
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Planutvalget 
Dato:  27.11.2020 
Tid:  09:00 - 11:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Eystein Fære Forseth, sak 74/20 ble ledet av Marie Louise Lörken. 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Ole Kristian Klåpbakken FO  
Nestleder Eystein Fære Forseth   
Medlem Lene Rønningen Kjernli FO  
Medlem Marie Louise Lörken   
Medlem Jan Erik Kristiansen   
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Varamedlem Karsten Vedel Johansen  Eystein Fære Forseth sak74/20 
Varamedlem Einar Einstad  Ole Kristian Klåpbakken 
Varamedlem Marit Fougner  Lene Rønningen Kjernli 
Varamedlem Ola Svendsrud  Helene Dypdal sak 77/20 og 

79/20 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

Torbjørn Furuhaugen, Gudbrand Aanstad, Rannveig Mogren, Rigmor Myhre, Lars Kristian 
Hatterud, Marie Skavnes, Geir Halvor Vedum 
 

Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Torbjørn Furuhaugen orienterte om at sak 78/20 

hadde falt ut av saklista, pga. en teknisk feil. 
Feilen er rettet opp, og saken er kommet inn 
igjen. Saklista godkjent uten ytterligere merknad.  

Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
 



  

Delt ut i møtet:  
 Utskrift av kartutsnitt over aktuelt område ang. sak 82/20 
 Brev til planutvalget fra Tone Sanne, ang. kommuneplanens arealdel, sak 77/20. 

Orienteringer:  
 Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel under sak 77/20 

Godkjenning av protokoll: elektronisk godkjenning vedlegges protokollen. 

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 73/20   
 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 27.11.2020  
Sak 74/20   
 G/BNR 32/1 FORSET NEDRE I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON 

SØKER: SONDRE FORSETH OG BERIT BRATENG 
Sak 75/20   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED MUSH 

SYNNFJELL OG SYNNFJELL RUNDT 2021  
Sak 76/20   
 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2020-

21 SYNNFJELL  
Sak 77/20   
 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING  
Sak 78/20   
 KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN 

BOLIGOMRÅDE  
Sak 79/20   
 KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN 

BOLIGOMRÅDE - GLØR IKS  
Sak 80/20   
 REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN 

PLANID:202003 - OFFENTLIG ETTERSYN  
Sak 81/20   
 G/BNR 166/8 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE PÅ 

TOFTSETERVEGEN 58 THOR EGGEN 
Sak 82/20   
 G/BNR 128/37 MARY OG BJØRN TØFTUM- KLAGE PÅ BYGGETILLATELSE PÅ 

GARASJE TILTAKSHAVER JAN OVE BRATRÅK 
  
 



  

 
PL-73/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3255 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 27.11.2020  

 
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-74/20 
Ark.: GNRLG 32/1 Arkivsaksnr.: 20/3108 
 
G/BNR 32/1 FORSET NEDRE I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON SØKER: 
SONDRE FORSETH OG BERIT BRATENG 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad fra Sondre Forseth og Berit 
Brateng om konsesjon på erverv av g/bnr 32/1 i Gausdal. Det henvises til saksutredningen. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er 
det tre ukers klagefrist på vedtaket. Fristen løper fra tidspunkt for at melding om vedtak er 
mottatt. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth (Sp) tok opp spørsmålet om sin habilitet som nær familie med kjøper. 
 
Representanten skal fratre under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet. 



  

Ettersom utvalgsleder ikke deltok i dette møtet, og Fære Forseth var møteleder i hans sted, 
måtte det først velges en annen møteleder.  
 
Eystein Fære Forseth fremmet forslag om Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk samlingsliste) 
som møteleder. 
 
Votering over møteleder: 
Planutvalget vedtok enstemmig Marie Louise Lørken som møteleder. 
 
Eystein Fære Forseth fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer.  
 
Administrasjonens redegjørelse om regelverket: 
 

Forvaltningsloven § 6.(habilitetskrav). 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til 
å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 

eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 

tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, 
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut 
eier selskapet som er part i saken. 
 

Konklusjon: Forseth er automatisk inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6, annet ledd 
bokstav b. 
 

Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Eystein Fære Forseth er inhabil.  
 
Karsten Vedel Johansen (MDG) deltok som vara for Fære Forseth i denne saken. 
 
Planutvalget behandlet saken med 7 medlemmer. 
 
Einar Einstad (Sp) fremmet følgende forslag: 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-utvalgmedlem-karsten-vedel-johansen.181554.362u1317o3a5724.eum.html


  

1. Planutvalget vurderer at det kan være nødvendig å sette vilkår om personlig boplikt. 
Kommunedirektøren bes om å innhente konsesjonssøkers uttalelse på dette og gjøre 
en ny vurdering i saken. 

2. Saken utsettes for avklaring jfr. punkt 1. 
 
Votering over utsettelsesforslaget: 
Einar Einstads forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Planutvalget vurderer at det kan være nødvendig å sette vilkår om personlig boplikt. 
Kommunedirektøren bes om å innhente konsesjonssøkers uttalelse på dette og gjøre 
en ny vurdering i saken. 

2. Saken utsettes for avklaring jfr. punkt 1. 
 
 
PL-75/20 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/2379 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED MUSH SYNNFJELL 
OG SYNNFJELL RUNDT 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Gausdal kommune gir Torpa Idrettslag v/ Eli Vogt Godager tillatelse til bruk av 

snøskuter i forbindelse med oppkjøring av hundeløyper for trening, preparering og 
gjennomføring av MUSH Synnfjell og Synnfjell rundt 2021.  

 
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter for oppkjøring av trase, vedlikehold av 
trase ved større snøfall eller sterk vind, gjennomføring av arrangementene, 
samt i forbindelse med rydding av stikker mm i etterkant av løpene. 

 Stikker og merking for løpet må tas ned umiddelbart etter at løpene er 
gjennomført. 

 Det er kun Dokkfløyvegen som er godkjent som treningsløype, jf. Løypeplanen 
til Gausdal kommune. 

 Transport skal begrenses til det nødvendige og 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 Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev skal varsles når 
det blir kjørt (kjolv.oystein.falklev@miljodir.no).  

 Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i 
forbindelse med arrangering av hundeløp.  

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune gir Torpa Idrettslag v/ Eli Vogt Godager tillatelse til bruk av 
snøskuter i forbindelse med oppkjøring av hundeløyper for trening, preparering og 
gjennomføring av MUSH Synnfjell og Synnfjell rundt 2021.  

 
2. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter for oppkjøring av trase, vedlikehold av 
trase ved større snøfall eller sterk vind, gjennomføring av arrangementene, 
samt i forbindelse med rydding av stikker mm i etterkant av løpene. 

 Stikker og merking for løpet må tas ned umiddelbart etter at løpene er 
gjennomført. 

 Det er kun Dokkfløyvegen som er godkjent som treningsløype, jf. Løypeplanen 
til Gausdal kommune. 

 Transport skal begrenses til det nødvendige og 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 Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev skal varsles når 

det blir kjørt (kjolv.oystein.falklev@miljodir.no).  
 Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
3.    Vedtaket er fattet med hjemmel i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 6, og begrunnes med at det er behov for bruk av snøskuter i 
forbindelse med arrangering av hundeløp.  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
PL-76/20 
Ark.: K01 Arkivsaksnr.: 20/2760 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2020-21 
SYNNFJELL  

 
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 «Nye Synnfjelløypene», ved Jan Arild Bratlien, tillatelse til bruk av løypemaskin, 
snøskuter og ATV for preparering og merking av omsøkte skiløyper.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår: 

 Tillatelsen etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag gjelder på samme vilkår som gitt av Langsua Nasjonalparkstyre.  

 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
 Denne tillatelse skal medbringes om fremvises ved eventuell kontroll.  
 All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 

naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er 
absolutt nødvendig. 

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får «Nye Synnfjelløypene», ved Jan Arild Bratlien, tillatelse til bruk av løypemaskin, 
snøskuter og ATV for preparering og merking av omsøkte skiløyper.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår: 

 Tillatelsen etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag gjelder på samme vilkår som gitt av Langsua Nasjonalparkstyre.  



  

 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
 Denne tillatelse skal medbringes om fremvises ved eventuell kontroll.  
 All motorferdsel i utmark skal foregå skånsomt, det skal alltid tas hensyn til natur og 

naturmiljø og motorferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er 
absolutt nødvendig. 

 
 
 
 
PL-77/20 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.: 18/227 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 

Gausdal kommune 2020 – 2032, under forutsetning av at følgende vedtakspunkter blir 
innarbeidet: 

2. Boligområde B03 Lunde opprettholdes i planforslaget. Rekkefølgekrav tas inn i 
bestemmelsene. 

3. Næringsområde N06 Myra opprettholdes i planforslaget, men arronderes jf. kartskisse 
side 7 i saksframlegget. 

4. Næringsområde N07 Engjom opprettholdes i planforslaget, men arronderes jf. kartskisse 
side 7 i saksframlegget. 

5. Bestemmelser (pkt. 1.26) til bestemmelsesområde #1 og #2 gis lovhenvisning «PBL § 11-
9, nr. 5» og endres jf. vedlegg 5. 

6. Forsvarets virksomhet tilknyttet Kittilbu sikres jf. omtale side 5 og 8 i saksframlegget. 
7. Værskei F01 og F02 tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. Øvre ramme for nye 

enheter settes til 15. Tålegrense for antall enheter fastsettes gjennom 
reguleringsplanprosessen. 

8. Rausjøen F04E og F05E arronderes jf. skisse side 9 i saksframlegget. Øvre ramme for nye 
enheter settes til 10. 

9. Travbane I01E opprettholdes i planforslaget. 
10. Birkeland OPT/B01E tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
11. Tidligere motocrossbane (M/L01) tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
12. Alle forslag til endringer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» vist i vedlegg 5 

godkjennes. 
13. Ved vedtak av denne planen oppheves følgende kommunedelplaner: Kommunedelplan 

for Forset, Kommunedelplan for Svingvoll, Kommunedelplan for Follebu og 
Kommunedelplan for Segalstad bru. 



  

14. Kommunedirektøren bes søke dialog med sektormyndighetene for frafall av innsigelsene. 
For innsigelser som ikke frafalles innen rimelig tid bes det om mekling for endelig 
avklaring. 

15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer i 
plandokumentene, som følge av vedtakspunktene over og eventuelt meklingsresultat, 
før framsending til endelig vedtak i kommunestyret.  

 
Behandling: 
Helene Dypdal (Ap) tok opp spørsmålet om sin habilitet som ektefelle til utbygger. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer.  
 
Administrasjonens redegjørelse om regelverket: 

Planutvalget behandler 27.11.2020 kommuneplanens arealdel og innstiller til 
sluttbehandling i kommunestyret. I endelig utkast til arealplan er utbygging av nye 
hyttefelt på Værskei ikke medtatt. Arealene som har vært vurdert regulert til hyttefelt 
eies av Statskog. 
 
Dypdal er gift med Johan Georg Johnsen. Johnsen er medeier og hovedaksjonær i Jøra 
Bygg AS som har intensjonsavtale med Statskog om utbygging av området, om det blir 
regulert som hyttefelt. Han har videre formelle roller i Jøra Bygg AS og i underliggende 
selskaper. Johnsen har således økonomiske interesser som påvirkes direkte av 
arealplanforslaget som skal behandles. Dersom hytteområdet skal utbygges, vil det 
innebære økonomisk vinning for Johnsen. Dersom det ikke skal utbygges, vil det 
innebære en økonomisk ulempe. 
 
Ved behandling av enkelte overordnede saker som kommuneplan, skal det forholdsvis 
mye til å få partsstatus etter forvaltningslovens bestemmelser. Generelt sett skal det i 
slike saker også mer til for å bli regnet som inhabil.  
 
Johnsen vil ikke være å anse som part i saken, og det foreligger således ikke noen 
automatisk inhabilitet for Dypdal etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han eller hun muligens ikke vil være i stand til 
å behandle saken på en nøytral måte. Det har også betydning om noen har fremmet 
påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et særegent forhold og det 
må være av en slik art at det er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 



  

I habilitetsvurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære 
en "særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte selv eller noen han eller hun har 
nær personlig tilknytning til". Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller 
prestisjemessig art. Ektefeller vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng.  
 
Regulering av det aktuelle hytteområdet anses å ville gi en stor økonomisk fordel for 
Jøra Bygg AS, som har en forpliktende intensjonsavtale med grunneier om å bygge 
eventuelle hytter. Arealplanforslaget som ligger til behandling, der hytteområdet ikke er 
foreslått regulert, vil medføre at denne økonomiske fordelen ikke blir realisert for Jøra 
Bygg AS. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det 
være noe som tilkommer vedkommende eller en hun har nær personlig tilknytning til 
spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en 
ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for den folkevalgte. I dette tilfellet rammer forslaget en mindre og definert 
krets, det vil si eierne av Jøra Bygg og underliggende selskaper, der Johnsen er en av de 
berørte. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Dypdals tilknytning til denne saken 
for å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen. 
Konklusjon: Helene Dypdal anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at representanten Dypdal er inhabil. 
 
Ola Svendsrud (Ap) deltok som vara for Dypdal i denne saken. 
 
Planutvalget behandlet saken med 7 medlemmer. 
 
Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel. 
 
Einar Einstad(Sp) fremmet følgende endrings-forslag  
 

«Kommunedirektørens innstilling 1 - 6 uendret.  
7. Værskei F01 F02, F01E og F02E tas ut av planen og det tillates ikke ny  
     hyttebebyggelse i disse områder. 

Kommunedirektørens innstilling 8 uendret 

9. Travbane I01E tas ut av planen og arealet tilbakeføres til LNF område. 

Kommunedirektørens innstilling 10 – 15 uendret.» 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-utvalgmedlem-ola-svendsrud.181554.362u1013o0d7f37.eum.html


  

16. (Nytt forslag - retningslinje under ramme pkt 4.2.1: 

a) Der det av omsorgsmessige eller driftsmessige  hensyn gjør det nødvendig med to 
kårboliger på en landbrukseiendom skal slike hensyn tillegges vekt i 
dispensasjonsbehandlingen. 

 

17. (Nytt forslag under planbestemmelser 1.5 punkt D)  
Reguleringsplan for del av Rv. 255 skal være opphevet i egen prosess før 
detaljregulering av B08 vedtas.» 

Marie Louise Lørken (Tverrpolitisk samlingsliste) fremmet følgende endrings-forslag til pkt. 
2:  

«Boligområde B03 Lunde tas ut av planen av hensyn til mål om samlet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. Jamfør blant annet Statens vegvesen og Fylkesmannen i 
Innlandet sitt innspill i saken gjennom begge høringene.» 

 
Votering i saken: 
Pkt 2: Kommunedirektørens forslag til tiltrådt mot 2 stemmer. 
 
Pkt 3 -6: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt 7: Einar Einstads forslag enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt. 8: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt 9: Einstads forslag tiltrådt med 4 mot 3 stemmer til forslag til innstilling. 
 
Pkt 10 – 15: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt 16 om kårboliger: Einar Einstads forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Pkt 17: Einar Einstads forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt  
 
Punkt 1: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt, med planutvalgets 
endringer.  
 
 
Vedtak: 
 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommuneplanens arealdel for 

Gausdal kommune 2020 – 2032, under forutsetning av at følgende vedtakspunkter blir 
innarbeidet: 

2. Boligområde B03 Lunde opprettholdes i planforslaget. Rekkefølgekrav tas inn i 
bestemmelsene. 



  

3. Næringsområde N06 Myra opprettholdes i planforslaget, men arronderes jf. kartskisse 
side 7 i saksframlegget. 

4. Næringsområde N07 Engjom opprettholdes i planforslaget, men arronderes jf. kartskisse 
side 7 i saksframlegget. 

5. Bestemmelser (pkt. 1.26) til bestemmelsesområde #1 og #2 gis lovhenvisning «PBL § 11-
9, nr. 5» og endres jf. vedlegg 5. 

6. Forsvarets virksomhet tilknyttet Kittilbu sikres jf. omtale side 5 og 8 i saksframlegget. 
7. Værskei F01 F02, F01E og F02E tas ut av planen og det tillates ikke ny hyttebebyggelse i 

disse områder. 
8. Rausjøen F04E og F05E arronderes jf. skisse side 9 i saksframlegget. Øvre ramme for nye 

enheter settes til 10. 
9. Travbane I01E tas ut av planen og arealet tilbakeføres til LNF område. 
10. Birkeland OPT/B01E tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
11. Tidligere motocrossbane (M/L01) tas ut av planforslaget og avsettes som LNF. 
12. Alle forslag til endringer i dokumentet «Bestemmelser og retningslinjer» vist i vedlegg 5 

godkjennes. 
13. Ved vedtak av denne planen oppheves følgende kommunedelplaner: Kommunedelplan 

for Forset, Kommunedelplan for Svingvoll, Kommunedelplan for Follebu og 
Kommunedelplan for Segalstad bru. 

14. Kommunedirektøren bes søke dialog med sektormyndighetene for frafall av innsigelsene. 
For innsigelser som ikke frafalles innen rimelig tid bes det om mekling for endelig 
avklaring. 

15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer i 
plandokumentene, som følge av vedtakspunktene, og eventuelt meklingsresultat, før 
framsending til endelig vedtak i kommunestyret. 

16. Retningslinje under ramme pkt 4.2.1: 
 Der det av omsorgsmessige eller driftsmessige hensyn gjør det nødvendig med to 

kårboliger på en landbrukseiendom skal slike hensyn tillegges vekt i 
dispensasjonsbehandlingen. 

17. Under planbestemmelser 1.5 punkt D: Reguleringsplan for del av Rv. 255 skal være 
opphevet i egen prosess før detaljregulering av B08 vedtas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PL-78/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Jfr. saksutredningen tas foreliggende klage datert 04.10.2020 fra Arne og Jon Sivert 

Engeland ikke til følge. 
2. Planutvalget opprettholder vedtak av Reguleringsplan for Fjerdumskogen 

boligområde, planID 201901, vedtatt 27.08.2020. 
3. Klagen sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 

 
Behandling: 
Einar Einstad (Sp) fremmet følgende endrings-forslag:  
 

«Saken utsettes for befaring.» 
 
Votering:  
Einstad forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes for befaring. 
 
 
 
 
PL-79/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 19/999 
 
KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GLØR 
IKS. 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Jfr. saksutredningen tas foreliggende klage datert 18.09.2020 fra GLØR IKS ikke til 

følge.  
2. Planutvalget opprettholder vedtak av Reguleringsplan for Fjerdumskogen 

boligområde, planID 201901, vedtatt 27.08.2020. 



  

3. Klagen sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 
 
 
 
Behandling: 
 
Helene Dypdal (Ap) tok opp spørsmålet om sin habilitet som styremedlem i GLØR IKS. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer.  
 
Administrasjonens redegjørelse om regelverket: 
 

Forvaltningsloven § 6.(habilitetskrav). 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til 
å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller 

i sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 

eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 

tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, 
alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut 
eier selskapet som er part i saken. 
 

Konklusjon: Dypdal er automatisk inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6, annet ledd 
bokstav e-2. 

 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Helene Dypdal, Ap, er inhabil. 
 
Ola Svendsrud (Ap) deltok som vara for Dypdal i denne saken. 7 representanter ved 
behandling av saken. 
 
Votering i saken: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-utvalgmedlem-ola-svendsrud.181554.362u1013o0d7f37.eum.html


  

1. Jfr. saksutredningen tas foreliggende klage datert 18.09.2020 fra GLØR IKS ikke til 
følge.  

2. Planutvalget opprettholder vedtak av Reguleringsplan for Fjerdumskogen 
boligområde, planID 201901, vedtatt 27.08.2020. 

3. Klagen sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
PL-80/20 
Ark.: L12 Arkivsaksnr.: 20/1160 
 
REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN 
PLANID:202003 - OFFENTLIG ETTERSYN  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Skeislia Familietun 

ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 

2. Det gjøres følgende endring før utsending:  
I plankartet legges det inn et bestemmelsesområde på myrområdet mellom H2-12 og 
Skiløypa. Det tas inn et nytt punkt i bestemmelsene: «Det ikke skal gjøres terrengarbeid i 
området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.».  

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Skeislia Familietun 

ut til offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 

2. Det gjøres følgende endring før utsending:  
I plankartet legges det inn et bestemmelsesområde på myrområdet mellom H2-12 og 
Skiløypa. Det tas inn et nytt punkt i bestemmelsene: «Det ikke skal gjøres terrengarbeid i 
området med mindre det er helt nødvendig for å føre fram ledninger o.l.».  

 
 
 



  

 
 
 
PL-81/20 
Ark.: GNR 166/8 Arkivsaksnr.: 20/1017 
 
G/BNR 166/8 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE PÅ 
TOFTSETERVEGEN 58 THOR EGGEN 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1) Foreliggende klage, datert 21.09.2020 fra Thor Eggen tas ikke til følge. 
 

2) Planutvalget opprettholder vedtak fattet av Teknisk enhet i delegasjonssak 299/20 
om avslag gitt i medhold av pbl § 20-6 med begrunnelse av at vilkårene for å gi 
dispensasjon etter pbl § 19-2 ikke er oppfylt. 

 
3) Saken sendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  

 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1) Foreliggende klage, datert 21.09.2020 fra Thor Eggen tas ikke til følge. 
 

2) Planutvalget opprettholder vedtak fattet av Teknisk enhet i delegasjonssak 299/20 
om avslag gitt i medhold av pbl § 20-6 med begrunnelse av at vilkårene for å gi 
dispensasjon etter pbl § 19-2 ikke er oppfylt. 

 
3) Saken sendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
PL-82/20 
Ark.: GNR 128/37 Arkivsaksnr.: 20/1369 
 
G/BNR 128/37 MARY OG BJØRN TØFTUM- KLAGE PÅ BYGGETILLATELSE PÅ GARASJE 
TILTAKSHAVER JAN OVE BRATRÅK 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Mary og Bjørn Tøftum tas ikke til følge og planutvalget opprettholder 
vedtaket i del sak 312/20. 
 
Saken sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Foreliggende klage fra Mary og Bjørn Tøftum tas ikke til følge og planutvalget opprettholder 
vedtaket i del sak 312/20. 
 
Saken sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 
 
 
 


