
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  11.09.2020 
Tid:  09:00 – 10.30 
Sted:  Kommunestyresalen 
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, Gudbrand Aanstad, Geir Halvor Vedum, Lars Kristian Hatterud. 
 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  
 
Orienteringer:  

 Ingen 

 
Godkjenning av protokoll: elektronisk  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 45/20   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  
Sak 46/20   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  
Sak 47/20   
 G/BNR 33/9 ATLE BJERKE / KIRSTEN SEIERTUN KLAGE PÅ AVSLÅTT 

TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 33/34  
Sak 48/20   
 G/BNR 220/1 TENDEN ADVOKATFIRMA- KLAGE PÅ FRADELING AV 

TO TOMTER FRA HAGE SETER TILTAKSHAVER: ANDERS HOLE 
FYKSEN 

Sak 49/20   
 G/BNR 103/21 - KLAGE PÅ AVSLAG OM  RIVNING AV OPPFØRT 

UTHUS PÅ ROASETERA INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR 
ROASETER HYTTEOMRÅDE I ESPEDALEN. TILTAKSHAVER ARNE 
EGGEN 

Sak 50/20   
 G/BNR 225/9 - KLAGE PÅ VEDTAK I DEL SAK 190/20 OM AVSLAG PÅ 

REETABLERING AV SKIGARD, TORSDALSVEGEN 43 INNENFOR 
OMRÅDEREGULERING SKEI SØR. TILTAKSHAVER: ADV.FIRMAET 
HAAVIND AS V/ARNE HAVVIND PÅ VEGNE AV ERIKA OG JOHAN 
BERNHARD BERLE 

Sak 51/20   
 VEDTAK - MINDRE ENDRING - FORSET SENTRUM - ENDRING AV 

FORMÅL MED BESTEMMELSER  
Sak 52/20   
 VEDTAK - MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 - 

ENDRING AV BESTEMMELSER FOR TYDELIGGJØRING  
Sak 53/20   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR 

MED ATV TIL HYTTE I NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN  
Sak 54/20   
 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, SEPTEMBER 2020  
  



  

 
 
PL-45/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2010 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Representanten Kristiansen ba om at Planutvalget orienteres om hovedplan VA på neste møte  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Kristiansens tillegg ble vedtatt med 6 mot 1 
stemme. 
 
 
Vedtak: 
 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
Planutvalget ber om en orientering  ang. hovedplan VA på neste møte. 
 
 
 
 
PL-46/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2012 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 11.09.2020  

 
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-47/20 
Ark.: GNR 33/9 Arkivsaksnr.: 19/2705 
 
G/BNR 33/9 ATLE BJERKE / KIRSTEN SEIERTUN KLAGE PÅ AVSLÅTT 
TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 33/34  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Bjerke/Seiertun tas ikke til følge, og planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del sak 51/20. 
 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Planutvalget tar klagen fra Bjerke/Seiertun delvis til følge og endrer deler av vedtaket i 
del sak 51/20. Nytt vedtak lyder: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-6 og 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering av 
29.09.2016, avslår Gausdal kommune søknad om fradeling av parsell 2 med et tilleggsareal på 
3000 m2 til eiendommen g/bnr 33/34. Avslaget begrunnes med at søknaden er i strid med 
kommuneplanens arealdel, og at vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter PBL § 19-2 ikke er 
oppfylt. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser §§ 19-2 og 20-1 m, jfr. kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune dispensasjon fra formålet i kommuneplanens 
arealdel og godkjenner foreliggende søknad om fradeling av; 
Parsell 1 fra eiendommen «Upheim» G/BNR 33/9, gårdstun med bebyggelse på 4000 m2. 
Parsell 2 fra eiendommen «Upheim» g/bnr 33/9 som tilleggsareal til g/bnr 33/34 på inntil 1,2 
da. 
 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår: 

1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten.  
2. Vegrett til eiendommene må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 

27-4.  
3. For parsell 1 må det sikres tinglyst dokumentasjon på at opparbeidet 

infiltrasjonsanlegg kan ligge som anlagt på g/bnr 33/9, jfr vedlagte kartutsnitt.  
4. For parsell 1 må det sikres tinglyst dokumentasjon på at eksisterende drikkevannskilde 

kan ligge som anlagt på g/bnr 32/1 og 33/9, jfr vedlagte kartutsnitt.  



  

5. Parsell 2 skal sammenføyes med g/bnr. 33/34, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-4.  
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for parsell 2 begrunnes med planutvalgets ønske 
om at det skal bo folk i alle deler av kommunen. Saken er og litt spesiell, i og med at det er 
deling som følge av en annen salgs- og delingssak. Faren for at dette danner presedens er 
derfor liten. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250-300 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 33/9. Det foreligger 
ikke «særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte. Det gis samtykke til 
omdisponering av ca. 1,2 daa kvm innmarksbeite slik at det kan etableres en hensiktsmessig 
tunløsning. Det henvises til kartutsnittet over for parsell 1. 
 
Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling av 
tun på inntil fire daa (parsell 1) fra landbrukseiendommen g/bnr 33/9 slik at dette kan 
opprettes som selvstendig boligeiendom. Det tillates å dele fra inntil 1,2 daa skogsmark 
(parsell 2) som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34, på bakgrunn av tidligere 
praksis i lignende saker. 
 
Det settes som vilkår for deling at landbruksarealene i Opheim selges som tilleggsareal til 
annen landbrukseiendom i drift, slik at det oppstår gode drifts- og arronderingsmessige 
løsninger. Vilkåret er ikke oppfylt før det er innvilget konsesjon på erverv av 
landbruksarealene. 
 
Omsøkte deling og vilkårene for deling må være gjennomført innen tre år, ellers 
bortfaller delingssamtykket. 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Planutvalget tar klagen fra Bjerke/Seiertun delvis til følge og endrer deler av vedtaket i 
del sak 51/20. Nytt vedtak lyder: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-6 og 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering av 
29.09.2016, avslår Gausdal kommune søknad om fradeling av parsell 2 med et tilleggsareal på 
3000 m2 til eiendommen g/bnr 33/34. Avslaget begrunnes med at søknaden er i strid med 
kommuneplanens arealdel, og at vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter PBL § 19-2 ikke er 
oppfylt. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser §§ 19-2 og 20-1 m, jfr. kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune dispensasjon fra formålet i kommuneplanens 
arealdel og godkjenner foreliggende søknad om fradeling av; 
Parsell 1 fra eiendommen «Upheim» G/BNR 33/9, gårdstun med bebyggelse på 4000 m2. 



  

Parsell 2 fra eiendommen «Upheim» g/bnr 33/9 som tilleggsareal til g/bnr 33/34 på inntil 1,2 
da. 
 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår: 

1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten.  
2. Vegrett til eiendommene må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 

27-4.  
3. For parsell 1 må det sikres tinglyst dokumentasjon på at opparbeidet 

infiltrasjonsanlegg kan ligge som anlagt på g/bnr 33/9, jfr vedlagte kartutsnitt.  
4. For parsell 1 må det sikres tinglyst dokumentasjon på at eksisterende drikkevannskilde 

kan ligge som anlagt på g/bnr 32/1 og 33/9, jfr vedlagte kartutsnitt.  
5. Parsell 2 skal sammenføyes med g/bnr. 33/34, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-4.  

 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for parsell 2 begrunnes med planutvalgets ønske 
om at det skal bo folk i alle deler av kommunen. Saken er og litt spesiell, i og med at det er 
deling som følge av en annen salgs- og delingssak. Faren for at dette danner presedens er 
derfor liten. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250-300 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 33/9. Det foreligger 
ikke «særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte. Det gis samtykke til 
omdisponering av ca. 1,2 daa kvm innmarksbeite slik at det kan etableres en hensiktsmessig 
tunløsning. Det henvises til kartutsnittet over for parsell 1. 
 
Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling av 
tun på inntil fire daa (parsell 1) fra landbrukseiendommen g/bnr 33/9 slik at dette kan 
opprettes som selvstendig boligeiendom. Det tillates å dele fra inntil 1,2 daa skogsmark 
(parsell 2) som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34, på bakgrunn av tidligere 
praksis i lignende saker. 
 
Det settes som vilkår for deling at landbruksarealene i Opheim selges som tilleggsareal til 
annen landbrukseiendom i drift, slik at det oppstår gode drifts- og arronderingsmessige 
løsninger. Vilkåret er ikke oppfylt før det er innvilget konsesjon på erverv av 
landbruksarealene. 
 
Omsøkte deling og vilkårene for deling må være gjennomført innen tre år, ellers 
bortfaller delingssamtykket. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-48/20 
Ark.: GNR 220/1 Arkivsaksnr.: 20/376 
 
G/BNR 220/1 TENDEN ADVOKATFIRMA- KLAGE PÅ FRADELING AV TO 
TOMTER FRA HAGE SETER TILTAKSHAVER: ANDERS HOLE FYKSEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planutvalget tar foreliggende klage fra Tenden advokatfirma delvis til følge. Vedtaket i 
del sak 69/20 opprettholdes med følgende nytt tillegg i pkt. 3: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1 m, jfr. kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, godkjenner Gausdal kommune foreliggende søknad om 
fradeling av 4 tomter fra eiendommen ”Hage” G/BNR 220/1 i samsvar med 
Områderegulering Skei Sør. 
 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår:  
 

1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten. 
 

2. Vegrett må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 27-4.  
 

3. Den øvre tomta i Majorsligutua tillates ikke fradelt før ny atkomst til g/bnr 220/8 er 
sikret i tinglyst dokument. 
 

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Planutvalget tar foreliggende klage fra Tenden advokatfirma delvis til følge. Vedtaket i 
del sak 69/20 opprettholdes med følgende nytt tillegg i pkt. 3:   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1 m, jfr. kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, godkjenner Gausdal kommune foreliggende søknad om 
fradeling av 4 tomter fra eiendommen ”Hage” G/BNR 220/1 i samsvar med 
Områderegulering Skei Sør. 
 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår:  
 

1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten. 



  

 
2. Vegrett må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 27-4.  

 
3. Den øvre tomta i Majorsligutua tillates ikke fradelt før ny atkomst til g/bnr 220/8 er 

sikret i tinglyst dokument. 
 

 
 
 
 
PL-49/20 
Ark.: GNR 103/21 Arkivsaksnr.: 20/455 
 
G/BNR 103/21 - KLAGE PÅ AVSLAG OM RIVNING AV OPPFØRT UTHUS PÅ 
ROASETERA INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR ROASETER 
HYTTEOMRÅDE I ESPEDALEN. TILTAKSHAVER ARNE EGGEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage datert 10.07.2020 fra Arne Eggen og Wenche Gunn Fongaard tas ikke til 
følge. 
 
Planutvalget opprettholder dermed administrasjonens vedtak i del sak 191/20. 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Foreliggende klage datert 10.07.2020 fra Arne Eggen og Wenche Gunn Fongaard tas ikke til 
følge. 
 
Planutvalget opprettholder dermed administrasjonens vedtak i del sak 191/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-50/20 
Ark.: GNR 225/9 Arkivsaksnr.: 18/1947 
 
G/BNR 225/9 - KLAGE PÅ VEDTAK I DEL SAK 190/20 OM AVSLAG PÅ 
REETABLERING AV SKIGARD, TORSDALSVEGEN 43 INNENFOR 
OMRÅDEREGULERING SKEI SØR. TILTAKSHAVER: ADV.FIRMAET HAAVIND 
AS V/ARNE HAVVIND PÅ VEGNE AV ERIKA OG JOHAN BERNHARD BERLE 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage datert 14.07.2020 fra Arne Haavind på vegne av Henriette Christie 
Berles dødsbo, tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder administrasjonens vedtak i 
del sak 190/20. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Foreliggende klage datert 14.07.2020 fra Arne Haavind på vegne av Henriette Christie 
Berles dødsbo, tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder administrasjonens vedtak i 
del sak 190/20. 
 
 
 
 
PL-51/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1147 
 
VEDTAK - MINDRE ENDRING - FORSET SENTRUM - ENDRING AV FORMÅL 
MED BESTEMMELSER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene og plankart 
for Forset sentrum i henhold til de endringene som framkommer av saksopplysningene og slik 
vedlegget viser. 
 
Behandling: 
 



  

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene og plankart 
for Forset sentrum i henhold til de endringene som framkommer av saksopplysningene og slik 
vedlegget viser. 
 
 
 
 
PL-52/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1151 
 
VEDTAK - MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 - ENDRING 
AV BESTEMMELSER FOR TYDELIGGJØRING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene for Heggen 
boligfelt etappe 4 i henhold til de endringene som framkommer av saksopplysningene og slik 
vedlegget viser. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene for Heggen 
boligfelt etappe 4 i henhold til de endringene som framkommer av saksopplysningene og slik 
vedlegget viser. 
 
 
 
 
PL-53/20 
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: 
- 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. 
 
 
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-54/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1948 
 
FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, SEPTEMBER 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det bevilges. 500 000,- fra ramme vann og avløp til utskifting av lastebil og kr. 700 000,- til 
asfaltering i Heggen og Hasselbakken. 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen (Ap) og Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Det bevilges kr 700 000,- til asfaltering i Heggen og Hasselbakken. Bevilgning til utskifting 
av lastebil utsettes til etter budsjettbehandling. 
 
Forslaget fra Kristiansen og Fære Forseth enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Det bevilges kr 700 000,- til asfaltering i Heggen og Hasselbakken. Bevilgning til utskifting 
av lastebil utsettes til etter budsjettbehandling. 
 
 
 


