
 
 

 
 

 

 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. 
    
Planutvalget Kommunestyresalen     05.06.2020 09:00  
 
 
Det innkalles med dette til møte i Planutvalget.  
Oppmøtet kl. 09:00 i kommunestyresalen. Så blir det først befaring i forbindelse med sak 3. og 
sak 4.  
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 26/20  REFERATSAKER PLANUTVALGET 05.06.2020  
 
 
Sak 27/20  DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 5.6.2020  
 
 
Sak 28/20  G/BNR. 220/30  ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM 

DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 58 
PÅ SKEI SØR  

 
Sak 29/20  DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE 

- 2. GANGS BEHANDLING  
 
 
Sak 30/20  DETALJREGULERINGSPLAN HOTELLVEGEN SKEIKAMPEN - 

FORHÅNDSVURDERING  
 
 
Sak 31/20  KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR 

UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Sak 32/20  FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM 

KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL 
KOMMUNE  

 
 
Sak 33/20  MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR BRUK AV 

MOTORBÅT PÅ HORNSJØEN IVAR STEINE 
 
 



Sak 34/20  MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV MOTORBÅT PÅ 
HORNSJØEN JON HAUGAN 

 
 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk 
behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. 
For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt 
varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved 
behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som 
mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt 
avgjør habilitetsspørsmålet ved votering.  
 
For at forslag som settes fram i møtet skal være gyldige om de vedtas:  
Vedtak etter jordloven og plan- og bygningsloven krever en utredning og begrunnelse.  
Administrasjonens innstilling bygger på utredning og begrunnelse, og denne kommer fram i 
saksframstillingen.  
Vedtak etter jordloven og plan- og bygningsloven krever en utredning og begrunnelse også når 
det folkevalgte utvalget går mot administrasjonens innstilling, jf. forvaltningsloven § 25 og 
rundskriv M- 1/2013 pkt. 5.1 og 5.2 om plikt til begrunnelse. 
Personlige og privatøkonomiske interesser kan ikke vektlegges i en dispensasjonssak, dersom 
de ikke samtidig har en vesentlig samfunnsmessig betydning.  
  
Vedtak kan være ugyldig på grunn av manglende begrunnelse og det vil kunne oppstå 
problemer dersom naboer klager på framtidige tiltak på tomten. 
Kommunen kan få problemer i framtiden med naboklager angående, veg, vann, kloakk, 
hjemmetjenester og transport, landbruksdrift, mm.  
  
Om en folkevalgt planlegger å sette fram et alternativt forslag kan en ta kontakt med 
administrasjonen for veiledning/ hjelp til formulering av forslaget. Kontaktperson: Torbjørn 
Furuhaugen eller Marie Skavnes. 
 
 
Eventuelle forfall meldes til servicetorget på e-post: servicetorget@gausdal.kommune.no, evt. 
på tlf. 61 22 44 00. 
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 

Gausdal, 28.05.2020 
 

Ole Kristian Klåpbakken 
Leder 

         Torbjørn Furuhaugen  
               Enhetsleder  
 


