
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  13.11.2020 
Tid:  09:00 – 10:30 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Eystein Fære Forseth  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Ole Kristian Klåpbakken FO  
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  Ole Kristian Klåpbakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Torbjørn Furuhaugen, Arne Letrud, Werner Øverli, Gunhild Kveine, Rigmor Myhre, 
Rannveig Mogren, Geir Halvor Vedum og Marie Skavnes 

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

 * 
 * 



  

Orienteringer:  
 Torbjørn Furuhaugen orientere om status på arbeidet med «Hovedplan vann og avløp». 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges møteprotokollen.  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 55/20 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020  
 
Sak 56/20 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020  
 
Sak 57/20 FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT 

FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE  
 
Sak 58/20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - SLUTTBEHANDLING  
 
Sak 59/20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - 

SLUTTBEHANDLING  
 
Sak 60/20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG 

VÅRSETRA - SLUTTBEHANDLING  
 
Sak 61/20 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SLÅSETER PANORAMA - 

VEDTAK  
 
Sak 62/20 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I 

FORBINDELSE MED LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ 
SKEI  

 
Sak 63/20  MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK 

AV EGEN SNØSCOOTER FOR TRANSPORT TIL HYTTE  
 
Sak 64/20 KOMMUNALT VILTFOND, VILT- OG FISKESTELLMIDLER 2020  
 
Sak 65/20 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021  
 
Sak 66/20 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021  
 
Sak 67/20 REGULERING AV SLAMGEBYR 2021  
 
Sak 68/20 REGULERING AV VANNGEBYR 2021  
 
Sak 69/20 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021  
 
Sak 70/20 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 

BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021  
 
Sak 72/20 G/BNR 224/146 - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV 

FRITIDSBOLIG, NERSETERVEGEN 116 INNENFOR 
REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA PÅ SKEI. TILTAKSHAVER 
LARS ERIK HOELSÆTHER 



  

 
PL-55/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3099 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020  

 
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-56/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3101 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020  

 
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-57/20 
Ark.: 140 &00 Arkivsaksnr.: 20/968 
 
FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR 
BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Gausdal kommune vil oppheve forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal 
kommune, og sender søknad til Landbruksdirektoratet for å fastsette dette. 
 
Behandling: 
 
 
Administrasjon kom med følgende tilleggsopplysninger: Om en fjerner 0-konsesjon blir en 
likevel ikke helt kvitt skjema «egenerklæring om konsesjonsfrihet». Det ene skjemaet må 
fortsatt brukes på ubebygde tomter og bebygde tomter over 2 dekar. Men vi får kun ett skjema 
å forholde oss til, mot to i dag, som vil medføre at en unngår forvirring om hvilket skjema 
som skal brukes hvor. Vi antar en reduksjon i antall skjema på ca. 70 % i forhold til dagens 
praksis. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble tiltrådt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
 
Innstilling: 
Gausdal kommune vil oppheve forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i Gausdal 
kommune, og sender søknad til Landbruksdirektoratet for å fastsette dette. 
 
 
 
 
PL-58/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1142 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - SLUTTBEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Tåget godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 



  

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Tåget godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
 
 
 
PL-59/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1143 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - SLUTTBEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Skåndalen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Skåndalen godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-60/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1146 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - 
SLUTTBEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
 
PL-61/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/2850 
 
MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SLÅSETER PANORAMA - VEDTAK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av Slåseter 
panorama. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av Slåseter 
panorama. 

 
 
 



  

 
 
PL-62/20 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/2019 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 
LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ SKEI  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Norges orienteringsforbund tillatelse til å benytte snøscooter for preparering av skiløyper i 
forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei 23. – 29. november 2020. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 13. – 29. november.   
- Tillatelsen gjelder innenfor områdene; alternativ 1 - området rundt langrennsstadion og 
alternativ 2 - myrene rundt Bårdsliflågan og Abbortjønna, jf vedlagte kart.  
- Kjøringen med snøscooter skal foregå på en slik måte at støy og forstyrrelser av dyreliv og 
mennesker reduseres til et minimum. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Norges orienteringsforbund tillatelse til å benytte snøscooter for preparering av skiløyper i 
forbindelse med landslagssamling i skiorientering på Skei 23. – 29. november 2020. 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 13. – 29. november.   
- Tillatelsen gjelder innenfor områdene; alternativ 1 - området rundt langrennsstadion og 
alternativ 2 - myrene rundt Bårdsliflågan og Abbortjønna, jf vedlagte kart.  
- Kjøringen med snøscooter skal foregå på en slik måte at støy og forstyrrelser av dyreliv og 
mennesker reduseres til et minimum. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
 
 
 



  

 
PL-63/20 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/2903 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV EGEN 
SNØSCOOTER FOR TRANSPORT TIL HYTTE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 5 c) i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
avslås søknaden fra Geir Johan Andreassen om tillatelse til bruk av egen snøscooter for 
transport av utstyr, mat og personer til egen hytte (Sjøsetervegen 25). Dette ut fra et mål om å 
ikke øke belastningen på natur og naturmiljø, og i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen i utmark til et minimum. 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 c) i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
avslås søknaden fra Geir Johan Andreassen om tillatelse til bruk av egen snøscooter for 
transport av utstyr, mat og personer til egen hytte (Sjøsetervegen 25). Dette ut fra et mål om å 
ikke øke belastningen på natur og naturmiljø, og i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen i utmark til et minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PL-64/20 
Ark.: K40 Arkivsaksnr.: 20/113 
 
KOMMUNALT VILTFOND, VILT- OG FISKESTELLMIDLER 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 
vedtak: 

1) Det tildeles følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2020: 

 
Kommunale viltstellmidler 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,- 
Vestre Gausdal utm råd  Sportelling av elg    Kr 5.000,- 
 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redingsvester   Kr 5.000,- 
Gjefsen m.fl.    Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 

2) Tilskuddet gis iht vilkår for kommunale viltstell og fiskestellmidler. 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2020. 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 2020: 

 
 
Kommunale viltstellmidler 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,- 
Vestre Gausdal utm råd  Sportelling av elg    Kr 5.000,- 
 
 



  

Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Bygging/oppsetting av skap  

for redingsvester   Kr 5.000,- 
Gjefsen m.fl.    Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 

2) Tilskuddet gis iht vilkår for kommunale viltstell og fiskestellmidler. 
3) Prosjektene gis en arbeidsfrist til 31.12.2020. 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-65/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3002 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021  

 
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 
følgende gebyrsatser for 2021: 
      
  Eks. mva Inkl mva 
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  2 405 
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 724  3 405 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 600 5 750 
Renovasjon sambruk 360 l 2 336  2 920 
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  2 405 
Renovasjon fellesløsning middels 2 724  3 405 
Renovasjon fellesløsning stor 4 600  5 750 
Renovasjon fritid kategori I 776 970 
Renovasjon fritid kategori II 2 128 2 660 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 444  556 
Renovasjon henting 10 - 30 meter 732  915 
Renovasjon 240 liter papir 240  300 
Renovasjon 360 liter papir 400  500 



  

Renovasjon 240 liter matavfall 240  300 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 240  300 
Renovasjon ekstra sekk 100 liter restavfall 80 100 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 416  520 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 644  805 
Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner 2 600  3 250 
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 888  2 360 
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 815 kr/t eks mva. med 
tillegg for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,84 kr pr kg eks mva. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,72 kr pr kg eks mva. 
 
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 
følgende gebyrsatser for 2021: 
      
  Eks. mva Inkl mva 
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  2 405 
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 724  3 405 
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 600 5 750 
Renovasjon sambruk 360 l 2 336  2 920 
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  2 405 
Renovasjon fellesløsning middels 2 724  3 405 
Renovasjon fellesløsning stor 4 600  5 750 
Renovasjon fritid kategori I 776 970 
Renovasjon fritid kategori II 2 128 2 660 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 444  556 
Renovasjon henting 10 - 30 meter 732  915 
Renovasjon 240 liter papir 240  300 
Renovasjon 360 liter papir 400  500 
Renovasjon 240 liter matavfall 240  300 
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 240  300 
Renovasjon ekstra sekk 100 liter restavfall 80 100 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 416  520 
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 644  805 



  

Renovasjon levering restavfall gjenvinningsstasjoner 2 600  3 250 
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 888  2 360 
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 815 kr/t eks mva. med 
tillegg for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,84 kr pr kg eks mva. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,72 kr pr kg eks mva. 
 
 
 
 
PL-66/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3003 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2021 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 01.01.2021 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-67/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3006 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2021  



  

 
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 2021: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1000 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 2021: 
 
Stoppgebyr: 800 kr eks mva. (1000 kr inkl. mva.) 
Pris pr m3: 435 kr eks mva. (543,75 kr inkl. mva.) 
 
 
 
 
 
 
PL-68/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3072 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2021  

 
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 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement eks mva. 
(2087,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m² eks mva. (476,25 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³eks mva. (14,00 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement eks mva. 
(1393,75 inkl. mva.) 



  

Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m² eks mva. (131,25 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m² eks mva. (336,25 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 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement eks mva. 
(2087,50 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m² eks mva. (476,25 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³eks mva. (14,00 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement eks mva. 
(1393,75 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m² eks mva. (131,25 inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m² eks mva. (336,25 inkl. mva.) 
 
 
 
 
PL-69/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3073 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021  

 
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 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement eks mva.  (2250 
inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00   pr m² eks mva. (432,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr abonnement 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 01.01.2021: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement eks mva.  (2250 
inkl. mva.) 
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00   pr m² eks mva. (432,13 inkl. mva.) 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³eks mva. (18,75 inkl. mva.) 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr 1 200,00   pr år pr abonnement 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-70/20 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 20/3074 
 
REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 
BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021  

 
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 2021: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2021. 

 
 
 
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 2021: 
a) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling økes i henhold til vedlegg 1. 
b) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret.  
c) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 2. 
d) Gebyrsatsene for Infoland økes med forventet prisstigning 3%.  

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2021. 

 
 
 
PL-72/20 
Ark.: GNR 224/146 Arkivsaksnr.: 20/1355 
 
G/BNR 224/146 - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, 
NERSETERVEGEN 116 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA PÅ 
SKEI. TILTAKSHAVER LARS ERIK HOELSÆTHER 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Britt Bugge og Tom Sipos datert 01.10.2020 tas ikke til følge. 
 
Planutvalget opprettholder dermed administrasjonens vedtak i del sak 302/20 datert 
11.09.2020. 
 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Foreliggende klage fra Britt Bugge og Tom Sipos datert 01.10.2020 tas ikke til følge. 
 
Planutvalget opprettholder dermed administrasjonens vedtak i del sak 302/20 datert 
11.09.2020. 
 
 
 
 
Alfred Magnar Johansen ble valgt til å godkjenne protokollen etter møtet sammen med 
Eystein Fære Forseth.


