugan tillatelse til å benytte motorbåt for 
transport av varer og utstyr til sine 2 hytter ved Hornsjøen, samt i forbindelse med garnfiske. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-Tillatelsen gjelder i 4 år, i perioden 2020 - 2023 
-Tillatelsen for transport til hyttene gjelder 10 turer pr. år - t/r. 
-All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
-Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen etter 
endt sesong. 
-Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
-Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 


