
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  12.11.2021 
Tid:  09:00 – 11:30 
Sted:  Formannskapssalen 
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 Vedel Johansen  Marie Louise Lörken i sak 

63,65 og 66  
Varamedlem Ola Svendsrud  Helene Dypdal i sak 63 

 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  9 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Torbjørn Furuhaugen, Rigmor Myhre, Lars Kristian Hatterud, Rannveig Mogren, Marie Skavnes, 
Remi Rundsveen Eriksen, Gunhild S. Kveine. 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  
Orienteringer:  
 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 61/21   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 12.11.2021  
Sak 62/21   
 DELEGERTE SAKER FRA OG MED 07.09.2021 TIL OG MED 04.11.2021  
Sak 63/21   
 KOMMUNEDELPLAN SKEI - SILINGSDOKUMENT  
Sak 64/21   
 DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG 

HØRING  
Sak 65/21   
 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SØR-SKEI - G/BNR 236/3 - 

FLYTTING AV ADKOMSTVEG  
Sak 66/21   
 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER - G/BNR 236/1 - 

DELE TOMT - VEDTAK  
Sak 67/21   
 G/BNR 155/1 FORRESTAD/HANSEN, SVINGVOLL - KLAGE PÅ TILLATELSE FOR 

OPPFØRING AV MAST FOR BASESTASJON FOR MOBILKOMMUNIKASJON 
TILTAKSHAVER TELENOR INFRA AS 

Sak 68/21   
 G/BNR 225/258 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR TERRENGINNGREP 

FOR NY BOLIG, HAMPEVEGEN 20 INNENFOR OMRÅDREGULERINGSPLAN FOR 
SEGALSTAD BRU. TILTAKSHAVER TONE KRISTIN OG GEIR JOHAN SVENDSEN 

Sak 69/21   
 VILT OG FISKESTELLMIDLER 2021  
Sak 70/21   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV ATV FOR FRAKT AV 

MATERIALER TIL GULSANDLIA  
Sak 71/21   
 REGULERING AV VANNGEBYR 2022  
Sak 72/21   
 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022  
Sak 73/21   
 REGULERING AV SLAMGEBYR 2022  
Sak 74/21   
 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022  
Sak 75/21   
 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022  
Sak 76/21   
 REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-

OG OPPMÅLING FOR 2022  



  

 
 
PL-61/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2602 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 12.11.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

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

Referatsaken tas til etterretning.  
 
 
 
PL-62/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2601 
 
DELEGERTE SAKER FRA OG MED 07.09.2021 TIL OG MED 04.11.2021  

 
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-63/21 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 20/800 
 
KOMMUNEDELPLAN SKEI - SILINGSDOKUMENT  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Vedlagte silingsdokument fastsettes, og danner grunnlag for videre arbeid med planforslag 

for kommunedelplan for Skei (2022- 2032). 
 
Behandling: 
 
Følgende planutvalgsrepresentanter hadde før møtet stilt spørsmål ved sin habilitet:  
Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste) og Helene Dypdal (AP). De gikk i fra ved vurdering og 
behandling. 5 representanter til stede. 
 
Vurdering av habiliteten til Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste):  

Lørken har mange roller på Skei. Hun er innbygger, grunneier og bedriftsleder. Hun sitter 
blant annet i styret for Skei seterlag, Skeikampen Pluss, Skeikampen Marked, Skei Booking 
AS og AS Høifjeldssanatoriet.  

Som part i en sak regnes den som avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. 

I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse med kommunedelplan 
for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke for å være konkrete parter i 
saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Marie Louise Lørken er således ikke 
automatisk inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 

Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik 
tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken 
på en nøytral måte. Det har også betydning om en part har fremmet påstand om at den 
folkevalgte er inhabil. 

For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det må 
være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 

I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en 
"særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til".  



  

Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre 
en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det være noe som tilkommer 
vedkommende spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Men det er en 
skjønnsmessig vurdering. 

På nåværende tidspunkt handler denne saken om prioriteringer og silingskriterier av 
overordna art. Det foreslås derfor at en tenker flere steg, for ved senere behandling av 
planen vil Lørken etter stor sannsynlighet være inhabil når det konkret skal bestemmes 
hvilke arealer som skal brukes til hva. Derfor vil føringer som legges nå, kunne ha betydning 
for vurdering av arealer eller interesser senere.  

Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at Lørken bør vurderes å være inhabil i 
denne saken. 

Marie Louise Lørken vil således være automatisk inhabil til å behandle sak 65/21 og 66/21 i 
planutvalgets møte 12.11.2021. 

 
Votering over habiliteten: Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste) ble enstemmig vedtatt 
inhabil. Karsten Vedel Johansen kom til som varamannrepresentant. 
 
6 representanter tilstede. 
 
Vurdering av habiliteten til Helene Dypdal (AP):  

Dypdal er gift med Johan Georg Johnsen. Johnsen er medeier og hovedaksjonær i 
Jøra Bygg AS som har intensjonsavtale om utbygging av områder på Skei, om de blir 
regulert hyttefelt. Han har videre formelle roller i Jøra Bygg AS og i underliggende 
selskaper. 

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken politiske prioriteringer i forbindelse 
med kommunedelplan for Skei. Dette er en plan av overordnet art, og det anses ikke 
for å være konkrete parter i saken på det nåværende tidspunkt i prosessen. Helene 
Dypdal er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven 
§ 6, 1. ledd. 

Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig 
vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken eller partene til at 
han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral måte. Det har 
også betydning om en part har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 

For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og 
det må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. I 



  

habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære 
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig 
tilknytning til". Ektefelle vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng. 

Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han 
eller hun vil merke i spesielt stor grad. 

De politiske prioriteringene som gjøres i denne fasen av planprosessen kan potensielt 
påvirke Johnsen personlig eller en av virksomhetene han er involvert i, eksempelvis 
en mulig bremsing av utbyggingen av fritidsboliger i området. Dersom nye 
hytteområder skal utbygges, vil det innebære økonomisk vinning for Johnsen. 
Dersom det ikke skal utbygges, vil det innebære en økonomisk ulempe. 
Johnsen har således økonomiske interesser som kan påvirkes direkte av politiske 
prioriteringer i forbindelse med kommunedelplan for Skei, i denne saken og i 
fremtidige saker knyttet til utarbeidelse av planen. 

For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun har nær personlig tilknytning til 
spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en 
ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for den folkevalgte. I dette tilfellet rammer forslaget en mindre og definert 
krets, det vil si personer med konkrete økonomiske interesser av en eventuell videre 
utbygging av fritidseiendommer i området, der Johnsen er en av disse. 

Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Dypdals tilknytning til denne saken 
for å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen. 
Konklusjon: Helene Dypdal anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd. 
 
Votering over habiliteten: Helene Dypdal (AP) ble enstemmig vedtatt inhabil. Ola Svendsrud 
(AP) kom til som varamannrepresentant. 
 
7 representanter tilstede ved behandling av saken. 
 
Eystein Fære Forseth (SP) fremmet følgende tilleggspunkt: 
Arealinnspill nr. 47-2 Hågåseter, nr. 72-1 Bergseng seter og nr. 11-2 Rusten seter endres fra 
rødt til gult. 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 



  

Vedtak: 
1. Vedlagte silingsdokument fastsettes, og danner grunnlag for videre arbeid med planforslag 

for kommunedelplan for Skei (2022- 2032). 
2. Arealinnspill nr. 47-2 Hågå seter, nr. 72-1 Bergseng seter og nr. 11-2 Rusten seter 

endres fra rødt til gult. 
 

 
 
 
 
 
 
PL-64/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1759 
 
DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Kjoslia 4 ut til offentlig 
ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
 
Behandling: 
 
 
Eystein Fære Forseth (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Forslag til nytt punkt. 1.6 
Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon  
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 
bygningene og opparbeidet veger, parkeringsplasser og løyper. Vegetasjon skal beholdes slik 
at den motvirker at bygninger blir visuelt dominerende. Fyllinger og skjæringer bør gjøres 
minst mulig. Der fylling på tomta skaper en unaturlig terrengformasjon, kan det tillates at 
fyllinga flates ut slik at ferdig terreng blir mest mulig naturlig. Men skal tilpasses terreng på 
nabotomten. Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, reetableres 
med stedegen vegetasjon eller tilsåes.  
Utbygger har ansvar for å sette i stand og revegetere etter hvert som utbyggingen blir ferdig 
i feltene. Tomteeier har ansvar for å sette i stand og revegetere på tomtene etter hvert som 
utbyggingen blir ferdig.  
 
 



  

Forslaget fra representanten Fære Forseth enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Kjoslia 4 ut til offentlig 
ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 
Nytt punkt. 1.6 
Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon  
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 
bygningene og opparbeidet veger, parkeringsplasser og løyper. Vegetasjon skal beholdes slik 
at den motvirker at bygninger blir visuelt dominerende. Fyllinger og skjæringer bør gjøres 
minst mulig. Der fylling på tomta skaper en unaturlig terrengformasjon, kan det tillates at 
fyllinga flates ut slik at ferdig terreng blir mest mulig naturlig. Men skal tilpasses terreng på 
nabotomten. Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, reetableres 
med stedegen vegetasjon eller tilsåes.  
Utbygger har ansvar for å sette i stand og revegetere etter hvert som utbyggingen blir ferdig 
i feltene. Tomteeier har ansvar for å sette i stand og revegetere på tomtene etter hvert som 
utbyggingen blir ferdig.  
 
 
 
 
 
 
PL-65/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 16/665 
 
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SØR-SKEI - G/BNR 236/3 - FLYTTING AV 
ADKOMSTVEG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Adkomst til tomt 19 legges fra samlevegen. Det påføres adkomstpil i plankartet. 5 
meter av adkomstvegen til tomt 19 beholdes som snuhammer. Resten av regulert 
veg avsettes til friluftsformål, jf. figur 1 i saksframlegget. 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
områdeplan for Skei sør. 

 
 



  

Behandling: 
 
 
Marie Louise Lørken har stilt spørsmål om egen habilitet ifm. planutvalgets behandling av 
saken. Hun gikk i fra ved vurdering og behandling av habiliteten. 
 
6 Representanter tilstede. 
 

 Vurdering av habiliteten til Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste):  

I denne saken søker Skei seterlag om henholdsvis mindre endring av områdeplan. 

Lørken opplyser at hun sitter i styret i Skei Setersameie og Skei seterlag 

Som part i saken regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers direkte 
gjelder. 

Som søker, anses Skei seterlag for å være part i saken i henhold til forvaltningsloven § 2 
bokstav e. 

I henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e, er en offentlig tjenestemann 
automatisk inhabil når han er medlem av styret i et selskap som er part i saken. 

Marie Louise Lørken vil således være automatisk inhabil til å behandle sak 65/21 i 
planutvalgets møte 12.11.2021. 

 
Votering over habiliteten: Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste) ble enstemmig vedtatt 
inhabil. Karsten Vedel Johansen kom til som varamannrepresentant. 
 
7 representanter ved behandling av saken. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Adkomst til tomt 19 legges fra samlevegen. Det påføres adkomstpil i plankartet. 5 
meter av adkomstvegen til tomt 19 beholdes som snuhammer. Resten av regulert 
veg avsettes til friluftsformål, jf. figur 1 i saksframlegget. 

2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av 
områdeplan for Skei sør. 

 
 
 



  

 
PL-66/21 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 21/1330 
 
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER - G/BNR 236/1 - DELE 
TOMT - VEDTAK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av reguleringsplan 
for Fjerdum seter m.m. jf. figur 1 i saksframlegget. 
 
Behandling: 
 
Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste) har stilt spørsmål om egen habilitet ifm. planutvalgets 
behandling av saken. Hun gikk i fra ved vurdering og behandling av habiliteten. 
 
6 Representanter tilstede. 
Vurdering av habiliteten til Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste):  
I denne saken søker Skei seterlag om henholdsvis mindre endring av reguleringsplan. 

Lørken opplyser at hun sitter i styret i Skei Setersameie og Skei seterlag 

Som part i saken regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers direkte 
gjelder. 

Som søker, anses Skei seterlag for å være part i saken i henhold til forvaltningsloven § 2 
bokstav e. 

I henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e, er en offentlig tjenestemann 
automatisk inhabil når han er medlem av styret i et selskap som er part i saken. 

Marie Louise Lørken vil således være automatisk inhabil til å behandle sak 66/21 i 
planutvalgets møte 12.11.2021. 

 
Votering over habiliteten: Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk liste) ble enstemmig vedtatt 
inhabil. Karsten Vedel Johansen kom til som varamannrepresentant. 
 
 
 
 
 
 



  

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av reguleringsplan 
for Fjerdum seter m.m. jf. figur 1 i saksframlegget. 
 
 
 
 
PL-67/21 
Ark.: GNR 155/1 Arkivsaksnr.: 21/1505 
 
G/BNR 155/1 FORRESTAD/HANSEN, SVINGVOLL - KLAGE PÅ TILLATELSE FOR OPPFØRING 
AV MAST FOR BASESTASJON FOR MOBILKOMMUNIKASJON TILTAKSHAVER TELENOR 
INFRA AS 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Klagen fra Hans Petter Forrestad og Ingvild Steinum Hansen tas ikke til følge. Planutvalget 
opprettholder vedtaket i del sak 325/21. 
 
Behandling: 
 
Eystein Fære Forseth (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Klagen tas til følge, alternative plasseringer som er angitt i klagen vurderes.  
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Forseths forslag ble 
kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
 
Vedtak: 
Klagen fra Hans Petter Forrestad og Ingvild Steinum Hansen tas ikke til følge. Planutvalget 
opprettholder vedtaket i del sak 325/21. 
 
 
 
 
 
 



  

 
PL-68/21 
Ark.: GNR 225/258 Arkivsaksnr.: 21/2209 
 
G/BNR 225/258 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR TERRENGINNGREP FOR NY 
BOLIG, HAMPEVEGEN 20 INNENFOR OMRÅDREGULERINGSPLAN FOR SEGALSTAD BRU. 
TILTAKSHAVER TONE KRISTIN OG GEIR JOHAN SVENDSEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Tone Kristin Svendsen og Geir Johan Svendsen datert 02.11.2021 tas 
ikke til følge.  
 
Planutvalget opprettholder administrasjonens vedtak i delegasjonssak 470/21 datert 
29.11.2021. 
 
Dersom Planutvalget likevel skulle gå for et positivt vedtak ved å gi dispensasjon fra § 5.1.3 
i reguleringsbestemmelsene med krav om underetasje, må saken sendes tilbake til 
administrasjonen for videre utredning og oversendelse til regionale myndigheter på 
høring. 
 
Behandling: 
 
 
Eystein Fære Forseth (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Planutvalget er positive til at det kan gis dispensasjon fra § 5.1.3 i reguleringsbestemmelsene 
når det gjelder krav om underetasje. Dette begrunnes med at det i Gausdal er få tilgjengelige 
tomter for boligbygging, og at det er viktig å beholde de som ønsker å bygge bolig. I tillegg er 
det få ledige tomter igjen i dette området slik at presedensvirkningen antas å bli beskjeden. 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning, og oversendelse til regionale 
myndigheter på høring. 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Forseths forslag ble 
Forseths forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget er positive til at det kan gis dispensasjon fra § 5.1.3 i reguleringsbestemmelsene 
når det gjelder krav om underetasje. Dette begrunnes med at det i Gausdal er få tilgjengelige 



  

tomter for boligbygging, og at det er viktig å beholde de som ønsker å bygge bolig. I tillegg er 
det få ledige tomter igjen i dette området slik at presedensvirkningen antas å bli beskjeden. 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning, og oversendelse til regionale 
myndigheter på høring 
 
 
 
 
PL-69/21 
Ark.: K40 Arkivsaksnr.: 21/67 
 
VILT OG FISKESTELLMIDLER 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2021:  
 
Kommunale viltstellmidler  
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og  

Revsjøvegen      Kr 10.000,-  
 
 

Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg - Årstulen - Gåsøya  Kr 5.000,-  
 
Kommunale fiskestellmidler  
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redningsvester og innkjøp    Kr 5.000,- 
av båt, Morgobeittjønnet  

 
2) Tilskuddet gis iht. vilkår for kommunale viltstell- og fiskestellmidler.  
 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2021. 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: 
 
Eystein Fære Forseth (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
Sportellingsmidler til Gausdal Fjellstyre økes fra kr 10 000 til kr 20 000, som omsøkt. 
 
Fære Forseths forslag enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
 
1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2021:  
 
Kommunale viltstellmidler  
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og  

Revsjøvegen      Kr 20.000,-  
 
 

Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg - Årstulen - Gåsøya  Kr 5.000,-  
 
Kommunale fiskestellmidler  
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redningsvester og innkjøp    Kr 5.000,- 
av båt, Morgobeittjønnet  

 
2) Tilskuddet gis iht. vilkår for kommunale viltstell- og fiskestellmidler.  
 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2021. 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-70/21 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 21/2291 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV ATV FOR FRAKT AV MATERIALER TIL 
GULSANDLIA  

 
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 Thomas Smestad tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell til Gulsandlia og framkjøring av ved. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder i 3 år – 2021, 2022, og 2023 og begrenses med inntil 5 turer pr. år.  
 Turene skal utføres når det er frost i bakken. 
 Transporten skal foregå langs etablert råk fra Reinsåsvegen til Gulsandlia (se kart). 
 All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
 Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 Det skal føres kjørebok med dato for turene og dette skal meldes til kommunen ved 

landbrukskontoret årlig. 
 
Behandling: 
 
 
Alfred Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
Kulepunkt nr. to i vilkårene (Turene skal utføres når det er frost i bakken) tas ut. 
 
Johansens (AP) forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Thomas Smestad tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell til Gulsandlia og framkjøring av ved. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder i 3 år – 2021, 2022, og 2023 og begrenses med inntil 5 turer pr. år.  
 Transporten skal foregå langs etablert råk fra Reinsåsvegen til Gulsandlia (se kart). 
 All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
 Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 



  

 Det skal føres kjørebok med dato for turene og dette skal meldes til kommunen ved 
landbrukskontoret årlig. 

 
 
 
 
PL-71/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2497 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 720,00,- pr år eks mva. (2 150 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 463,- pr m² eks mva. (490 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,50 pr m³ eks mva. (14,38 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 148,50- pr år eks mva. (1 435,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 108,- pr m² eks mva. (135 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 320,- pr m² eks mva. (347 inkl. mva.) 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 720,00,- pr år eks mva. (2 150 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 463,- pr m² eks mva. (490 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,50 pr m³ eks mva. (14,38 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 148,50- pr år eks mva. (1 435,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 108,- pr m² eks mva. (135 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 320,- pr m² eks mva. (347 inkl. mva.) 
 
 
 



  

 
PL-72/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2498 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år eks mva.  (2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr eks mva. (1500 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50   pr m² eks mva. (180,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2022: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år eks mva.  (2250 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr eks mva. (1500 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50   pr m² eks mva. (180,63 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00   pr m² eks mva. (464,13 inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-73/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2496 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2022: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1 000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2022: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1 000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
 
 
 
PL-74/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2494 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
gebyrsatser for 2022 som beskrevet i saken og vist i «Vedlegg priser renovasjon 2022». 
      
 
 
 



  

 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
I medhold av forurensningsloven av 13. mars 1981, og i samsvar med forskrift for kommunal 
renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer fastsettes 
gebyrsatser for 2022 som beskrevet i saken og vist i «Vedlegg priser renovasjon 2022». 
      
 
 
 
 
PL-75/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2495 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2022 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.- eks. mva. (512,50 inkl. mva.) 
Gassfyringsanlegg kr 300.- eks mva. (375,00 inkl. mva.) 
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 



  

 
 
 
PL-76/21 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 21/2587 
 
REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG 
OPPMÅLING FOR 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. 

Det innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. 

Det innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 
 
 
 


