
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ingen 
  
Vararepresentanter : Ingen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 7  
  
Dessuten møtte :   Torbjørn Furuhaugen, Gudbrand Aanstad, Harald Landheim, Rigmor  

Myhre, Lars Kristian Hatterud, Geir Halvor Vedum, Øystein Jorde. 
 
  
Møteleder : Jan Erik Kristiansen 
  
Merknader : Rigmor Myhre orienterte under sak 34/19. 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
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PL-27/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1501 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 07.06.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
PL-28/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1500 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.06.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
 
PL-29/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/942 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV 
MATERIALER OG REDSKAP - ONGSJØLIA  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 



  

 
vedtak: 

 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Marit Aulstad tillatelse til å benytte ATV med henger for transport av utstyr, 
aggregat og stillas fra Finntjørnmarka og inn til hytte ved Ongsjølia. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten foretas av Torbjørn Helleberg 
- Tillatelsen gjelder 4 turer (T/R) i perioden juni – august 2019. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Espdedalen LVO.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre.  
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Marit Aulstad tillatelse til å benytte ATV med henger for transport av utstyr, 
aggregat og stillas fra Finntjørnmarka og inn til hytte ved Ongsjølia. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten foretas av Torbjørn Helleberg 
- Tillatelsen gjelder 4 turer (T/R) i perioden juni – august 2019. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Espdedalen LVO.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre.  
 
 
PL-30/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/1493 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ 
VEGEN MELLOM REINÅSEN OG HORNSJØEN SIGMUND KRÅBØL 



  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sigmund Kraabøl tillatelse til å kjøre med bil/traktor på vegen mellom Reinsåsen 
og Hornsjøen for transport av vedlikeholdsmaterialer, ved, annen brensel og båt. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i 3 år – 2019, 2020, og 2021 og begrenses med inntil 5 turer pr år. 
- Bil/traktor skal parkeres på oversiden av bommen etter at transporten er gjennomført. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Hynna Naturreservat.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sigmund Kraabøl tillatelse til å kjøre med bil/traktor på vegen mellom Reinsåsen 
og Hornsjøen for transport av vedlikeholdsmaterialer, ved, annen brensel og båt. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i 3 år – 2019, 2020, og 2021 og begrenses med inntil 5 turer pr år. 
- Bil/traktor skal parkeres på oversiden av bommen etter at transporten er gjennomført. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Hynna Naturreservat.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet 
 
 
 
 
 



  

PL-31/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/1494 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV 
MATERIALER I FORBINDELSE MED RESTAURERING AV HYTTE PÅ 
VÆRSKEI G/BNR 238/1 CAMILLA BELSVIK 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Camilla Belsvik, eller den hun setter bort arbeidet til, tillatelse til å transportere 
materialer, vinduer og utstyr langs handikapvegen til hytte – g/b/fnr 238/1/29.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder sommer /høst 2019. 

- Det er viktig at det ikke kjøres for tunge lass og at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold 
slik at vegen ikke blir ødelagt. 

-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Camilla Belsvik, eller den hun setter bort arbeidet til, tillatelse til å transportere 
materialer, vinduer og utstyr langs handikapvegen til hytte – g/b/fnr 238/1/29.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder sommer /høst 2019. 

- Det er viktig at det ikke kjøres for tunge lass og at det blir tatt hensyn til vær og føreforhold 
slik at vegen ikke blir ødelagt. 

-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 



  

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
 
 
PL-32/19 
Ark.: L12 201502 Arkivsaksnr.: 15/2048 
 
DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
Behandling: 
Representanten Marie Louise Lørken (Frp/H) tok opp spørsmålet om sin habilitet som part i 
saken.  
 
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 enstemmig at Marie Louise Lørken er inhabil. 
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
PL-33/19 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/1478 
 



  

BEHANDLINGSGEBYR DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN  
 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. ….. 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. 350 000.- 
 
Representanten Kristiansens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. 350 000.- 
 
 
PL-34/19 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING 
FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Rådmannen 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 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis fellesferien inngår i høringsperioden. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer som 
følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel. 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt med følgende tillegg og justeringer. 
 
 



  

Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer som finnes 
for å flytte skytebanen i Forset. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn igjen i planen 
som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs Baklivegen Fv 
315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ordlyden i rådmannens innstilling endres ut i fra ny framdrift som følge av forannevnte 
tillegg/justeringer. 
 
 
Innstilling: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis ferie og/eller offentlige høytidsdager 
inngår i høringsperioden. 
 

Følgende tillegg/justeringer innarbeides før utleggelse: 

 Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer 
som finnes for å flytte skytebanen i Forset. 

 
 Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 

ovenfor Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
 

 Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn 
igjen i planen som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 



  

 
 Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 

 
 Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs 

Baklivegen Fv 315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer som 
følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 

 
 
PL-35/19 
Ark.: GNR 109/110 Arkivsaksnr.: 18/2435 
 
G/BNR 109/110 KJETIL JACOBSEN, OSLO- SØKNAD OM OPPFØRING AV 
TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NY ADKOMSTVEG I ESPEDALEN  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens krav om reguleringsplan og byggeforbud langs vassdrag, og godkjenner med 
dette omsøkte atkomstveg og tilbygg til fritidsbolig på g/bnr 109/110. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 
 Byggherren må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og bygningsloven, 

byggeforskriftene, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller 
annet regelverk (for eksempel jordlov, veglov etc.) 

 Det gjelder særlige regler om avstander til kraftledninger, kabler og vann- og 
avløpsledninger. Kommer tiltaket for nær disse kan dette føre til krav om omlegging, 
evt. flytting/riving. 

 Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall på byggeplassen. Lokale containerplasser er 
ment for husholdningsavfall og skal ikke benyttes til bygningsavfall. Bygningsavfall 
skal leveres til godkjent mottak. 

 Før tiltaket tillates tatt i bruk, skal dette meldes til kommunen med anmodning om 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltaket. 

 Hvis det ikke omsøkes annen privetløsning skal eksisterende utedo erstattes med 



  

svanemerkegodkjent formuldingstoalett. 

 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Jfr 
PBL § 21-9. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens krav om reguleringsplan og byggeforbud langs vassdrag, og godkjenner med 
dette omsøkte atkomstveg og tilbygg til fritidsbolig på g/bnr 109/110. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 
 Byggherren må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og bygningsloven, 

byggeforskriftene, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller 
annet regelverk (for eksempel jordlov, veglov etc.) 

 Det gjelder særlige regler om avstander til kraftledninger, kabler og vann- og 
avløpsledninger. Kommer tiltaket for nær disse kan dette føre til krav om omlegging, 
evt. flytting/riving. 

 Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall på byggeplassen. Lokale containerplasser er 
ment for husholdningsavfall og skal ikke benyttes til bygningsavfall. Bygningsavfall 
skal leveres til godkjent mottak. 

 Før tiltaket tillates tatt i bruk, skal dette meldes til kommunen med anmodning om 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltaket. 

 Hvis det ikke omsøkes annen privetløsning skal eksisterende utedo erstattes med 
svanemerkegodkjent formuldingstoalett. 

 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Jfr 
PBL § 21-9. 

 
 
PL-36/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/1559 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR ENGJOM - VEDTAK AV PLANPROGRAM  



  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for detaljreguleringsplan Engjom datert 29. mai 2019 godkjennes i henhold til 
Plan- og bygningslovens § 12-9. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planprogram for detaljreguleringsplan Engjom datert 29. mai 2019 godkjennes i henhold til 
Plan- og bygningslovens § 12-9. 
 
 
PL-37/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1318 
 
VEDTAK AV MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN SKEI SØR - ENDRING AV 
%-BYA I FELT H4 OG H5  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av områdeplan for 
Skei sør – endring av %-BYA i felt H4 og H5.  
 
Planbestemmelsenes pkt. 3.02.1 andre avsnitt endres til: 
For byggeområde ovenfor (nord) for fylkesveg 337 gjelder: 
BYA 25%  Gesimshøyde: 3.00m  Mønehøyde: 5.00m 
H4 og H5: BYA = 30%, tillatt bruksareal (BRA) på hver tomt skal ikke overstige 212m². 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av områdeplan for 
Skei sør – endring av %-BYA i felt H4 og H5.  
 
Planbestemmelsenes pkt. 3.02.1 andre avsnitt endres til: 
For byggeområde ovenfor (nord) for fylkesveg 337 gjelder: 



  

BYA 25%  Gesimshøyde: 3.00m  Mønehøyde: 5.00m 
H4 og H5: BYA = 30%, tillatt bruksareal (BRA) på hver tomt skal ikke overstige 212m². 
 
PL-38/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/1561 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRA - VEDTAK AV PLANPROGRAM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for detaljreguleringsplan Myra datert 29. mai 2019 godkjennes i henhold til Plan- 
og bygningslovens § 12-9. 
 
 
Behandling: 
Lars Kristian Hatterud refererte innspill fra Åndsreppen v/Ivar B. Blekastad 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planprogram for detaljreguleringsplan Myra datert 29. mai 2019 godkjennes i henhold til Plan- 
og bygningslovens § 12-9. 
 
 
PL-39/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/2531 
 
DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - VEDTAK AV PLANPROGRAM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for «Detaljregulering for Holsbakkan 1-6» godkjennes i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 



  

Planprogram for «Detaljregulering for Holsbakkan 1-6» godkjennes i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 
PL-40/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1512 
 
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr.4, gir planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak 
i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 
08.06.2019 og fram til første møte etter ferien, 13.09.2019. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr.4, gir planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak 
i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 
08.06.2019 og fram til første møte etter ferien, 13.09.2019. 
 
 
 
 
 


