
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  18.03.2022 
Tid:  09:00 - 00:00 
Sted:  Formannskapssalen 
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  X 
Medlem Alfred Magnar Johansen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  6 

 

Til stede fra administrasjonen: Torbjørn Furuhaugen, Rannveig Mogren, Rigmor Myhre, Lars Kristian 
Hatterud, Marie Skavnes, Remi Rundsveen Eriksen 

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



  

 
• Notat om endringer i reguleringsbestemmelsene og forslag til ny innstilling for Kjoslia 4, 

jfr sak nr. 13/22. 
• * 

Orienteringer:  
• * 

Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlagt protokollen.  

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 8/22   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 18.03.2022  
Sak 9/22   
 G/BNR 171/1 I GAUSDAL - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING AV 

KÅRBOLIG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - REKVIRENT: ODDBJØRN SKOGEN 
Sak 10/22   
 ODDBJØRN SKOGEN, SVINGVOLL - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FRADELING 

AV KÅRBOLIG PÅ EIENDOMMEN SKOGEN ØSTRINGSVEGEN 1087 TILTAKSHAVER 
ODDBJØRN SKOGEN 

Sak 11/22   
 DELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE  
Sak 12/22   
 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER 

KLAGEBEHANDLING  
Sak 13/22   
 DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK  
Sak 14/22   
 G/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM 

DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE OG UTHUS TORSDALSVEGEN 55  
Sak 15/22   
 VEDTAK VEG- OG OMRÅDENAVN FOR ADRESSERING  
Sak 16/22   
 HØRING LOKAL ADRESSEFORSKRIFT FOR GAUSDAL KOMMUNE  
Sak 17/22   
 GNR/BNR/FNR/SNR 107/2/4/0 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON FOR 

OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG MED OBSERVATORIUM, ESPEDALSVEGEN 1020 
INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR STRAND ESPEDALEN. TILTAKSHAVER 
MORTEN AUNE 

  
 



  

 
 
 
PL-8/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/495 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 18.03.2022  

 
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-9/22 
Ark.: GNRLG 171/1 Arkivsaksnr.: 21/2784 
 
G/BNR 171/1 I GAUSDAL - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING AV 
KÅRBOLIG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - REKVIRENT: ODDBJØRN SKOGEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Oddbjørn Skogens klage på avslag om fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 tas ikke til følge.  
Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
Behandling: 
 
Representantene Eystein Fære Forseth (Sp) og Jan Erik Kristiansen (Ap), fremmet følgende 
endringsforslag: 
 
Vedtak: 
1. Oddbjørn Skogens klage på avslag om fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 gis medhold.  



  

 
2. Gausdal kommune gir med hjemmel i jordloven § 12 Oddbjørn Skogen tillatelse til 
fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 i Gausdal.  
3. Fradeling må skje innen 3 år fra vedtaksdato, ellers frafaller delingssamtykket. 
 
Begrunnelse: 
Det er et lokalpolitisk ønske om at yngre vil satse på landbruk, og at det må tilrettelegges for 
det. I denne saken anses en fradeling av kårbolig å være en av forutsetningene for fortsatt 
aktiv drift på gården og at det gir en driftsmessig god løsning. Fradeling av kårbolig på 
gården vurderes også til å bidra til opprettholdelse av bosettingen i bygda. 
 
Bosettingshensynet tillegges større vekt enn øvrige momenter i saken, og dette gir en 
politisk vurdering for at samtykke til fradeling av kårbolig kan gis. 
 
Forslaget fra representantene Fære Forseth og Kristiansen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Vedtak: 
1. Oddbjørn Skogens klage på avslag om fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 gis medhold.  
2. Gausdal kommune gir med hjemmel i jordloven § 12 Oddbjørn Skogen tillatelse til 
fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 i Gausdal.  
3. Fradeling må skje innen 3 år fra vedtaksdato, ellers frafaller delingssamtykket. 
 
Begrunnelse: 
Det er et lokalpolitisk ønske om at yngre vil satse på landbruk, og at det må tilrettelegges for 
det. I denne saken anses en fradeling av kårbolig å være en av forutsetningene for fortsatt 
aktiv drift på gården og at det gir en driftsmessig god løsning. Fradeling av kårbolig på 
gården vurderes også til å bidra til opprettholdelse av bosettingen i bygda. 
 
Bosettingshensynet tillegges større vekt enn øvrige momenter i saken, og dette gir en 
politisk vurdering for at samtykke til fradeling av kårbolig kan gis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
PL-10/22 
Ark.: GNR 171/1 Arkivsaksnr.: 21/2368 
 
ODDBJØRN SKOGEN, SVINGVOLL - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FRADELING AV 
KÅRBOLIG PÅ EIENDOMMEN SKOGEN ØSTRINGSVEGEN 1087 TILTAKSHAVER ODDBJØRN 
SKOGEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage datert 20.01.2022 fra Oddbjørn Skogen og Gerd Ingrid Moen tas ikke 
til følge. 
 
Planutvalget opprettholder administrasjonens vedtak i delegasjonssak 516/21 datert 
10.12.2021. 
 
Behandling: 
 
Representantene Eystein Fære Forseth (Sp) og Jan Erik Kristiansen (Ap), fremmet følgende 
endringsforslag: 
 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir planutvalget dispensasjon 
fra fastsatt formål i kommuneplanens arealdel for fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 
«Skogen» med en tomt som oppgis til ca 1,2 daa til boligformål. Dispensasjon er begrunnet 
med at: 

• Det er ønskelig å legge til rette for at yngre vil satse på landbruk.  
• Det er tvilsomt om kårboligen er en ressurs for garden, det kan fort bli det motsatte ved at 

det blir for kostbart for yngre å ta over. Det som da skjer er at dagens driver blir boende på 
garden, melkekvote solgt, og det blir ikke aktiv drift lenger. 

• Fradeling bidrar til å opprettholde bosetting i denne delen av bygda. 
Dispensasjonen vurderes derfor ikke å være i strid med landbruksinteresser nedfelt i 
kommuneplanen, og fordelene ved å gi dispensasjon anses som større enn ulempene.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1 m, godkjenner planutvalget 
foreliggende søknad om fradeling av kårbolig fra eiendommen ”Skogen” g/bnr 171/1. 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår:  
1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten. 
2. Vegrett over g/bnr 171/1, må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 

27-4.  



  

 
3. Før eiendommen tillates fradelt må det foreligge tillatelse til utvidet bruk av avkjøring fra 

Fv. 254. 
4. Det må sikres tinglyst rett til eksisterende drikkevannskilde. 
5. Det må sikres tinglyst rett til anlagte infiltrasjonsgrøfter og utbedring av disse. 
6. Tillatelsen har en varighet på 3 år. 
7. Eier av Skogen gnr/bnr 171/1 har forkjøpsrett ved salg av den fradelte eiendommen. 
 
 
Forslaget fra representantene Fære Forseth og Kristiansen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir planutvalget dispensasjon 
fra fastsatt formål i kommuneplanens arealdel for fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 
«Skogen» med en tomt som oppgis til ca 1,2 daa til boligformål. Dispensasjon er begrunnet 
med at: 

• Det er ønskelig å legge til rette for at yngre vil satse på landbruk.  
• Det er tvilsomt om kårboligen er en ressurs for garden, det kan fort bli det motsatte ved at 

det blir for kostbart for yngre å ta over. Det som da skjer er at dagens driver blir boende på 
garden, melkekvote solgt, og det blir ikke aktiv drift lenger. 

• Fradeling bidrar til å opprettholde bosetting i denne delen av bygda. 
Dispensasjonen vurderes derfor ikke å være i strid med landbruksinteresser nedfelt i 
kommuneplanen, og fordelene ved å gi dispensasjon anses som større enn ulempene.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1 m, godkjenner planutvalget 
foreliggende søknad om fradeling av kårbolig fra eiendommen ”Skogen” g/bnr 171/1. 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår:  
1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten. 
2. Vegrett over g/bnr 171/1, må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 

27-4.  
3. Før eiendommen tillates fradelt må det foreligge tillatelse til utvidet bruk av avkjøring fra 

Fv. 254. 
4. Det må sikres tinglyst rett til eksisterende drikkevannskilde. 
5. Det må sikres tinglyst rett til anlagte infiltrasjonsgrøfter og utbedring av disse. 
6. Tillatelsen har en varighet på 3 år. 
7. Eier av Skogen gnr/bnr 171/1 har forkjøpsrett ved salg av den fradelte eiendommen. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
PL-11/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 22/204 
 
DELEGERING AV MOTORFERDSELSAKER I GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Gausdal kommunestyre delegerer avgjørelsesmyndighet etter Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag, med tilhørende forskrifter, til kommunedirektøren.  
 
2. Kommunale retningslinjer skal utarbeides og legges frem for politisk behandling.   
 
3. Prinsippsaker behandles i planutvalget. 
 
4. I klagesaker er planutvalget førsteinstans. 
 
5. Alle delegerte vedtak settes som referatsak til planutvalgets møter. 
 
Behandling: 
 
Marie Skavnes orienterte om saken. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Vedtak: 
1. Gausdal kommunestyre delegerer avgjørelsesmyndighet etter Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag, med tilhørende forskrifter, til kommunedirektøren.  
 
2. Kommunale retningslinjer skal utarbeides og legges frem for politisk behandling.   
 
3. Prinsippsaker behandles i planutvalget. 
 
4. I klagesaker er planutvalget førsteinstans. 
 
5. Alle delegerte vedtak settes som referatsak til planutvalgets møter. 
 
 
 



  

 
 
 
PL-12/22 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - VEDTAK ETTER 
KLAGEBEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. I medhold av pbl § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligfelt jf. 

vedlagte kart 2 for alternativ 2, datert 07.03.2022. 
2. Vedtaket medfører endelig avklaring av klage fra Arne og Jon Sivert Engeland jf. 

vedtak av planutvalget i sak 20/21 den 07.05.2021 der klagen ble tatt til følge. 
3. Planbeskrivelsen og bestemmelser oppdateres av snarest mulig i henhold til 

vedtaket, så det oppnås samsvar mellom vedtatt plankart og øvrige plandokumenter. 
 
Behandling: 
 
Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende endrings/-tilleggsforslag: 
 

1. I medhold av pbl § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligfelt jf. 
vedlagte kart 1 for alternativ 1, datert 07.02.2022. 

2. Vedtaket medfører at klage fra Arne og Jon Sivert Engeland jf. vedtak av planutvalget 
i sak 20/21 den 07.05.2021 tas delvis til følge.  

3. Planbeskrivelsen og bestemmelser oppdateres av snarest mulig i henhold til 
vedtaket, så det oppnås samsvar mellom vedtatt plankart og øvrige plandokumenter. 

 
Forslaget fra representantene Fære Forseth tiltrådt  med 5 mot 1 stemmer. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. I medhold av pbl § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligfelt jf. 
vedlagte kart 1 for alternativ 1, datert 07.02.2022. 

2. Vedtaket medfører at klage fra Arne og Jon Sivert Engeland jf. vedtak av planutvalget 
i sak 20/21 den 07.05.2021 tas delvis til følge.  

3. Planbeskrivelsen og bestemmelser oppdateres av snarest mulig i henhold til 
vedtaket, så det oppnås samsvar mellom vedtatt plankart og øvrige plandokumenter. 

 
 
 



  

 
 
PL-13/22 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1759 
 
DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4». 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren fremmer nytt forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4» 
ihht. vedlagte plandokumenter, herunder planbestemmelser datert 17.03.2022.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4» 
ihht. vedlagte plandokumenter, herunder planbestemmelser datert 17.03.2022.  
 
 
 
 
PL-14/22 
Ark.: GNR 144/18 Arkivsaksnr.: 21/2020 
 
G/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 
OPPFØRING AV HYTTE OG UTHUS TORSDALSVEGEN 55  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Signy Pålhaugen tas ikke til følge, og planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i delegasjonssak 373/21 datert 28.09.2021. 
 
Behandling: 
Representanten Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken utsettes for befaring på barmark. 



  

 
 
Representanten Jan Erik Kristiansens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes for befaring på barmark. 
 
 
 
 
PL-15/22 
Ark.: L32 Arkivsaksnr.: 16/1122 
 
VEDTAK VEG- OG OMRÅDENAVN FOR ADRESSERING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 7 vedtas navn og skrivemåten som vist i 
tabellen i saksfremlegget. 
 
Behandling: 
 
Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende endrings-tilleggsforslag: 
 
Med hjemmel i Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 7 vedtas navn og skrivemåten som vist i 
tabellen i saksfremlegget, med følgende endring: 

• Englandsnysetera tas ut av tabellen, og foreslås endret til Bødalsnysetera. 
 
 
Representanten Fære Forsets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 7 vedtas navn og skrivemåten som vist i 
tabellen i saksfremlegget, med følgende endring: 

• Englandsnysetera tas ut av tabellen, og foreslås endret til Bødalsnysetera. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
PL-16/22 
Ark.: L31 &00 Arkivsaksnr.: 22/491 
 
HØRING LOKAL ADRESSEFORSKRIFT FOR GAUSDAL KOMMUNE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende forslag til lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning for 
Gausdal kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til Statens kartverk og 
Statsforvalteren i Innlandet. Høringsfristen settes til 8 uker etter kunngjøring. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Foreliggende forslag til lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning for 
Gausdal kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til Statens kartverk og 
Statsforvalteren i Innlandet. Høringsfristen settes til 8 uker etter kunngjøring. 
 
 
 
 
PL-17/22 
Ark.: KGNR 3441/107/2/4/0 Arkivsaksnr.: 22/253 
 
GNR/BNR/FNR/SNR 107/2/4/0 - RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 
FRITIDSBOLIG MED OBSERVATORIUM, ESPEDALSVEGEN 1020 INNENFOR 
REGULERINGSPLAN FOR STRAND ESPEDALEN. TILTAKSHAVER MORTEN AUNE 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir Gausdal kommune dispensasjon 
fra §§ 1.1 og 2.8, byggegrense mot FV. 255 og byggegrense mot Espedalsvatnet når det gjelder 
rivning av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig med observatorie på eiendommen 
g/b/fnr 107/2/4, Espedalsvegen 1020, innenfor reguleringsplan for «Strand Espedalen».  
 



  

 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser, gir Gausdal kommune rammetillatelse 
til omsøkte tiltak for rivning av eksisterende og oppføring av ny bebyggelse på g/b/fnr 
107/2/4.  
 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. PBL § 
21-9. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.  
 
Vedtak om igangsettingstillatelse blir ikke fattet før følgende vilkår er oppfylt: 

1. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse etter søknad jfr. 
PBL § 21-2 femte ledd. 

2. Fritidsboligen skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsledning. 
3. Det anbefales å innhente avtale (privatrettslig) om rett til å ha liggende privat 

stikkledning for vann og avløp over g/bnr 107/2. 
4. Gruset plass som ligger langs fylkesvegen er ikke regulert som avkjørsel eller p-plass. 

Parkering i forbindelse med oppføring og bruk av fritidsboligen kan ikke baseres på 
oppstilling i/langs fylkesvegen. Det forutsettes at adkomst til eiendommen 
opparbeides slik reguleringsplanen viser. Annen løsning for adkomst vil medføre 
behov for endring av reguleringsplanen. Jfr. høringsuttalelse fra Innlandet 
fylkeskommune datert 08.03.2022. 

5. Tillatt bruksareal for hver tomt for eksisterende bebyggelse mellom Espedalsvegen 
og Espedalsvatnet skal ikke overstige 120 m2. Nytt tiltak omsøkes med nytt 
bruksareal på 120 m2. Det forutsettes da at de tre eksisterende bygningene på 
eiendommen g/b/fnr 107/2/4, må rives. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra 
arealgrensen. 

 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir Gausdal kommune dispensasjon 
fra §§ 1.1 og 2.8, byggegrense mot FV. 255 og byggegrense mot Espedalsvatnet når det gjelder 
rivning av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig med observatorie på eiendommen 
g/b/fnr 107/2/4, Espedalsvegen 1020, innenfor reguleringsplan for «Strand Espedalen».  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser, gir Gausdal kommune rammetillatelse 
til omsøkte tiltak for rivning av eksisterende og oppføring av ny bebyggelse på g/b/fnr 
107/2/4.  
 



  

 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. PBL § 
21-9. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.  
 
Vedtak om igangsettingstillatelse blir ikke fattet før følgende vilkår er oppfylt: 

1. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse etter søknad jfr. 
PBL § 21-2 femte ledd. 

2. Fritidsboligen skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsledning. 
3. Det anbefales å innhente avtale (privatrettslig) om rett til å ha liggende privat 

stikkledning for vann og avløp over g/bnr 107/2. 
4. Gruset plass som ligger langs fylkesvegen er ikke regulert som avkjørsel eller p-plass. 

Parkering i forbindelse med oppføring og bruk av fritidsboligen kan ikke baseres på 
oppstilling i/langs fylkesvegen. Det forutsettes at adkomst til eiendommen 
opparbeides slik reguleringsplanen viser. Annen løsning for adkomst vil medføre 
behov for endring av reguleringsplanen. Jfr. høringsuttalelse fra Innlandet 
fylkeskommune datert 08.03.2022. 

5. Tillatt bruksareal for hver tomt for eksisterende bebyggelse mellom Espedalsvegen 
og Espedalsvatnet skal ikke overstige 120 m2. Nytt tiltak omsøkes med nytt 
bruksareal på 120 m2. Det forutsettes da at de tre eksisterende bygningene på 
eiendommen g/b/fnr 107/2/4, må rives. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra 
arealgrensen. 

 
 
 
 
 


