
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  15.11.2019 
Tid:  09:00 
Sted:  Formannskapssalen 
Under ledelse av:  Ole Kristian Klåpbakken 
 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  MØTT FOR: 

Leder Ole Kristian Klåpbakken   
Nestleder Eystein Fære Forseth   
Medlem Lene Rønningen Kjernli   
Medlem Marie Louise Lørken   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Alfred Magnar Johansen FO  
Varamedlem Ola Svendsrud             Alfred Magnar Johansen 

 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
 
Til stede fra administrasjonen:  

 Torbjørn Furuhaugen 
 Lars Kristian Hatterud 
 Harald Landheim 
 Rannveig Mogren 
 Gunhild Kveine 

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

  
  

Orienteringer:  
 Opplæring for folkevalgte organer og kommunale organer, v/ Rannveig Mogren. 
  



  

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 51/19   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 15.11.2019  
Sak 52/19   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 15.11.2019  
Sak 53/19   
 REGULERING AV VANNGEBYR 2020  
Sak 54/19   
 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020  
Sak 55/19   
 REGULERING AV SLAMGEBYR 2020  
Sak 56/19   
 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020  
Sak 57/19   
 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020  
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 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 

BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020  
Sak 59/19   
 TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019  
Sak 60/19   
 G/BNR 225/38 ESPEN HAGEN - KLAGE PÅ AVSLAG FOR OPPFØRING 

AV GARASJE I FRYDENLUND 19, INNENFOR 
OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SEGALSTAD BRU. 

Sak 61/19   
 KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2019  
Sak 62/19   
 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV ATV FOR HENTING AV 

GAMMELT METALLAVFALL VED FISKEBU VED NISJUVATNET  
Sak 63/19   
 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER I 

FORBINDELSE MED ÅTEJAKT  
Sak 64/19   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING 

MED SNØSKUTER PÅ SKEI I FORBINDELSE MED SKIORIENTERING.  
Sak 65/19   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - OPPKJØRING AV HUNDELØYPER OG 

GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET MUSH SYNNFJELL 2020  
Sak 66/19   
 TRANSPORT AV BYGGEMATERIALER MED SNØSKUTER FRA 

REINSÅSEN TIL GULSANDLIA, SAMT BRUK AV ATV MED HENGER 
FOR NØDVENDIG TRANSPORT THOMAS SMEDSTAD 

  
 



  

PL-51/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2448 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 15.11.2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
PL-52/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/2449 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 15.11.2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Delegasjonssakene tas til etterretning.  
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Delegasjonssakene tas til etterretning.  
 
 
 
PL-53/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2378 
 
REGULERING AV VANNGEBYR 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  

innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for vannforsyning eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:    kr 1 670,00,- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr hytter:    kr 450,- pr m². 
Forbruksgebyr all bebyggelse:   kr 11,00 pr m³. 
Abonnementsgebyr bolig/næring:   kr 1 115,00- pr år pr abonnement. 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:  kr 105,- pr m². 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:  kr 310,- pr m². 
 
 
 
PL-54/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2377 
 
REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2020  

 
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 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement.   
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00     pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1 200,00  pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50  pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00    pr m² 



  

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal kommune fastsettes følgende 
gebyrsatser for avløpstjenester eks. mva. med virkning fra 01.01.2020: 
 
Abonnementsgebyr hytter:   kr 1 800,00   pr år pr abonnement.   
Tilknytningsgebyr hytter:   kr    396,00     pr m² 
Forbruksgebyr all bebyggelse:  kr      15,00   pr m³ 
Abonnementsgebyr bolig/næring  kr  1 200,00  pr år pr abonnement 
Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr     144,50  pr m² 
Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr     428,00    pr m² 
 
 
 
PL-55/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2379 
 
REGULERING AV SLAMGEBYR 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser eks. mva. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2020: 
 
Stoppgebyr : 800 kr 
Pris pr m3: 435 kr 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
I samsvar med forskrift for slamtømming i Gausdal kommune § 8 fastsettes følgende 
gebyrsatser eks. mva. for tømming av septikkslam og slam fra tette tanker for 2020: 
 
Stoppgebyr : 800 kr 
Pris pr m3: 435 kr 
 
 
 



  

 
PL-56/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2381 
 
REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2020  

 
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 eks mva for 2020 : 
    
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 648  
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 384 
Renovasjon sambruk 360 l 2 272  
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  
Renovasjon fellesløsning middels 2 648  
Renovasjon fellesløsning stor 4 384  
Renovasjon fritid kategori I 752 
Renovasjon fritid kategori II 2 056 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 432  
Renovasjon henting 10 - 30 meter 712  
Renovasjon 240 liter papir 236  
Renovasjon 360 liter papir 396  
Renovasjon 240 liter matavfall 236  
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 236  
Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall 76 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 404  
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 624  
Renovasjon levering restavfall gjenvinningstasjoner 2 560  
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 856  
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 795 kr/t med tillegg 
for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,82 kr pr kg. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,67 kr pr kg. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 



  

 
 
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 eks mva for 2020 : 
    
Renovasjon liten 140 l restavfall 1 924  
Renovasjon middels 240 l restavfall 2 648  
Renovasjon stor 360 l restavfall 4 384 
Renovasjon sambruk 360 l 2 272  
Renovasjon fellesløsning liten 1 924  
Renovasjon fellesløsning middels 2 648  
Renovasjon fellesløsning stor 4 384  
Renovasjon fritid kategori I 752 
Renovasjon fritid kategori II 2 056 
Renovasjon henting 3 - 10 meter 432  
Renovasjon henting 10 - 30 meter 712  
Renovasjon 240 liter papir 236  
Renovasjon 360 liter papir 396  
Renovasjon 240 liter matavfall 236  
Renovasjon 240 liter hermetikk/glassemb. 236  
Renovasjon ekstrasekk 100 liter restavfall 76 
Renovasjon ekstratømming pr. 5 beholdere 404  
Renovasjon ekstratømming pr. stk. fellesløsning 624  
Renovasjon levering restavfall gjenvinningstasjoner 2 560  
Renovasjon etableringsgebyr pr. abonnement  1 856  
 
Opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser: 795 kr/t med tillegg 
for antall kg avfall. 
 
Levering av retur tre over 1000 kg/pr. abonnement: 0,82 kr pr kg. 
 
Levering av farlig avfall utover 1000 kg/pr abonnement: 1,67 kr pr kg. 
 
 
 
PL-57/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2380 
 
REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  

innstilling: 
Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 
Med virkning fra 01.01.2020 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:  
Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 410.-  
Gassfyringsanlegg kr 300.-  
Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. 

 
 
PL-58/19 
Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 19/2374 
 
REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, 
BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2020  

 
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 2020: 
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 01.01.2020. 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 



  

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 
byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2020: 

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 01.01.2020. 

 
 
PL-59/19 
Ark.: 223 Q15 Arkivsaksnr.: 19/912 
 
TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Planutvalget gir sin tilslutning til utbetaling av kr. 7,19 pr. løpemeter som kommunalt tilskudd til 
vedlikehold for private veger i 2018 i henhold til vedlagte oppstilling. 
 
Det gis ikke tilskudd til søknad innkommet etter fristens utløp. 
 
 
Behandling: 
Representanten Ole Kristian Klåpbakken, Senterpartiet, tok opp sitt spørsmål om habilitet 
som part i saken.  
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemning over habilitetsspørsmålet, Eystein 
Forseth tok over som møteleder, og planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. 
Vurdering av habiliteten ble gjort og deretter votert over. 
 
Votering av habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Ole Kristian Klåpbakken er habil. 
 
Planutvalget behandlet saken videre med 7 medlemmer. 
 
Representanten Marie Louise Lørken  foreslo å utsette saken. 
Forslaget forkastet med 6 mot 1 stemmer. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
 



  

Planutvalget gir sin tilslutning til utbetaling av kr. 7,19 pr. løpemeter som kommunalt tilskudd til 
vedlikehold for private veger i 2019 i henhold til vedlagte oppstilling. 
 
Det gis ikke tilskudd til søknad innkommet etter fristens utløp. 
 
 
 
PL-60/19 
Ark.: GNR 225/38 Arkivsaksnr.: 19/1775 
 
G/BNR 225/38 ESPEN HAGEN - KLAGE PÅ AVSLAG FOR OPPFØRING AV 
GARASJE I FRYDENLUND 19, INNENFOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR 
SEGALSTAD BRU. 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Espen Hagen datert 19.08.2019 tas ikke til følge. Jfr Plan- og 
bygningslovens § 19-2 er fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart større enn ulempene. 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt. Planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del.sak 279/19 datert 08.08.2019. 
 
 
Behandling: 
Representanten Jan Erik Kristiansen, Arbeiderpartiet fremmet følgende endringsforslag: 
 
Planutvalget omgjør delegert vedtak 279/19 av 08.08.2019, og tar klagen av 19.08.2019 til 
følge. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 og 20-4a gir Gausdal kommune dispensasjon 
fra hensynssone og arealgrense i områdereguleringsplan for Segalstad bru, og gir tillatelse til 
omsøkte tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje med et bruksareal på 63 m² på g/bnr. 
225/38. 
Det begrunnes med at tidligere plan ikke hadde noen arealbegrensning for garasje/uthus, og at 
tomten for eiendommen er stor og romslig på 2 170 m². 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Jan Erik Kristiansens forslag 
ble Jan Erik Kristiansen forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget omgjør delegert vedtak 279/19 av 08.08.2019, og tar klagen av 19.08.2019 til 
følge. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 og 20-4a gir Gausdal kommune dispensasjon 
fra hensynssone og arealgrense i områdereguleringsplan for Segalstad bru, og gir tillatelse til 



  

omsøkte tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje med et bruksareal på 63 m² på g/bnr. 
225/38. 
Det begrunnes med at tidligere plan ikke hadde noen arealbegrensning for garasje/uthus, og at 
tomten for eiendommen er stor og romslig på 2 170 m². 
 
 
 
PL-61/19 
Ark.: K40 Arkivsaksnr.: 19/1558 
 
KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Det gis følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2019: 
 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,- 
Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg    Kr 5.000,- 
 
Østre Gausdal Skytterlag  Utbedring av elektroniske skiver Kr 10.000,- 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Tynningsfiske    Kr 5.000,- 
Skansen, Nordeng og Gjefsen  Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Det gis følgende tilskudd fra kommunale vilt- og fiskestellmidler for 2019: 
 
Gausdal fjellstyre   Sportelling av elg – Vestfjellvegen og 
    Revsjøvegen     Kr 10.000,- 
Vestre Gausdal utm. råd  Sportelling av elg    Kr 5.000,- 
 
Østre Gausdal Skytterlag  Utbedring av elektroniske skiver Kr 10.000,- 
 
Kommunale fiskestellmidler 
Gausdal fjellstyre   Tynningsfiske     Kr 5.000,- 
Skansen, Nordeng og Gjefsen  Tynningsfiske Dokkfløy  Kr 10.000,- 
Øvre Svatsum utmarkslag  Kultivering Svarttjern   Kr 5.000,- 



  

 
 
PL-62/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/2100 
 
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV ATV FOR HENTING AV GAMMELT 
METALLAVFALL VED FISKEBU VED NISJUVATNET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Elin Voldbakken tillatelse til å kjøre ATV med henger inn til fiskebu ved Nisjuvatnet for å 
hente gammelt metallskrot. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2019 og 2020.  
- Det gis tillatelse til å kjøre 2 turer t/r. 
-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. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Elin Voldbakken tillatelse til å kjøre ATV med henger inn til fiskebu ved Nisjuvatnet for å 
hente gammelt metallskrot. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2019 og 2020.  
- Det gis tillatelse til å kjøre 2 turer t/r. 
-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. 
 
 
 
PL-63/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/2169 
 



  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 
ÅTEJAKT  

 
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 Gausdal fjellstyre tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med åtejakt på 
rødrev ved Dyrkingsfelta.   
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder vintersesongen 2019/20 
-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. 
- Gausdal fjellstyre skal etter endt sesong rapportere om gjennomføring, resultat og erfaringer 
av prosjektet. 
 
 
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 å benytte snøscooter i forbindelse med åtejakt på 
rødrev ved Dyrkingsfelta.   
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder vintersesongen 2019/20 
-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. 
- Gausdal fjellstyre skal etter endt sesong rapportere om gjennomføring, resultat og erfaringer 
av prosjektet. 
 
 
 
PL-64/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/2312 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING MED 
SNØSKUTER PÅ SKEI I FORBINDELSE MED SKIORIENTERING.  

 
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 21. – 27. november 2019. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 15. – 27. 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: 
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 21. – 27. november 2019. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder preparering av løyper til skiorientering i perioden 15. – 27. 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-65/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/2313 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - OPPKJØRING AV HUNDELØYPER OG 
GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET MUSH SYNNFJELL 2020  

 
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 Torpa IL – MUSH Synnfjell tillatelse til bruk av snøscooter for preparering og 
gjennomføring av MUSH Synnfjell og Synnfjellet rundt 2020. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter for oppkjøring av trase, vedlikehold av trase ved større 
snøfall eller sterk vind, gjennomføring av arrangementet, samt i forbindelse med rydding av 
stikker mm i etterkant av løpet. 
- Stikker og merking for løpet må tas ned umiddelbart etter at løpet er gjennomført. 
- 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 skal føres kjørebok og SNO v/Kjølv Fallklev skal varsles når det blir kjørt. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Torpa IL – MUSH Synnfjell tillatelse til bruk av snøscooter for preparering og 
gjennomføring av MUSH Synnfjell og Synnfjellet rundt 2020. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter for oppkjøring av trase, vedlikehold av trase ved større 
snøfall eller sterk vind, gjennomføring av arrangementet, samt i forbindelse med rydding av 
stikker mm i etterkant av løpet. 
- Stikker og merking for løpet må tas ned umiddelbart etter at løpet er gjennomført. 
- 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 skal føres kjørebok og SNO v/Kjølv Fallklev skal varsles når det blir kjørt. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 
 
 
PL-66/19 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 19/2392 
 



  

TRANSPORT AV BYGGEMATERIALER MED SNØSKUTER FRA REINSÅSEN 
TIL GULSANDLIA, SAMT BRUK AV ATV MED HENGER FOR NØDVENDIG 
TRANSPORT THOMAS SMEDSTAD 

 
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 leiekjører for snøscootertransport av 
byggematerialer, samt tillatelse til bruk av ATV for transport av nødvendig utstyr i 
forbindelse med byggeprosjektet. 
 
Tillatelsen gjelder for øvrig på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2019 og 2020. 
-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. 
- Tillatelsen til bruk av ATV gjelder langs etablert og godkjent kjørespor fra Reinsåsen til 
Gulsandlia. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Det må innhentes tillatelse til bruk av ATV etter vernebestemmelsene for Espedalen 
Landskapsvernområde.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 
 
Behandling: 
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 leiekjører for snøscootertransport av 
byggematerialer, samt tillatelse til bruk av ATV for transport av nødvendig utstyr i 
forbindelse med byggeprosjektet. 
 
Tillatelsen gjelder for øvrig på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2019 og 2020. 
-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. 
- Tillatelsen til bruk av ATV gjelder langs etablert og godkjent kjørespor fra Reinsåsen til 
Gulsandlia. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 



  

- Det må innhentes tillatelse til bruk av ATV etter vernebestemmelsene for Espedalen 
Landskapsvernområde.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 
 
 


