
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  24.04.2020 
Tid:  09:00  
Sted:  Fjernmøte via Teams 
Under ledelse av:   
 
Til stede:  
           NAVN:           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   

 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen: Torbjørn Furuhaugen, Lars Kristian Hatterud, Jon Sylte, Arne 
Letrud, Geir Halvor Vedum, Harald Landheim, Gudbrand Aanstad 
 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

  

  

Orienteringer:  
  
  

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 13/20   
 REFERATSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020  
Sak 14/20   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020  
Sak 15/20   
 G/BNR 210/17 OG 201/16 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON 

FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN PÅ SKEIKAMPEN VEDR. 
BRØYTING AV VEG  

Sak 16/20   
 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FARGERIVEGEN 4 - 2. GANGS 

BEHANDLING  
Sak 17/20   
 G/BNR 34/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 

FOR GRÅNLIGRUVA  
Sak 18/20   
 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. 

GANGS BEHANDLING  
Sak 19/20   
 DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
Sak 20/20   
 UTSETTELSE AV INVESTERINGER 2020  
Sak 21/20   
 G/BNR 57/2 FRADELING AV 90 DAA SKOG, JORD OG TUN FRA 

BRATTLANDSBAKKEN REKVIRENT: URS GAMPER 
Sak 22/20   
 MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE  4 - DELER AV 

BK_2, OG DEL AV HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 1  
Sak 23/20   
 DETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE - 2. 

GANGS BEHANDLING  
Sak 24/20   
 INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I 

INNLANDET 2022-25 FRA GAUSDAL KOMMUNE:  
Sak 25/20   
 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET APRIL 2020  
  
 



  

PL-13/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/701 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020  

 
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-14/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/700 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 24.04.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Delegasjonssakene tas til etterretning. 
 
 
PL-15/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 20/452 
 
G/BNR 210/17 OG 201/16 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA 
GJELDENDE REGULERINGSPLAN PÅ SKEIKAMPEN VEDR. BRØYTING AV 
VEG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 



  

 
vedtak: 

 
Det gis midlertidig dispensasjon for vinterbrøyting av regulert turveg i gjeldende 
områderegulering Skei sør. Dispensasjonen gjelder fram til vedtak av ny reguleringsplan 
Hotellvegen Skeikampen. Vilkår for dispensasjonen er at den regulerte skiløypa over 
eiendommen 201/12 kan prepareres. Hjemmel for dispensasjonen er plan- og bygningslovens 
§ 19-3. 
 
Dette begrunnes med at tiltaket ikke har negativ virkning for viktige interesser, og det 
medvirker til et bedre løypetilbud på Skeikampen.  
 
Behandling: 
Marie Louise Lörken fremmet følgende tilleggsforslag, ny siste linje i første avsnitt: 
Vilkår for dispensasjoner er også at den som til enhver tid eier eiendommen plikter å betale et 
årlig beløp til vedlikehold av skiløyper, turstier og sykkelstier på Skeikampen. Beløpet er kr. 
1000,- + mva. per år. Beløpet skal reguleres i henhold til endringene i konsumprisindeksen 
med utgangspunkt i indekstallet per 1.4.2020 hvert 3. år og første gang per 1.1.2021. Beløpet 
innbetales fortrinnsvis til hytteeierforeningen for feltet eller tilsvarende organisasjon for 
området, som viderebetaler det til den som har ansvar for vedlikehold av sti- og løypenettet 
for området. 
 
Dette forsaget ble trukket i møtet. 
 
Marie Louise Lörken fremmet følgende tilleggsforslag, ny siste linje i første avsnitt: En 
forutsetning for dispensasjon er at det inngås utbyggingsavtale i henhold til Plan- og 
bygningsloven. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med Marie Louise Lörkens tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det gis midlertidig dispensasjon for vinterbrøyting av regulert turveg i gjeldende 
områderegulering Skei sør. Dispensasjonen gjelder fram til vedtak av ny reguleringsplan 
Hotellvegen Skeikampen. Vilkår for dispensasjonen er at den regulerte skiløypa over 
eiendommen 201/12 kan prepareres. Hjemmel for dispensasjonen er plan- og bygningslovens 
§ 19-3. 
 
En forutsetning for dispensasjon er at det inngås utbyggingsavtale i henhold til Plan- og 
bygningsloven. 
 
Dette begrunnes med at tiltaket ikke har negativ virkning for viktige interesser, og det 
medvirker til et bedre løypetilbud på Skeikampen.  
 
 



  

PL-16/20 
Ark.: L13 Arkivsaksnr.: 19/2571 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FARGERIVEGEN 4 - 2. GANGS 
BEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Fargerivegen 4 godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
Vedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen i Innlandet formelt har frafalt innsigelsen. 
 
Behandling: 
Følgende dokumenter er utsendt etter at saksframlegget ble distribuert: 

 Fylkesrådmannens innstilling til Fylkesutvalget 
 Kommunens kommentar til fylkesrådmannens saksframlegg 
 Forslagsstiller sin kommentar til fylkesrådmannens saksframlegg 
 Brev fra Fylkesmannen, datert 23.04.2020 om frafall av innsigelse. 

 
Fylkesmannen har frafalt sin innsigelse, og kommunedirektøren foreslår at siste punkt i 
vedtaket utgår. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble tiltrådt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Fargerivegen 4 godkjennes, i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 
PL-17/20 
Ark.: GNR 34/1 Arkivsaksnr.: 19/1110 
 
G/BNR 34/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 
GRÅNLIGRUVA  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og nydyrkingsforskriftens § 4 gis det 
dispensasjon fra reguleringsplanformålene i reguleringsplan for Grånligruva og godkjenning 
til oppdyrking av to parseller jf. kartene i saken. 



  

 
Godkjenningen gjelder på vilkår: 

 Dyrkingen må skje innenfor avgrensningen gitt i vedlagte kart.  
 Det tillates ikke deponering av stein, stubber og røtter utenfor godkjent område for 

deponi.  
 Kommunen tillater en oppfylling på inntil 2200 m3 med jordforbedringsmiddel og 

maksimalt 20 cm høyde på arealet. 
 Det skal settes igjen en minimum 6 meter bred og urørt vegetasjonssone på hver side 

av bekken som går langs den søndre parsellen, jf. Forskrift om nydyrking § 6, som 
ikke berøres av tiltaket. Denne vegetasjonssonen kan det ikke graves i, eller på noen 
annen måte jordarbeides (gjennomgraving for drensgrøfter vil være mulig). 
Vegetasjonssonen kan skjøttes ved tynning.  

 Lukking av bekk tillates kun på et sted med en tilpasset lengde slik at 
landbruksmaskiner/redskaper kan passere, maksimalt 6-8 meter. 

 Det forutsettes at omsøkte tiltak gjennomføres i samsvar med «Tekniske retningslinjer 
for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, 
med unntak av følgende krav under punkt 4-2: Utarbeidelse av tverrprofiler, 
beskrivelse og kostnadsoverslag.  

 Etter at planlagte tiltak er avsluttet bør jordoverflata ha fått en utforming som sikrer at 
overflatevann ledes bort på en slik måte at faren for erosjonsskader blir så liten som 
mulig.  

 Dyrkingen skal gjennomføres på en slik måte at vannveier ikke tar nye løp som følge 
av tiltaket eller samler opp mengder med vann på nedenforliggende arealer. 

 For å redusere faren for erosjon og massetransport skal følgende tiltak gjennomføres: 
kort anleggsperiode, unngå vårpløying, rask tilsåing og bruk av flerårige engvekster. 

 Dersom dyrkingen ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenningen er gitt, faller 
tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år.  

 Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan 
kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om nydyrking. 
Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan 
ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  

 Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan kontrolleres/måles opp.  
 
Behandling: 
Representanten Eystein Fære Forseth(Sp) tok opp spørsmålet om sin habilitet som grunneier 
og 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 Eystein Fære Forseth(Sp) er inhabil.  
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og nydyrkingsforskriftens § 4 gis det 
dispensasjon fra reguleringsplanformålene i reguleringsplan for Grånligruva og godkjenning 
til oppdyrking av to parseller jf. kartene i saken. 
 
Godkjenningen gjelder på vilkår: 

 Dyrkingen må skje innenfor avgrensningen gitt i vedlagte kart.  
 Det tillates ikke deponering av stein, stubber og røtter utenfor godkjent område for 

deponi.  
 Kommunen tillater en oppfylling på inntil 2200 m3 med jordforbedringsmiddel og 

maksimalt 20 cm høyde på arealet. 
 Det skal settes igjen en minimum 6 meter bred og urørt vegetasjonssone på hver side 

av bekken som går langs den søndre parsellen, jf. Forskrift om nydyrking § 6, som 
ikke berøres av tiltaket. Denne vegetasjonssonen kan det ikke graves i, eller på noen 
annen måte jordarbeides (gjennomgraving for drensgrøfter vil være mulig). 
Vegetasjonssonen kan skjøttes ved tynning.  

 Lukking av bekk tillates kun på et sted med en tilpasset lengde slik at 
landbruksmaskiner/redskaper kan passere, maksimalt 6-8 meter. 

 Det forutsettes at omsøkte tiltak gjennomføres i samsvar med «Tekniske retningslinjer 
for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, 
med unntak av følgende krav under punkt 4-2: Utarbeidelse av tverrprofiler, 
beskrivelse og kostnadsoverslag.  

 Etter at planlagte tiltak er avsluttet bør jordoverflata ha fått en utforming som sikrer at 
overflatevann ledes bort på en slik måte at faren for erosjonsskader blir så liten som 
mulig.  

 Dyrkingen skal gjennomføres på en slik måte at vannveier ikke tar nye løp som følge 
av tiltaket eller samler opp mengder med vann på nedenforliggende arealer. 

 For å redusere faren for erosjon og massetransport skal følgende tiltak gjennomføres: 
kort anleggsperiode, unngå vårpløying, rask tilsåing og bruk av flerårige engvekster. 

 Dersom dyrkingen ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenningen er gitt, faller 
tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år.  



  

 Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan 
kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om nydyrking. 
Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan 
ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  

 Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan kontrolleres/måles opp.  
 
 
PL-18/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - 2. GANGS 
BEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til en befaring er mulig. 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Fære Forseths forslag ble 
Fære Forseths forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til en befaring er mulig. 
 
 
PL-19/20 
Ark.: L01 Arkivsaksnr.: 18/2311 
 
DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - FASTSETTELSE 
AV PLANPROGRAM  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen datert 25.02.2020 godkjennes 
i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. 
 
 



  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen datert 25.02.2020 godkjennes 
i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PL-20/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/667 
 
UTSETTELSE AV INVESTERINGER 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planutvalget anbefaler kommunestyret å inndra investeringsmidler tilsvarende 2.937.000 kr 
samt å utsette investeringer tilsvarende 4 mill. kr til 2021, jamfør prosjektoversikten inntatt i 
tabell i saksframlegget. 
 
Dette medfører en reduksjon i budsjettert momskompensasjonsinntekt på 398.000 kr og 
redusert bruk av lån med 6.539.000 kr. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget anbefaler kommunestyret å inndra investeringsmidler tilsvarende 2.937.000 kr 
samt å utsette investeringer tilsvarende 4 mill. kr til 2021, jamfør prosjektoversikten inntatt i 
tabell i saksframlegget. 
 
Dette medfører en reduksjon i budsjettert momskompensasjonsinntekt på 398.000 kr og 
redusert bruk av lån med 6.539.000 kr. 
 
 
PL-21/20 
Ark.: GNR 57/2 Arkivsaksnr.: 20/198 
 
G/BNR 57/2 FRADELING AV 90 DAA SKOG, JORD OG TUN FRA 
BRATTLANDSBAKKEN REKVIRENT: URS GAMPER 



  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Urs Gamper og Anne Gamper Solheim om 
fradeling av 90 daa jord, skog og tun fra g/bnr 57/2 Brattlandsbakken. Det henvises til 
saksutredningen. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates som omsøkt deling 
av 90 daa jord, skog og tun fra eiendommen Brattlandsbakken, g/bnr 57/2.  

2. Omsøkt deling må være gjennomført innen tre år fra vedtakstidspunkt, ellers bortfaller 
samtykket. Kommunen kan iht. jordloven §§ 19 og 20 følge opp manglende 
oppfyllelse av delingsvilkår.  

3. Tillatelsen om dispensasjon begrunnes med å opprettholde og øke bosettingen i denne 
delen av kommunen. Positivt at unge folk med unger ønsker å satse i denne næringen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Kristiansen trakk sitt forslag i møtet. 
 
 
Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremmet følgende forslag: Saken sendes til landbrukskontoret 
til ny behandling med signal om at planutvalget støtter fradeling og er positive til satsing og 
bosetting i Gausdal, dersom arealet er over 100 dekar. 
 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Klåpbakkens forslag ble 
Klåpbakkens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes til landbrukskontoret til ny behandling med signal om at planutvalget støtter 
fradeling og er positive til satsing og bosetting i Gausdal, dersom arealet er over 100 dekar. 
 
 
 



  

PL-22/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/492 
 
MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE  4 - DELER AV BK_2, OG 
DEL AV HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 1  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av Heggen 
boligfelt etappe 4 – deler av BK_2 og del av Heggen boligfelt etappe 1. 
 
Med følgende endringer i bestemmelsene for Heggen IV.  
Nytt pkt. 5.1 bokstav f): BF9: saltak: Gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil 8 m. 
Nytt pkt. 5.10: Vassdrag 

a) Omlagt vassdrag/ flomløp fra fordrøyningsbasseng. Det skal ikke gjøres 
inngrep/tiltak som svekker anleggets funksjon som flomløp ved store 
nedbørsmengder. 

Nytt pkt. 6.1 bokstav a): H320_1 og H320_2 er fareområder rundt eksisterende og planlagt 
omlegging av vassdrag og område for fordrøyning. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av Heggen 
boligfelt etappe 4 – deler av BK_2 og del av Heggen boligfelt etappe 1. 
 
Med følgende endringer i bestemmelsene for Heggen IV.  
Nytt pkt. 5.1 bokstav f): BF9: saltak: Gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil 8 m. 
Nytt pkt. 5.10: Vassdrag 

a) Omlagt vassdrag/ flomløp fra fordrøyningsbasseng. Det skal ikke gjøres 
inngrep/tiltak som svekker anleggets funksjon som flomløp ved store 
nedbørsmengder. 

Nytt pkt. 6.1 bokstav a): H320_1 og H320_2 er fareområder rundt eksisterende og planlagt 
omlegging av vassdrag og område for fordrøyning. 
 
 
PL-23/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/997 
 
DETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE - 2. GANGS 
BEHANDLING  



  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Steinslia næringsområde godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Steinslia næringsområde godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
PL-24/20 
Ark.: Q13 Arkivsaksnr.: 20/508 
 
INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 
2022-25 FRA GAUSDAL KOMMUNE:  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Som innspill til Innlandet fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger i perioden 
2022-2025, prioriterer Gausdal kommune følgende tiltak: 
 
1. Fv. 255 Seg. bru (Granbakken) – Forset - Ny gang- og sykkelveg. 
2. Fv. 2530 Segalstadsvingen – Frydenlund - Ny arm fv.2530 til fv. 254 – ny g/s veg. 
3. Fv. 2530 Berge – Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, utvidelse.   
4. Fv. 255 Forset – Svatsum – Reasfaltering av strekningen Helleberg - Svatsum.  
5. Fv. 255/2530 v/Toft i Follebu og v/Fougner- Oppdimensjonering av stikkrenne(r).  
6. Fv. 2528 Brustuen bru – Svingvoll - Ny arm fv.2528/254 – ny g/s veg.  
7. Fv. 2544 Skeisvegen - Utbedring av farlig svinger og reasfaltering. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Som innspill til Innlandet fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger i perioden 
2022-2025, prioriterer Gausdal kommune følgende tiltak: 



  

 
1. Fv. 255 Seg. bru (Granbakken) – Forset - Ny gang- og sykkelveg. 
2. Fv. 2530 Segalstadsvingen – Frydenlund - Ny arm fv.2530 til fv. 254 – ny g/s veg. 
3. Fv. 2530 Berge – Jevanhaugen - Strekningsvis utbedring, utvidelse.   
4. Fv. 255 Forset – Svatsum – Reasfaltering av strekningen Helleberg - Svatsum.  
5. Fv. 255/2530 v/Toft i Follebu og v/Fougner- Oppdimensjonering av stikkrenne(r).  
6. Fv. 2528 Brustuen bru – Svingvoll - Ny arm fv.2528/254 – ny g/s veg.  
7. Fv. 2544 Skeisvegen - Utbedring av farlig svinger og reasfaltering. 
 
 
PL-25/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/698 
 
FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET APRIL 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det bevilges kr. 8 000 000,- fra ramme vann og avløp til ny vann- og avløpsledning mellom 
Nørstevoll og Svingvoll.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det bevilges kr. 8 000 000,- fra ramme vann og avløp til ny vann- og avløpsledning mellom 
Nørstevoll og Svingvoll.  
 
 
 


