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PL-41/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2056 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.09.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
PL-42/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/2059 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.09.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
 
PL-43/19 
Ark.: L01 Arkivsaksnr.: 18/2311 
 
DETALJREGULERING HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - VARSEL OM 
OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 



  

vedtak: 
 
1. Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen sendes ut 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.  
 

2. Planområdet utvides som vist på figur i saksutredninga.  
 

3. Bruk av tre i bærekonstruksjoner i større bygg utredes.  
 

4. Endringer for øvrig omtalt under Vurderinger tas inn i planprogrammet før utsending.  
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen sendes ut 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.  
 

2. Planområdet utvides som vist på figur i saksutredninga.  
 

3. Bruk av tre i bærekonstruksjoner i større bygg utredes.  
 

4. Endringer for øvrig omtalt under Vurderinger tas inn i planprogrammet før utsending.  
 
 
PL-44/19 
Ark.: L13 Arkivsaksnr.: 18/2007 
 
DETALJREGULERING FOR VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER - 
SLUTTBEHANDLING  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 godkjennes foreliggende 
«detaljreguleringsplan for VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER». 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 



  

Innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 godkjennes foreliggende 
«detaljreguleringsplan for VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER». 
 
 
PL-45/19 
Ark.: K44 Arkivsaksnr.: 17/970 
 
REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL 
KOMMUNE  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Med hjemmel i Lov om hundehold (Hundeloven) § 6 2. ledd, bokstav c) vedtas følgende 
forskrift om endring av forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland. 
 
Forskrift om endring av forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland 

Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26.09.2019, med hjemmel i Lov om hundehold av 4. juli 
2003 (hundeloven) 

 I  
I forskrift av 20.09.2007 om båndtvang for hund i Gausdal kommune, Oppland gjøres 
følgende endring: 
§ 3 b skal lyde:  
 § 3 Båndtvang 

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig 
innestengt eller inngjerdet: 
b) I 1) preparerte skiløyper iht kart av 26.09.2019 – Båndtvang i skiløyper i Gausdal 

kommune, 2) i preparerte alpinbakker og 3) i sentrumsområdet på Skei. 

 
II 

Ikrafttredelse 
Endringene trer i kraft straks. 

 
Vedlegg: Kart av 26.09.2019 - Båndtvang i skiløyper i Gausdal kommune  

 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (Hundeloven) § 6 2. ledd, bokstav c) vedtas følgende 
forskrift om endring av forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland. 



  

 
Forskrift om endring av forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland 

Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26.09.2019, med hjemmel i Lov om hundehold av 4. juli 
2003 (hundeloven) 

 I  
I forskrift av 20.09.2007 om båndtvang for hund i Gausdal kommune, Oppland gjøres 
følgende endring: 
§ 3 b skal lyde:  
 § 3 Båndtvang 

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig 
innestengt eller inngjerdet: 
b) I 1) preparerte skiløyper iht kart av 26.09.2019 – Båndtvang i skiløyper i Gausdal 

kommune, 2) i preparerte alpinbakker og 3) i sentrumsområdet på Skei. 

 
II 

Ikrafttredelse 
Endringene trer i kraft straks. 

 
Vedlegg: Kart av 26.09.2019 - Båndtvang i skiløyper i Gausdal kommune  

 
 
 
PL-46/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/1515 
 
SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER PÅ 
SKRUVDALSTJERNET, ESPEDALSVATNET OG ØVRE REINSJØEN  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) eller den som på oppdrag fra NIVA skal utføre prøvetakingen, 
tillatelse til å lande på Skruvdalstjern, Espedalsvatnet og Øvre Reinsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil èn landing pr innsjø i perioden 15. september til 01. desember 
- Flygingen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Ettersom Skruvdalstjern og Øvre Reinsjøen ligger innenfor Langsua Nasjonalpark, må det 
innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Langsua nasjonalpark. 



  

For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) eller den som på oppdrag fra NIVA skal utføre prøvetakingen, 
tillatelse til å lande på Skruvdalstjern, Espedalsvatnet og Øvre Reinsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil èn landing pr innsjø i perioden 15. september til 01. desember 
- Flygingen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Ettersom Skruvdalstjern og Øvre Reinsjøen ligger innenfor Langsua Nasjonalpark, må det 
innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Langsua nasjonalpark. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre. 
 
 
PL-47/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/1863 
 
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV GRAVEMASKIN I FORBINDELSE 
MED BYGGING AV NYTT UTHUS VED HYTTE VED KITTILBU  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Gausdal Fjellstyre tillatelse til bruk av gravemaskin for graving av tre prøvehull 
for å se om grunnforholdene er tilfredsstillende for et infiltrasjonsanlegg for nytt uthus ved 
hytte ved Kittilbu. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 



  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Gausdal Fjellstyre tillatelse til bruk av gravemaskin for graving av tre prøvehull 
for å se om grunnforholdene er tilfredsstillende for et infiltrasjonsanlegg for nytt uthus ved 
hytte ved Kittilbu. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

 

PL-48/19 
Ark.: GNRLG 65/2 Arkivsaksnr.: 19/1487 
 
G/BNR 65/2 OG 67/6 OLSTADBAKKEN I GAUSDAL - KLAGE PÅ 
KONSESJONSAVSLAG KLAGER: EINAR HÅRSTADHAUGEN 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Klage fra Einar Hårstadhaugen på kommunens avslag på Håvard Feiring sin 
konsesjonssøknad for erverv av Olstadbakken g/bnr 65/2 og 67/6 tas ikke til følge. Det 
er ikke kommet nye momenter eller opplysninger i saken som tilsier at kommunen bør 
omgjøre sin beslutning 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 
 
Behandling: 
Representanten Randi Noreng, Bygdalista, tok opp spørsmålet om sin habilitet som part i 
saken.  
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 Randi Noreng er habil.  
 
Planutvalget behandlet saken med 7 medlemmer.  



  

 
 
Eystein Fære Forseth fremmet følgene endringsforslag: 

1. Planutvalget omgjør delegert vedtak av 20.06.19 og gir med hjemmel i 
konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 konsesjon til Håvard Feiring på erverv av 
landbrukseiendommen Olstadbakken g/bnr 65/2 og 67/6.  

2. Ervervet tilgodeser hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og det legges vekt på at 
dette er to nabobruk som slås sammen som gir en god driftsmessig løsning. Fordelene 
ved ervervet tilsier at hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan 
tillegges noe mindre vekt. Prisdifferansen mellom beregnet avkastningsverdi og avtalt 
kjøpesum godkjennes.   

 
Votering i saken: 
Eystein Fære Forseths forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Planutvalget omgjør delegert vedtak av 20.06.19 og gir med hjemmel i 
konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 konsesjon til Håvard Feiring på erverv av 
landbrukseiendommen Olstadbakken g/bnr 65/2 og 67/6.  

2. Ervervet tilgodeser hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og det legges vekt på at 
dette er to nabobruk som slås sammen som gir en god driftsmessig løsning. Fordelene 
ved ervervet tilsier at hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan 
tillegges noe mindre vekt. Prisdifferansen mellom beregnet avkastningsverdi og avtalt 
kjøpesum godkjennes.   

 
 
PL-49/19 
Ark.: GNR 166/48 Arkivsaksnr.: 16/892 
 
NINNI OG JENS BUEMANN DE BRESCHE- KLAGE PÅ GITT DISPENSASJON 
VEDR ATKOMST TIL GARASJE PÅ G/BNR 166/48 MJØLKEVEGEN 72 PÅ SKEI 
TILTAKSHAVER ANNE ELISABETH WEDUM OG STEINAR ESKILD TROVÅG 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Jens og Ninni Bunemann de Bresche tas ikke til følge, og planutvalget 
opprettholder administrasjonens vedtak i del sak 181/19. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



  

Vedtak: 
Foreliggende klage fra Jens og Ninni Bunemann de Bresche tas ikke til følge, og planutvalget 
opprettholder administrasjonens vedtak i del sak 181/19. 
 
 
PL-50/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2054 
 
FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, SEPTEMBER 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det bevilges kr. 1 600 000,- fra ramme vann og avløp til ny bil og til oppstart rehabilitering 
avløp fra Follebu Bil til Holshagen. 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Det bevilges kr. 1 600 000,- fra ramme vann og avløp til ny bil og til oppstart rehabilitering 
avløp fra Follebu Bil til Holshagen. 
 
 
 


