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PL-1/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/2531 
 
DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - OPPSTART AV PLANARBEID 
OG HØRING AV PLANPROGRAM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Forslag til planprogram for detaljregulering av Holsbakkan 1-6 sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. Samtidig varsles 
det oppstart av planarbeidet i henhold til § 12-8. 
 
Behandling: 
Representanten Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt: 
Planutvalget godkjenner at planprogram legges ut på høring under forutsetning om at det 
presiseres at det skal bygges i 2 etasjer med boliger/kontor i 2. etasje. 
 
Rådmannens forslag med Kristiansens tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til planprogram for detaljregulering av Holsbakkan 1-6 sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. Samtidig varsles 
det oppstart av planarbeidet i henhold til § 12-8. 
 
Planutvalget godkjenner at planprogram legges ut på høring under forutsetning om at det 
presiseres at det skal bygges i 2 etasjer med boliger/kontor i 2. etasje. 
 
 
 
PL-2/19 
Ark.: GNRLG 43/1 Arkivsaksnr.: 19/49 
 
KONSESJON PÅ SØNSTHAGE-G/BNR 43/1 I GAUSDAL KOMMUNE-
UTSETTELSE AV BOPLIKT - SØKER HILDE RØDUM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9 og delegert fullmakt innvilges Hilde Rødum 
utsettelse av tilflyttingsfrist på inntil 3 år fra overtagelsesdato på Sønsthage g/bnr. 43/1 i 
Gausdal kommune.  



  

 
Utsatt frist for tilflytting gis på vilkår om at eiendommen bosettes innen 06.02.2021 og at den 
bebos i minst 5 år fra tilflytningstidspunktet.  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Klagefristen er 3 
uker fra dette brevet mottas. En klage skal stiles til Fylkesmannen i Innlandet, men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Det ble delt ut et notat som ble gjennomgått ved behandling av saken. 
 
Representanten Randi Noreng (Bygdalista) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§1 og 9 og delegert fullmakt innvilges Hilde Rødum 
utsettelse av tilflyttingsfrist på inntil 5 år fra konsesjonssøknadsdato på Sønstehage gnr\bnr 
43\1 i Gausdal kommune. 
 
Utsatt frist for tilflytting gis på vilkår om at eiendommen bosettes innen 01.01. 2024. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Klagefristen er 3 
uker fra dette brevet mottas. En klage skal stiles til Fylkesmannen i Innlandet, men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Representanten Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens paragraf 1 og 9 innvilges Hilde Rødum utsettelse av boplikten 
på Sønstehage gnr/bnr 43/1 i Gausdal kommune i 5 år som omsøkt. 
 
Utsatt frist for tilflytting gis på vilkår om at eiendommene bosettes innen 01.02.2023, og at den 
bebos i minst 5 år fra tilflytningstidspunktet. 
 
Det ble først stemt alternativt mellom rådmannens forslag og Norengs forslag. 
Rådmannens forslag falt med 2 mot 5 stemmer. 
 
Norengs forslag ble deretter satt opp mot forslaget fra Fære Forseth. 
Norengs forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§1 og 9 og delegert fullmakt innvilges Hilde Rødum 
utsettelse av tilflyttingsfrist på inntil 5 år fra konsesjonssøknadsdato på Sønstehage gnr\bnr 
43\1 i Gausdal kommune. 
 
Utsatt frist for tilflytting gis på vilkår om at eiendommen bosettes innen 01.01. 2024. 
 



  

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Klagefristen er 3 
uker fra dette brevet mottas. En klage skal stiles til Fylkesmannen i Innlandet, men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
PL-3/19 
Ark.: GNRLG 123/3 Arkivsaksnr.: 19/77 
 
G/BNR 123/3 I GAUSDAL - SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET ETTER 
JORDLOVEN § 12 SØKER: KRISTIAN BAKKESTUEN 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykker Gausdal 
kommune til at Kristian Bakkestuen får dele fra teig nr. 2 og 3 under g/bnr 123/3 fra 
driftsenheten Skarholt med g/bnr 154/9 m.fl. Deling tillates med særlig vekt på at det 
oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som foreskrevet i søknaden.  

2. Det settes som vilkår for delingssamtykket at også teig nr. 1 under g/bnr 123/3 selges 
som tilleggsareal med tilsvarende god drifts- og arronderingsmessig løsning. 

3. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer 
som er tillat fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle 
arealer. 

4. Tillatt deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 
 
Søknaden er bare delvis imøtekommet. Dette gir klagerett etter forvaltningslovens 
bestemmelser i kap IV. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er 
Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans men en klage oversendes kommunen. 
 
Behandling: 
Representanten Randi Noreng (Bygdalista) fremmet forslag om at pkt. 2 utgår. 
 
Det ble først votert over pkt. 1. Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter votert over pkt. 2: Norengs forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
De ble til slutt votert samlet over pkt. 3 og 4 (nye pkt. 2 og 3): Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykker Gausdal 
kommune til at Kristian Bakkestuen får dele fra teig nr. 2 og 3 under g/bnr 123/3 fra 



  

driftsenheten Skarholt med g/bnr 154/9 m.fl. Deling tillates med særlig vekt på at det 
oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som foreskrevet i søknaden.  

2. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer 
som er tillat fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle 
arealer. 

3. Tillatt deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Det er klagerett etter forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. Klagefristen er tre uker fra 
melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans men en klage 
oversendes kommunen. 
 
 
PL-4/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 18/2494 
 
G/BNR 12/7 I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM DELING ETTER 
JORDLOVEN § 12  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Jan Roger 
Mikkelsen om fradeling av grunneiendommen Brennhaug g/bnr 32/14 fra 
landbrukseiendommen Nerjordet g/bnr 12/7. Begrunnelsen for søknaden tilgodeser ikke 
hensynet til en langsiktig tjenlig og variert bruksstruktur i tilstrekkelig grad. Det er heller ikke 
drifts- og arronderingsmessige fordeler som gjør seg gjeldende med tilstrekkelig tyngde for at 
deling kan tillates. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er 
klagefristen tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans men en evt. klage sendes til kommunen. 

 
 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjelsvold (Ap) og Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser samtykker Gausdal kommune 
til at Jan Roger Mikkelsen får fradele jorda på Brennhaug g/bnr 32/14 fra 
landbrukseiendommen Nerjordet g/bnr 12/7 og jorda legges til bruket Iverslien søre 
gnr/bnr 8/1. Deling tillates med særlig vekt på at det oppnås gode drifts- og 
arronderingsmessige løsninger som er beskrevet i tilleggsopplysninger til saken. En kan 
heller ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet 
i området. 



  

2. Kommunen gir signal om at konsesjon kan innvilges til ny eier når salget er 
gjennomført. 

3. Tillatt deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 
 
Forslaget fra Skjelsvold og Fære Forseth ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser samtykker Gausdal kommune 
til at Jan Roger Mikkelsen får fradele jorda på Brennhaug g/bnr 32/14 fra 
landbrukseiendommen Nerjordet g/bnr 12/7 og jorda legges til bruket Iverslien søre 
gnr/bnr 8/1. Deling tillates med særlig vekt på at det oppnås gode drifts- og 
arronderingsmessige løsninger som er beskrevet i tilleggsopplysninger til saken. En kan 
heller ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet 
i området. 

2. Kommunen gir signal om at konsesjon kan innvilges til ny eier når salget er 
gjennomført. 

3. Tillatt deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 
 
 
 
PL-5/19 
Ark.: K24 Arkivsaksnr.: 17/1031 
 
KLAGE PÅ VEDTAK I FORURENSINGSSAK.  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Klagen på vedtaket i delegasjonssak 396/18 tas ikke til følge og vedtaket i saken 
opprettholdes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Klagen på vedtaket i delegasjonssak 396/18 tas ikke til følge og vedtaket i saken 
opprettholdes. 
 
 
 
 
 
 



  

PL-6/19 
Ark.: K24 Arkivsaksnr.: 18/2391 
 
REVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR 
FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
For å redusere fare for forurensing fra nedgravde oljetanker foreslår administrasjonen at 
bestemmelsen i forskrift om nedgravde oljetanker også gjøres gjeldene for oljetanker under 
3200 liter. Forslaget til endring legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Frist for å 
komme med uttalelser settes til 8. mars 2019. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
For å redusere fare for forurensing fra nedgravde oljetanker foreslår administrasjonen at 
bestemmelsen i forskrift om nedgravde oljetanker også gjøres gjeldene for oljetanker under 
3200 liter. Forslaget til endring legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Frist for å 
komme med uttalelser settes til 8. mars 2019. 

 
PL-7/19 
Ark.: GNR 155/18 Arkivsaksnr.: 18/1689 
 
G/BNR 155/18 - KLAGE PÅ BESTEMMELSE I REGULERINGSPLAN FOR ENGE- 
OG MYHRE SETER OM INNGJERDING AV FRITIDSEIENDOM, ENGELYKKJA 
24 PÅ SKEI. TILTAKSHAVER: TORBJØRN SEIELSTAD 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Klagen fra Torbjørn Seielstad datert 26.11.2018, tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder 
vedtaket i del sak 387/18. 
 
Behandling: 
Viggo Haugen (Bygdalista) tok opp spørsmålet om sin habilitet som ansatt hos Gausdal 
Landhandleri as. 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer.  



  

 
Votering over habilitet: 
Viggo Haugen ble enstemmig erklært habil. 7 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Representanten Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Forslag fra Jan Erik Kristiansen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
PL-8/19 
Ark.: GNR 205/21 Arkivsaksnr.: 17/1231 
 
G/BNR 205/21 - RAMMETILLATELSE - OPPFØRING AV TILBYGG TIL 
FRITIDSBOLIG, VEGEN RUNDT VATNET 54 PÅ VESLESETERA. 
TILTAKSHAVER: ROWENA B. TEODOCIO 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 19-2, gir Gausdal kommune dispensasjon fra 
kommunedelplan for Veslesetera om byggeforbudssone på 100 meter, for oppføring av 
tilbygg til eksisterende fritidsbolig på g/bnr 205/21. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1, gir Gausdal kommune 
rammetillatelse til omsøkte tiltak for rivning av en del og oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig på g/bnr 205/21.  
 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. 
PBL § 21-9. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.  
 
Vedtak om igangsettingstillatelse blir ikke fattet før følgende vilkår er oppfylt: 
 

 Takvinkel på omsøkte tilbygg skal reduseres og tilpasses takvinkel på eksisterende 
bygg. 

 Situasjonsplan med inntegnet avkjøring og parkeringsplasser er angitt. 
 Det må foreligge utslippstillatelse på gråvann til infiltrasjon, samt utslippstillatelse for 

svartvann fra JETS vakuumtoalett til tett tank. 
 
 



  

Behandling: 
Representanten Stein Erik Skjelsvold (Ap) tok opp spørsmålet om sin habilitet som nabo. 
 
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 Stein Erik Skjelsvold (Ap) er inhabil. 
 
Helene Dypdal tiltådte ved behandling av denne saken. 
Planutvalget behandlet saken med 7 medlemmer. 
 
Votering i saken: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 19-2, gir Gausdal kommune dispensasjon fra 
kommunedelplan for Veslesetera om byggeforbudssone på 100 meter, for oppføring av tilbygg 
til eksisterende fritidsbolig på g/bnr 205/21. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1, gir Gausdal kommune 
rammetillatelse til omsøkte tiltak for rivning av en del og oppføring av tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig på g/bnr 205/21.  
 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. PBL § 
21-9. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.  
 
Vedtak om igangsettingstillatelse blir ikke fattet før følgende vilkår er oppfylt: 
 

 Takvinkel på omsøkte tilbygg skal reduseres og tilpasses takvinkel på eksisterende 
bygg. 

 Situasjonsplan med inntegnet avkjøring og parkeringsplasser er angitt. 
 Det må foreligge utslippstillatelse på gråvann til infiltrasjon, samt utslippstillatelse for 

svartvann fra JETS vakuumtoalett til tett tank. 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-9/19 
Ark.: GNR 140/1 Arkivsaksnr.: 18/2163 
 
G/BNR 140/1 ANDERS OWREN, FOLLEBU - KLAGE PÅ VEDTAK OM 
TILLATELSE TIL GJØDSELKUM PÅ EIENDOMMEN AULESTAD 
TILTAKSHAVER: ERLING BJØRNSON 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Anders Owren tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del sak 415/18 datert 17.12.2018 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Foreliggende klage fra Anders Owren tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del sak 415/18 datert 17.12.2018 
 
 
PL-10/19 
Ark.: GNR 52/3 Arkivsaksnr.: 18/2422 
 
MARIANNE OG RUNAR ØVSTEHAGE AUSTGARDEN - SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR BRUKSENDRING FRA FJØS OG 
LÅVE TIL BOLIG PÅ AUSTGARDEN G/BNR 52/3 I BØDAL 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fjøs/låve til bolig på g/bnr 53/3. Vi gjør 
oppmerksom på at dette ikke er noen byggetillatelse, og at byggetillatelse må omsøkes før 
bruksendringen kan iverksettes. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fjøs/låve til bolig på g/bnr 53/3. Vi gjør 



  

oppmerksom på at dette ikke er noen byggetillatelse, og at byggetillatelse må omsøkes før 
bruksendringen kan iverksettes. 
 
 
PL-11/19 
Ark.: GNR 105/52 Arkivsaksnr.: 18/2426 
 
HILDE OG JAN DYBVIK, MUSEIDVÅG- SØKNAD OM OPPFØRING AV 
TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 105/52 I ESPEDALEN  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-4 a gir planutvalget dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel og godkjenner omsøkte tilbygg uten ansvarsrett på g/bnr 
105/52. Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 

 Tiltakshaver 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.) 

 Reglene om minsteavstander til veg og nabogrenser må overholdes. 

 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 GLØR Gjenvinningsstasjoner, www.glor.no. Ved ev. tilsyn 
kan kommunen forlange kvittering for levert avfall. 

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

 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: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-4 a gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og godkjenner omsøkte tilbygg uten ansvarsrett på g/bnr 105/52. 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 

http://www.glor.no/


  

 
 Tiltakshaver 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.) 

 Reglene om minsteavstander til veg og nabogrenser må overholdes. 

 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 GLØR Gjenvinningsstasjoner, www.glor.no. Ved ev. tilsyn 
kan kommunen forlange kvittering for levert avfall. 

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

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

 
 
PL-12/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/98 
 
FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, FEBRUAR 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Rammebevilgningene for vann/avløp og utbyggingsområder i 2019, og foreløpig gjenstående 
rammebevilgning for 2018, fordeles i henhold til vedlagte «oversikt over rammer teknisk enhet 
2019». 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Rammebevilgningene for vann/avløp og utbyggingsområder i 2019, og foreløpig gjenstående 
rammebevilgning for 2018, fordeles i henhold til vedlagte «oversikt over rammer teknisk enhet 
2019». 
 
PL-13/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/114 

http://www.glor.no/


  

 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 08.02.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
PL-14/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/132 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 08.02.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

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


