
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  10.06.2022 
Tid:  09:00 -  
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:  
Torbjørn Furuhaugen, Rigmor Myhre, Lars Kristian Hatterud, Marie Skavnes, Stina Bjurgren 
Aaseth, Remi Rundsveen Eriksen, Lars Graedler, Gudbrand Aanstad,  

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

• Vedr. sak 22/22; Temaveileder, Uttak av mineralske forekomster. 
• Vedr. sak 27/22 Vedlegg: 

o Søknad om midler til vilt- og fiskestellstiltak fra Gausdal Jeger – og fiskerforening. 
o Søknad om midler til vilt- og fiskestellstiltak fra Gausdal fjellstyre. 

 

Orienteringer:  

• * 



  

 
• Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 18/22   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 10.06.2022  
Sak 19/22   
 DELEGERTE SAKER  
Sak 20/22   
 SAMLET SAKSFREMSTILLING - G/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN, KLAGE PÅ 

AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE OG UTH  
Sak 21/22   
 DETALJREGULERING FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE, PLANID 202101 - 

OFFENTLIG ETTERSYN  
Sak 22/22   
 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - 

SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK  
Sak 23/22   
 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - 

OFFENTLIG ETTERSYN  
Sak 24/22   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ VEGEN 

MELLOM REINSÅSEN OG HORNSJØEN SIGMUND KRAABØL 
Sak 25/22   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG  
Sak 26/22   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL 

HYTTE I NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN  
Sak 27/22   
 TILDELING AV VILT OG FISKESTELLMIDLER 2022  
Sak 28/22   
 G/BNR 213/37 I GAUSDAL KOMMUNE -SØKNAD OM OPPFØRING AV KÅRBOLIG 

OG OMDISPONERING AV DYRKET AREAL AASE ELDE 
Sak 29/22   
 VURDERING ETTER FRILUFTSLOVEN §14 - INNGANGSPENGER HELVETE 

NATURPARK  
Sak 30/22   
 KLAGE PÅ NAVNFORSLAG BØDAL I VESTRE GAUSDAL  
Sak 31/22   
 KLAGE PÅ ADRESSENAVN - LIUMSETERVEGEN, ROKVAMSETERVEGEN, 

MELGARDSETERVEGEN MFL.  
Sak 32/22   
 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  
 



  

 
 
 
PL-18/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1002 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 10.06.2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
PL-19/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1095 
 
DELEGERTE SAKER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

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



  

 
 
 
 
 
PL-20/22 
Ark.: GNR 144/18 Arkivsaksnr.: 21/2020 
 
G/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN, KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 
OPPFØRING AV HYTTE OG UTHUS. 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Signy Pålhaugen tas ikke til følge, og planutvalget 
opprettholderadministrasjonens vedtak i delegasjonssak 373/21 datert 28.09.2021. 
 
Behandling: 
Representanten Helene Dypdal (Ap)fremmet følgende forslag: 
Planutvalget tar foreliggende klage fra Signy Pålhaugen til følge, og gir byggetillatelse som 
omsøkt på eiendommen G/BNR 144/18. 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og representanten Dypdals 
forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
 
Vedtak: 
Foreliggende klage fra Signy Pålhaugen tas ikke til følge, og planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i delegasjonssak 373/21 datert 28.09.2021. 
 
 
 
 
PL-21/22 
Ark.: L13 Arkivsaksnr.: 21/1216 
 
DETALJREGULERING FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE, PLANID 202101 - OFFENTLIG 
ETTERSYN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Roaseter 
hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  



  

 
 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Følgende tas inn som et alternativ i reguleringsbestemmelsene: 

a. Inntil beiterettsspørsmålet er avklart, tillates ikke inngjerding innen planområdet. 

b. Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m2 inntil hytta for å skjerme 
inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en 
«tunløsning» mellom ulike bygg på eiendommen. Gjerder skal oppføres som skigard 
med høyde inntil 1,2 meter og utformes slik at beitedyr ikke kan gå seg fast eller bli 
stengt inne. Grinder/porter skal slå utover. 

c. Langs veger skal gjerde ikke oppføres nærmere enn fastsatt byggegrense. 

d. Det skal legges vekt på at gjerder skal underordne seg helhetsinntrykket i området, 
og de skal ikke virke dominerende. Ved helt spesielle behov kan nettinggjerde 
(Nasjonalgjerde) godkjennes. 

e. Gjerde som ikke vedlikeholdes, kan kreves fjernet. Gjerde skal utføres slik at stier, råk, 
skiløyper og lignende ikke stenges og at det opprettholdes gode korridorer for beitedyr 
og allmenn ferdsel. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Kristiansens tillegg. 
Kristiansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Roaseter 
hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
Følgende tas inn som et alternativ i reguleringsbestemmelsene: 

a. Inntil beiterettsspørsmålet er avklart, tillates ikke inngjerding innen planområdet. 

b. Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m2 inntil hytta for å skjerme 
inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en 
«tunløsning» mellom ulike bygg på eiendommen. Gjerder skal oppføres som skigard 
med høyde inntil 1,2 meter og utformes slik at beitedyr ikke kan gå seg fast eller bli 
stengt inne. Grinder/porter skal slå utover. 

c. Langs veger skal gjerde ikke oppføres nærmere enn fastsatt byggegrense. 

d. Det skal legges vekt på at gjerder skal underordne seg helhetsinntrykket i området, 
og de skal ikke virke dominerende. Ved helt spesielle behov kan nettinggjerde 
(Nasjonalgjerde) godkjennes. 



  

 
e. Gjerde som ikke vedlikeholdes, kan kreves fjernet. Gjerde skal utføres slik at stier, råk, 

skiløyper og lignende ikke stenges og at det opprettholdes gode korridorer for beitedyr 
og allmenn ferdsel. 

 
 
 
 
PL-22/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/834 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - 
SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold 
av plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Behandling: 
Representanten Eystein Fære Forseth (Sp)fremmet følgende forslag: 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting 
av bekken er ferdig. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Fære Forsets tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar «Detaljreguleringsplan for Utvidelse av Kankerud Fjelltak» i medhold 
av plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Sti langs bekken skal ferdigstilles så fort som mulig, og senest innen 3 mnd. etter at flytting 
av bekken er ferdig. 
 
 
 
 
PL-23/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/750 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - OFFENTLIG 
ETTERSYN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 



  

 
 

vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Svarttjernlia nord ut 
til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
 
Behandling: 
Representanten Marie Louise Lørken (Frp/H) tok opp spørsmålet om sin habilitet. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
Vurdering av habilitet: 
Marie Louise Lørken har stilt spørsmål om egen habilitet ifm. planutvalgets behandling av 
sak DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 
Structor AS fremmer på vegne av grunneierne forslag til reguleringsplan for Svarttjernlia 
Nord.  
I følge Lørken er AS Høifjeldssanatoriet en av oppdragsgiverne/grunneierne for forslaget. 
Lørken er majoritetseier i AS Høifjeldssanatoriet. 
 
Som part i saken regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers direkte 
gjelder. 
Ut fra Lørkens opplysninger, anses saken å direkte berøre oppdragsgiver og grunneier 
Høifjeldssanatoriet AS  
 
I henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e, er en offentlig tjenestemann 
automatisk inhabil når han er leder eller har ledende stilling i et selskap som er part i saken. 
 
Marie Louise Lørken vil således være automatisk inhabil til å behandle saken. 
 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Marie Louise Lørken er inhabil. 
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



  

 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Svarttjernlia nord ut 
til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
 
 
 
 
PL-24/22 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 22/869 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ VEGEN MELLOM 
REINSÅSEN OG HORNSJØEN SIGMUND KRAABØL 

 
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 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 – 2022, 2023, og 2024 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 fra Statsforvalteren i Innlandet etter vernebestemmelsene for 
Hynna Naturreservat.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Gausdal kommune etter endt sesong. 
 
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 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 – 2022, 2023, og 2024 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 fra Statsforvalteren i Innlandet etter vernebestemmelsene for 
Hynna Naturreservat.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Det skal føres kjørebok og denne skal sendes Gausdal kommune etter endt sesong. 
 
 
 
 
PL-25/22 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 22/850 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark §§ 3 og 5 avslås søknad fra 
Christian Arvid Waaler Bjørkhaug om tillatelse til å benytte egen snøscooter langs 
Djupådalsvegen til privat hytte. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark §§ 3 og 5 avslås søknad fra 
Christian Arvid Waaler Bjørkhaug om tillatelse til å benytte egen snøscooter langs 
Djupådalsvegen til privat hytte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
PL-26/22 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/1579 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL HYTTE I 
NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN. 

 
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 Bjørg Ø Simonsen tillatelse til å benytte ATV for transport av byggematerialer 
ned til hytte gnr/bnr 107/13 ved Espedalsvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder sommeren 2022.  
-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.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved 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 Bjørg Ø Simonsen tillatelse til å benytte ATV for transport av byggematerialer 
ned til hytte gnr/bnr 107/13 ved Espedalsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Det forutsettes at byggesøknaden – delegert sak 281/20 godkjennes. 
- Tillatelsen gjelder 2020 – 2021. 
-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. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
 
 
 



  

 
PL-27/22 
Ark.: K40 Arkivsaksnr.: 22/306 
 
TILDELING AV VILT OG FISKESTELLMIDLER 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2022: 
 

a) Kommunale viltstellmidler: 
Gausdal fjellstyre kr 19 000 – sportelling fra Oppheim til Lenningen, og fra Brumoen 
til Revsjøplassen 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 6000 - innkjøp av mår/mink-feller 
 
b) Kommunale fiskestellmidler: 
Gausdal fjellstyre kr 5000 – båtutleie Gausdal statsallmenning 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 17 800 for tiltak Lauvålibåtene 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 6 000 for tiltak i fisketrapp Gausa 

 
2) Tilskuddet gis iht. vilkår for kommunale viltstell- og fiskestellmidler. 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2022. Dersom prosjektene/tiltakene ikke blir 
gjennomført og rapportert innen fristen blir midlene inndradd. Søknad om utsatt arbeidsfrist 
må være grunngitt og framsatt innen fristen. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2022: 
 

a) Kommunale viltstellmidler: 
Gausdal fjellstyre kr 19 000 – sportelling fra Oppheim til Lenningen, og fra Brumoen 
til Revsjøplassen 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 6000 - innkjøp av mår/mink-feller 
  
b) Kommunale fiskestellmidler: 
Gausdal fjellstyre kr 5000 – båtutleie Gausdal statsallmenning 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 17 800 for tiltak Lauvålibåtene 
Gausdal Jeger og fiskerforening kr 6000 for tiltak i fisketrapp Gausa 

 
2) Tilskuddet gis iht. vilkår for kommunale viltstell- og fiskestellmidler. 



  

 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2022. Dersom prosjektene/tiltakene ikke blir 
gjennomført og rapportert innen fristen blir midlene inndradd. Søknad om utsatt arbeidsfrist 
må være grunngitt og framsatt innen fristen. 
 
 
 
 
PL-28/22 
Ark.: GNRLG 213/37 Arkivsaksnr.: 22/336 
 
G/BNR 213/37 I GAUSDAL KOMMUNE -SØKNAD OM OPPFØRING AV KÅRBOLIG OG 
OMDISPONERING AV DYRKET AREAL AASE ELDE 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Aase og Jostein 
Elde om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 
213/37 i Gausdal kommune. 
 
Behandling: 
Representanten Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering av 0,9 daa 
jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 213/37 i Gausdal kommune. 
 
Begrunnelse:  
Omsøkt plassering av kårbolig har ikke nær tilknytning til tunet og er ikke optimal, men det 
foreligger ikke andre brukbare plasseringer. Det er få tomter og hus i området.  
Det er opparbeidet flere daa med jord gjennom nydyrking, slik at de har en økning i 
jordareal. Dette på tross av at det da vil gå ca. 1 daa til boligtomt. 
Det er innvilget fradeling av noen kårboliger i Gausdal i nyere tid, men de fleste av disse 
fungerer fortsatt som kårbolig. 
 
Videre saksgang: 
Et positivt vedtak som omsøkt må også behandles som en dispensasjon til pbl § 19 -2, fordi 
dette vil bryte med kravet om plassering ifølge kommuneplanens bestemmelser om kårbolig 
(KPA Bestemmelser om Kårbolig kap. 4.1.2 a) og c) ). 
 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2, der følgende siteres; 
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 



  

 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden Departementet kan i forskrift 
gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker.” 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering av 0,9 daa 
jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 213/37 i Gausdal kommune. 
 
Begrunnelse:  
Omsøkt plassering av kårbolig har ikke nær tilknytning til tunet og er ikke optimal, men det 
foreligger ikke andre brukbare plasseringer. Det er få tomter og hus i området.  
Det er opparbeidet flere daa med jord gjennom nydyrking, slik at de har en økning i 
jordareal. Dette på tross av at det da vil gå ca. 1 daa til boligtomt. 
Det er innvilget fradeling av noen kårboliger i Gausdal i nyere tid, men de fleste av disse 
fungerer fortsatt som kårbolig. 
 
 
 
 
PL-29/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1004 
 
VURDERING ETTER FRILUFTSLOVEN §14 - INNGANGSPENGER HELVETE NATURPARK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Friluftslovens § 14 gis Dalbakken Fjellgard, ved Odd Midtlin, tillatelse til å 
kreve inngangspenger for tilrettelagt område ved Jettegrytene i Helvete Naturpark. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 



  

 
1. Vesentlig endring av billettpris skal godkjennes av kommunen gjennom innsending av 
søknad. 
2. Oversikt over antall besøkende sendes årlig til kommunen innen 1. desember. 
 
Dersom ovennevnte vilkår ikke følges kan kommunen trekke tilbake tillatelsen. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Friluftslovens § 14 gis Dalbakken Fjellgard, ved Odd Midtlin, tillatelse til å 
kreve inngangspenger for tilrettelagt område ved Jettegrytene i Helvete Naturpark. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Vesentlig endring av billettpris skal godkjennes av kommunen gjennom innsending av 
søknad. 
2. Oversikt over antall besøkende sendes årlig til kommunen innen 1. desember. 
 
Dersom ovennevnte vilkår ikke følges kan kommunen trekke tilbake tillatelsen. 
 
 
 
 
PL-30/22 
Ark.: X47 Arkivsaksnr.: 21/1604 
 
KLAGE PÅ NAVNFORSLAG BØDAL I VESTRE GAUSDAL  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Kartverkets klage og Språkrådets tilråding tas til følge. 

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
 



  

 
Kartverkets klage og Språkrådets tilråding tas til følge. 

 
 
 
 
PL-31/22 
Ark.: L32 Arkivsaksnr.: 16/1122 
 
KLAGE PÅ ADRESSENAVN - LIUMSETERVEGEN, ROKVAMSETERVEGEN, 
MELGARDSETERVEGEN MFL.  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 7 vedtas navn og skrivemåten som vist i 
tabellen i saksfremlegget. 

Bentseter-Blæstervegen sendes til Språkrådet for ny tilråing. 

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 7 vedtas navn og skrivemåten som vist i 
tabellen i saksfremlegget. 

Bentseter-Blæstervegen sendes til Språkrådet for ny tilråing. 

 
 
 
 
PL-32/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/1003 
 
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  

 
vedtak: 

 
Med hjemmel i kommunelovens § 5-7, gir planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak 
i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 
10.06.2022 og fram til første møte etter ferien, 16.09.2022. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i kommunelovens § 5-7, gir planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 
10.06.2022 og fram til første møte etter ferien, 16.09.2022. 
 
 
 
 


