
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  08.01.2021 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Fjernmøte via Teams 
Under ledelse av:  Ole Kristian Klåpbakken  
 
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   

Varamedlem  Karsten V. Johansen for Eystein Forseth i sak 4/21, innkalt men ble 
forhindret fra å møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

Torbjørn Furuhaugen, Gudbrand Aanstad, Rannveig Mogren, Marie Skavnes, Geir Halvor 
Vedum. 
 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  



  

 
Delt ut i møtet:  

  

Orienteringer:  
  

Godkjenning av protokoll:  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/21   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 8.1.2021  
Sak 2/21   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2021 - 

ESPEDAL  
Sak 3/21   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER I FORBINDELSE 

MED ELGMERKING I GAUSDAL  
Sak 4/21   
 G/BNR 32/1 FORSET NEDRE  I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  
Sak 5/21   
 FORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP FOR 2021  
  
 



  

 
 
PL-1/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/13 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 8.1.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Delegasjonssaker tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssaker tas til etterretning. 
 
 
 
 
PL-2/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/8 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2021 - ESPEDAL  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord, ved Jan Marlow Beck, tillatelse til 
bruk av snøskuter for preparering av omsøkte skiløype, «Vannkantløypa», for 
vintersesongen 2021.   
 
Tillatelsen har følgende vilkår: 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 

naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er 
absolutt nødvendig. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved eventuell kontroll. 



  

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord, ved Jan Marlow Beck, tillatelse til 
bruk av snøskuter for preparering av omsøkte skiløype, «Vannkantløypa», for 
vintersesongen 2021.   
 
Tillatelsen har følgende vilkår: 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 

naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er 
absolutt nødvendig. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved eventuell kontroll. 
 
 
 
 
PL-3/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/3387 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER I FORBINDELSE MED 
ELGMERKING I GAUSDAL  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg i 
Gausdal.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder innenfor Gausdal Statsallmenning.  
- Merkingen skal foregå i perioden januar – mars 2021.  
-Det skal ikke foretas lavtflyging til og fra merkeområdet og bruken av helikopter skal 
begrenses til et minimum.  
- Under merking er det viktig at man unngår unødig jaging og stress av dyrene.  
- 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 Langsua nasjonalpark med 
tilhørende vernebestemmelser.  
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt av Langsua nasjonalparkstyre. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg i 
Gausdal.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder innenfor Gausdal Statsallmenning.  
- Merkingen skal foregå i perioden januar – mars 2021.  
-Det skal ikke foretas lavtflyging til og fra merkeområdet og bruken av helikopter skal 
begrenses til et minimum.  
- Under merking er det viktig at man unngår unødig jaging og stress av dyrene.  
- 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 Langsua nasjonalpark med 
tilhørende vernebestemmelser.  
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt av Langsua nasjonalparkstyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-4/21 
Ark.: GNRLG 32/1 Arkivsaksnr.: 20/3108 
 
G/BNR 32/1 FORSET NEDRE  I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sondre Forseth 
og Berit Brateng om konsesjon på erverv av g/bnr 32/1 i Gausdal 

 Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at konsesjonssøkerne 
tilflytter eiendommen innen ett år etter overtagelse og tar denne som sin reelle bolig 
i fem år 

 Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningslovens bestemmelser i kap. IV er 
det tre ukers klagefrist på vedtaket. Fristen løper fra tidspunkt for at melding om vedtak er 
mottatt. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes 
Gausdal kommune. 
 
Behandling: 
 
Representanten Eystein Fære Forseth(Sp) tok opp spørsmålet om sin habilitet som far til en av 
søkere. 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer.  
 
Administrasjonens redegjørelse om regelverket: 
Forvaltningsloven § 6.(habilitetskrav). 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til 
å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 

eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling for 
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 

saken, eller 



  

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som 
utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og 
dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller 
det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

 
Konklusjon: Forseth er automatisk inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6, annet ledd 
bokstav b. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Eystein Fære Forseth er inhabil. 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sondre Forseth 
og Berit Brateng om konsesjon på erverv av g/bnr 32/1 i Gausdal 

 Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at konsesjonssøkerne 
tilflytter eiendommen innen ett år etter overtagelse og tar denne som sin reelle bolig 
i fem år 

 Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningslovens bestemmelser i kap. IV er 
det tre ukers klagefrist på vedtaket. Fristen løper fra tidspunkt for at melding om vedtak er 
mottatt. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes 
Gausdal kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-5/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/5 
 
FORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP FOR 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det bevilges kr. 48 000 000,- fra ramme vann og avløp til nye vann- og avløpsledninger 
mellom Vold og Skei. Bevilgningen omfatter også nye trykkøningsstasjoner for vann, og 
ombygging av eksisterende avløpspumpestasjoner.  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Det bevilges kr. 48 000 000,- fra ramme vann og avløp til nye vann- og avløpsledninger 
mellom Vold og Skei. Bevilgningen omfatter også nye trykkøningsstasjoner for vann, og 
ombygging av eksisterende avløpspumpestasjoner.  
 
 
 


