
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Planutvalget Kommunestyresalen 26.06.2020 09:00  
 
 
Det innkalles med dette til møte i Planutvalget. 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 35/20 REFERATSAKER PLANUTVALGET 26.06.2020  
 
Sak 36/20 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 26.6.2020  
 
Sak 37/20 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6, UTLEGGING TIL 

OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Sak 38/20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - UTLEGGING TIL 

OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Sak 39/20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - UTLEGGING TIL 

OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Sak 40/20 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG 

VÅRSETRA - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Sak 41/20 G/BNR 169/1 HOLEN I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM 

KONSESJON SØKER: JON FJELDET 
 
Sak 42/20 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV BYGGEMATERIALE 

TIL HYTTE SØKER: KRONBERGET BYGG OG ANLEGG AS 
 
Sak 43/20 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  
 
 
 
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, 19.06.2020 
 

Ole Kristian Klåpbakken 
Leder 

         Torbjørn Furuhaugen  
               Enhetsleder  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1179 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
35/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Nisveta Tiro 
 
REFERATSAKER PLANUTVALGET 26.06.2020  
 
 

1. Status drift og anlegg - teknisk enhet.  
 

2.  G/bnr 166/48 - oppføring av garasje med bod -  mjølkevegen 72 på skei – 
klagebehandling – brev fra Fylkesmannen i Innlandet datert 29.5.2020 
 

3. Heggen boligfelt etappe 4 - endring av bestemmelser for tydeliggjøring 
 

4. Forset sentrum -endring av formål med bestemmelser 
 

5. Prosjektplan for revidering av kommunedelplan Skei 
 
Vedlegg:  
 

 G/bnr 166/48 - oppføring av garasje med bod -  mjølkevegen 72 på skei – 
klagebehandling – brev fra Fylkesmannen i Innlandet datert 29.5.2020 
 

 Notat: Heggen boligfelt etappe 4 – endring av bestemmelser for tydeliggjøring 
 

 Notat: Forset sentrum – endring av formål med bestemmelser 
 

 Prosjektplan for revidering av kommunedelplan Skei 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
Referatsakene tas til etteretning. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1178 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
36/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Nisveta Tiro 
 
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 26.6.2020  
 
 
Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 
 Navn Resultat 
 Innhold 
 
20/864 29.05.2020 DS  155/20 TEK//JMHO GNR 33/1/66 

Kristin Dypdal,Jordmorvegen 18,2653 VESTRE GAUSDAL  
  Søknad innvilget 
G/B/FNR 33/1/66 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - OPPFØRING AV 
CARPORT I JORDMORVEGEN 18, VESTRE GAUSDAL JORDMORVEGEN 
18, VESTRE GAUSDAL. TILTAKSHAVER: KRISTIN DYPDAL 

 
 
19/1543 29.05.2020 DS  156/20 TEK//BJNY GNR 56/16 

Jon Harald Hellvik,Brattlandlia 1,2653 VESTRE GAUSDAL  
  Søknad innvilget 
G/BNR 56/16 SØKNAD OM OPPFØRING AV BRAKKE TILTAKSHAVER 
JON HELLVIK 

 
20/227 29.05.2020 DS  157/20 TEK//BJNY GNR 0/0 

Sweco Norge AS, Postboks 80   Skøyen,  0212 OSLO 
 Søknad innvilget 
G/BNR 0/0 NY HOVEDLEDNING VA-ANLEGG PÅ  STREKNINGEN 
SVINGVOLL - NØRSTEVOLD TILTAKSHAVER GAUSDAL KOMMUNE 

 
19/1618 02.06.2020 DS  158/20 TEK//BJNY GNR 132/170 

Arr Arkitekter AS, Postboks 252, , 2381 BRUMUNDDAL Søknad innvilget 
G/BNR 132/170 RAMME OG IGANGSETTINGSTILLATELSE 20 BOLIGER 
M/CARPORT  OMRÅDE B1  HEGGEN BOLIGFELT. TILTAKSHAVER: 
TENNSTRAND UTVIKLING AS 

 
 
20/843 02.06.2020 DS  159/20 TEK//WEOV GNR 32/13 
 Jan Martin Sveen,Tøftumsvegen 70,2653 VESTRE GAUSDAL 
   Søknad innvilget 

G/BNR 32/13 NYBYGG - TØFTUMSVEGEN 70 VESTRE GAUSDAL 
TILTAKSHAVER: JAN MARTIN SVEEN 

 
20/853 02.06.2020 DS  160/20 TEK//WEOV GNR 105/1/4 

Stein Rune Sandvold,Konvallen 11,2611 LILLEHAMMER  
  Søknad innvilget 
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G/B/FNR 105/1/4 TILBYGG TIL HYTTE - GÅSØYVEGEN 457 SVATSUM 
TILTAKSHAVER: STEIN-RUNE SANDVOLD 

 
20/757 04.06.2020 DS  161/20 TEK//BJNY GNR 217/72 

Anderssen + Fremming Sivilarkitekter Mnal AS, Postboks 556, 2304 
HAMAR 
  Søknad innvilget 
G/BNR  201/119  OG  217/72 RAMME OG IGANGSETTINGSTILLATELSE 
NYTT FORRETNINGSBYGG,SKEIKAMPEN TILTAKSHAVER SKARPSNO 
SKEIKAMPEN AS 

 
20/886 05.06.2020 DS  162/20 TEK//SMBR GNR 169/15 

Merete Helene Astrup, Vestsidevegen 263, , 2436 VÅLER I SOLØR 
 Søknad innvilget 
G/BNR 169/15 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  - NERSETERVEGEN 2, SKEI 
FJELLGREND TILTAKSHAVER MERETE ASTRUP 

 
16/333 05.06.2020 DS  163/20 TEK//SMBR GNR 208/27 

Olav Eggen, Karlsvognen 94, 2315 HAMAR 
 Søknad innvilget 
G/BNR 208/27 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG LISETERVEGEN 71 
TILTAKSHAVER: GUNN GJENGÅR OG OLAV EGGEN. 

 
20/903 05.06.2020 DS  164/20 TEK//WEOV GNR 33/1/102 

Even Dahle Johansen, Hyttbakken 6, , 2653 VESTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/B/FNR 33/1/102 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ENDRE INNKJØRSEL, 
FLYTTES - HYTTBAKKEN 6, VESTRE GAUSDAL TILTAKSHAVER: EVEN 
JOHANSEN 
 
 
 

 
20/1005 05.06.2020 DS  165/20 TEK//WEOV GNR 14/4 

Jo Are Aamodt Brænden, Erlends veg 32, , 2618 LILLEHAMMER 
 Søknad innvilget 
G/BNR 14/4 - TILTAK UTEN ANSVARSRETT - OPPFØRING AV GARASJE 
OG BOD, TØFTUMSVEGEN 575, V GAUSDAL TILTAKSHAVER: JO ARE 
BRÆNDEN 

 
 
 
20/1010 05.06.2020 DS  166/20 TEK//WEOV GNR 47/9 

Tone Bood, Øverbygdsvegen 1580, , 2651 ØSTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 147/9 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - RIVING AV UTHUS I 
ØVERBYGDSVEGEN 1580, ØSTRE GAUSDAL TILTAKSHAVER: TONE 
BOOD 
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20/333 05.06.2020 DS  167/20 LAND//LINO GNRLG 53/1 
Anders Skogly, Solbergvegen 305, , 2653 VESTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 53/1 I GAUSDAL KOMMUNE - GODKJENNING AV NYDYRKING  

 
19/1514 09.06.2020 DS  168/20 LAND//AGKJ GNRLG 41/6 

Asgeir Ruud, Vestringsvegen 880,2653 VESTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 41/6   I GAUSDAL KOMMUNE - NYDYRKING  

 
20/937 09.06.2020 DS  169/20 TEK//SMBR GNR 225/115 

PRE-CON AS, Postboks 517,2203 KONGSVINGER 
 Søknad innvilget 
G/BNR 225/115 RIVING/DEMONTERING AV ENEBOLIG OG ANNEKS, 
FARGERIVEGEN 4, ØSTRE GAUSDAL SEGALSTAD BRU. 
TILTAKSHAVER SOLRIKT AS 

 
20/336 09.06.2020 DS  170/20 TEK//BJNY GNR 105/3 

Sbg Byggprosjekt AS, Storgata 49,2870 DOKKA 
Innlandet Fylkeskommune 
 Søknad innvilget 
G/BNR 105/3 MASSEFYLLING HEVING AV FLOMUTSATT TERRENG 
MELLOM FV255 OG DRITUA I SVATSUM TILTAKSHAVER INNLANDET 
FYLKESKOMMUNE 
 

 
20/1057 10.06.2020 DS  171/20 TEK//ESVI GNR 132/154 

Gausdal Kommune, Vestringsvegen 8,2651 ØSTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 132/154 SØKNAD OM FRADELING AREALOVERFØRING TIL 
BOLIG - HEGGEN BOLIGFELT FOR HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 4 I 
FOLLEBU. TILTAKSHAVER GAUSDAL KOMMUNE 

 
 
 
20/885 15.06.2020 DS  172/20 TEK//SMBR GNR 132/243 

Älvsbyhus Norge As, Ekholtveien 114, 1520 MOSS 
 Søknad innvilget 
G/BNR 132/243 TILLATELSE I ETT TRINN - OPPFØRING AV ENEBOLIG I 
HEGGESKOGEN 109, FOLLEBU BOLIGFELT ETAPPE 4. TILTAKSHAVER 
SIMEN KAULUM 

 
20/1009 15.06.2020 DS  173/20 TEK//SMBR GNR 132/231 

Nordbohus Innlandet AS, Postboks 376,2803 GJØVIK 
 Søknad innvilget 
G/BNR 132/231 TILLATELSE I ETT TRINN - OPPFØRING AV BOLIG I 
HEGGESKOGEN 27, FOLLEBU ETAPPE 4 I FOLLEBU. TILTAKSHAVER: 
JØRN TORE SJÅSTAD OG AINA PETTERSEN 

 



  Sak 36/20 

 Side 7 av 37   

20/938 17.06.2020 DS  174/20 TEK//SMBR GNR 132/235 
Hjelmstad Bygg, Homlevegen 19A, 2651 ØSTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 132/235 OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG - HEGGENSKOGEN 
112, FOLLEBU BOLIGFELT ETAPPE 4 I FOLLEBU. TILTAKSHAVER 
SNØHETTA INVEST AS 

 
19/2412 17.06.2020 DS  175/20 LAND//GHVE GNRLG 33/9 

Svein Inge Kalstad, Søndre Kalstad, Vestringsvegen 352, 2653 VESTRE 
GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 33/9 OPHEIM I GAUSDAL - SØKNAD OM KONSESJON  
 

 
 
20/1116 17.06.2020 DS  176/20 TEK//JMHO GNR 238/1/40 

Lars Mork, Hauklivegen 311,2625 FÅBERG 
 Søknad innvilget 
G/B/FNR 238/1/140 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 
OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, HEMTJØNNVEGEN 18, V 
GAUSDAL REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR VÆRSKEI SØR. 
TILTAKSHAVER: LARS MORK 
 

 
20/946 17.06.2020 DS  177/20 TEK//WEOV GNR 190/13 

Asbjørn Lien, Rødumsbygdsvegen 11,2652 SVINGVOLL 
  Søknad innvilget 
G/BNR 190/13 INNKLEDNING AV VERANDA - RØDUMSBYGDSVEGEN 
11, SVINGVOLL TILTAKSHAVER: ASBJØRN LIEN 

 
20/1013 17.06.2020 DS  179/20 TEK//ESVI GNR 98/1 

Olaf Gustav Sønstegård, Gardan 66, 2657 SVATSUM 
 Søknad innvilget 
G/BNR 98/1 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - FRADELING AV TOMT TIL 
FRITIDSBOLIG PÅ SYNSTGARDSETRA SØR SVATSUM. 
TILTAKSHAVER: OLAF SØNSTEGÅRD 

 
20/935 18.06.2020 DS  180/20 TEK//WEOV GNR 213/67 

Bernt Paulsrud Bygg, Midtengvegen 5, 2653 VESTRE GAUSDAL 
 Søknad innvilget 
G/BNR 213/67 TILBYGG TIL BOLIG - SKJERVHÅGÅBAKKAN 65, ØSTRE 
GAUSDAL TILTAKSHAVER: OLA BORGARD 

 
20/1115 18.06.2020 DS  181/20 TEK//JMHO GNR 238/1/140 

Lars Mork, Hauklivegen 311,2625 FÅBERG 
 Søknad innvilget 
G/B/FNR 238/1/140 UTSLIPPSTILLATELSE OG TEKNISKE 
INSTALLASJONER - HEMTJØNNVEGEN 18, V. GAUSDAL 
TILTAKSHAVER: LARS MORK 
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Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
            Delegasjonssaker tas til etterretning. 
 
 



Gausdal kommune  9 

Side 9 av 37  

Ark.:    Arkivsaksnr.: 18/2531 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
37/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Rigmor Myhre 
 
DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6, UTLEGGING TIL 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 18.06.2020 
Reguleringsbestemmelser, datert 18.06.2020 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.06.2020 
ROS-analyse, datert 16.06.2020 
Støyberegning, Norconsult, datert 18.06.2020 
Illustrasjonsplan, gjort bindende ved bestemmelser, datert 17.06.2020 
Solstudie, vårjevndøgn kl. 1200, udatert  
Solstudie, vårjevndøgn kl. 1500, udatert  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Planprogram, fastsatt 07.06.2019 
 
SAMMENDRAG: 
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fullsortiments dagligvaretilbud i 
Follebu. Planforslaget syntes å legge gode rammer for tiltakene, men kommunedirektøren 
mener rammeverket for utbyggingen kan forsterkes ved å supplere/konkretisere noen av 
bestemmelsene før et vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Gausdal kommune mottok 29.08.2018 planinitiativ fra Areal+ på vegne av Lykstad og Owren 
eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er omregulering av eiendommen gnr. 132 bnr. 173 
også kalt «indrefileten», med omkringliggende områder for å muliggjøre etablering av ny 
dagligvareforretning. Det nye tiltaket skal avløse dagens dagligvareforretning, som har 
utfordringer med hensyn på knapphet på arealer. 
 
Eiendommen gnr. 132 bnr. 173 er regulert til kombinertformål forretning/bolig/kontor i 
gjeldende plan, og eies nå av Aparta eiendom AS. De tilstøtende arealene eies av Gausdal 
kommune og er regulert til parkering og grøntformål/park i gjeldende plan. Lykstad og Owren 
eiendom AS har fått opsjon på å kjøpe nødvendige arealer fra Gausdal kommune 
(intensjonsavtale). Hjemmelsoverføring av tilleggsareal fordrer vedtatt reguleringsplan. 
Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Follebu sentrum (2007). Planen bygger 
blant annet på rapporten «Follebu tettsted, stedsanalyse og tiltaksplan» (Asplan Viak, 
februar 2006). Arealene innenfor planområdet er regulert til kombinert formål bolig/ 
forretning /kontor, bolig, park, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau og parkeringsplass. 



  Sak 37/20 

 Side 10 av 37   

 

 
 
Planavgrensning 
For å oppnå helhetlig planlegging av dette sentrale området i Follebu, ble planavgrensningen 
satt til å omfatte Kornhaugparken med avgrensning inntil det fredede område på Kornhaug. 
På nordsiden av Holsbakkan (fv. 2550) omfatter planen tomtene 131/125 og 131/45. Derav 
plannavnet Holsbakkan 1-6. 
 
Prosess 
Planinitiativet ble drøftet i regionalt planforum i november 2017 for å avklare om saken var 
verdt å gå videre med ut fra foreløpige skisser.  
Det var særlig fem punkter som ble drøftet i planforum: 

- Nærhet til Kornhaug, fredet etter kulturminneloven 
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder, etablering av ny forretningsvirksomhet 
- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
- Hovedadkomst til området 
- Flombekken Finna 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte 14.09.2018. Varsel om oppstart ble annonsert medio februar 
2019 og forslag til planprogram lå ute til offentlig ettersyn fra 22. februar til 8. april 2019. 
Planprogrammet ble fastsatt 07.06.2019. 
 
I august 2019 ble sak om muligheten for alternativ adkomst for varelevering direkte fra fv. 
255 tatt opp med sektormyndighetene i regionalt planforum. Forslaget førte ikke fram. 
 
Det har vært to arbeidsmøter mellom planavdelingen og tiltakshavers konsulent og arkitekt; 
26. april 2019 (med barn og unges representant) og 14. januar 2020.  
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Kommunen mottok de første delene av forslag til reguleringsplan 22. mai 2020. Det har vært 
tett dialog med tiltakshavers konsulent for å få klargjort planforslaget til framlegging til 
førstegangs politisk behandling. Siden plansaken vil kunne ha stor betydning for 
dagligvarehandelen og sentrumsutvikling generelt i Follebu, har planutvalget og 
administrasjonen vist stor vilje til å gjøre det mulig med en politisk behandling før sommeren. 
Ved at det ble berammet et ekstramøte i planutvalget kan dette muliggjøre offentlig ettersyn 
i løpet av sommer/ tidlig høst 2020. 
 
Planforslaget 
Plankartet viser fylkesvegen med tilhørende fortau og annen veggrunn. Kornhaugparken er 
regulert til park og flombekken Finna vises som «Naturområde i sjø og vassdrag». De to 
utbyggingsområdene vises som kombinertformål (Bolig/Forretning/Kontor/Tjenenesteyting) 
henholdsvis BKB_1 og BKB_2. Støysoner og frisiktsone er påført i plankartet. 
 
Reguleringsbestemmelsene legger vekt på ulike rekkefølgekrav for å sikre at viktige 
premisser for utbyggingen blir ivaretatt til rett tid i utviklingen og gjennomføringen av 
tiltakene, samt øvrige rammer for tiltakene. 
 
Planbeskrivelsen inneholder en god del skisser ut fra et forprosjekt/mulighetsstudie. 
Planforslaget binder seg ikke spesielt opp til noen av disse skissene. Konsekvensutredningen 
følger opp utredningstemaene fra fastsatt planprogram sammen med ROS-analyse og 
støyberegning. Det ble laget en 3D-modell i forprosjektet og det er laget en solstudie ved 
vårjevndøgn (ca 20. mars) ut fra utformingen på bebyggelsen i forstudien. 
 
Utredning av flomsikring av Finna er et prosjekt som er igangsatt av kommunen etter 
oppdrag fra NVE. Pr. nå er det gjort et forprosjekt. Detaljutredning er igangsatt. For å 
koordinere tiltak i bekken og utbygging i Holsbakkan er det tatt inn rekkefølgekrav med 
hensyn på flomsikring. 

 
VURDERING: 
For kommunen er det veldig positivt at det tas initiativ til styrking av handelstilbudet i 
Follebu. Nasjonale og regionale føringer legger opp til at varehandel skal konsentreres i 
område- og lokalsentre. Det er også påpekt at sentrumsnær bebyggelse må ha høy 
arealutnyttelse. Ved å legge opp til bebyggelse i flere etasjer oppnår man en høy utnyttelse 
av arealene, noe som også er understreket i bl.a. nasjonale forventninger til kommunenes 
planlegging og nasjonale jordvernmål. Planutvalget vektla dette ved vedtak i av sak 1/19 den 
08.02.2019: «Planutvalget godkjenner at planprogram legges ut på høring under forutsetning 
om at det presiseres at det skal bygges i 2 etasjer med bolig/kontor i 2. etasje.» Forslagstiller 
har etter kommunedirektørens vurdering ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp denne 
forutsetningen fra planutvalget. Det foreslås derfor supplering og/eller konkretisering av 
noen av bestemmelsene. 
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fullsortiments dagligvaretilbud i 
Follebu. Dagens Kiwi-butikk har sine klare begrensninger for størrelse på vareutvalget, og er 
marginal med hensyn på parkerings- og vareleveringsareal. Plassering av det nye «Kiwi-
bygget» tar utgangspunkt i arealet avsatt som BF4 i gjeldende plan. Dette arealet har en 
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form som er lite egnet til et praktisk og rektangulært forretningsbygg. For å oppnå god 
bygningsform synes det nødvendig å ta i bruk noe av det tilstøtende arealet til byggeområde. 
 
Det tilstøtende arealet til BKB_1 er regulert til grøntområde/park og parkering i gjeldende 
plan. Parkeringsplassen er benyttet av kollektivreisende og som ekstraparkering til 
nåværende KIWI-butikk. Parkområdet består i dag hovedsakelig av gressplen, busker og trær. 
Med unntak av musikkforeningens paviljong og et enkelt amfi er det ingen installasjoner for 
allmenhetens rekreasjon i området. Tiltakshaver har uttrykt vilje til å påse at parken blir 
betydelig oppgradert siden den nederste delen av parken omdisponeres til byggeområde. 
Dette er sikret gjennom rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Rekkefølgekravet er 
bundet opp mot vedlagte illustrasjonsplan, som viser hovedelementer og hovedgrep for 
parkfornyelsen. Kommunen mener at dette vil gi et mer formet og bedre tilrettelagt 
parkområde, som vil være til glede både for allmennheten og beboerne i nærområdet. I den 
grad parken nyttes/ er attraktiv pr. i dag er det i hovedsak det i området ovenfor paviljongen. 
Ved vitalisering av parkområdet mener kommunen at barn og unges - og allmenhetens - 
mulighet til rekreasjon og opplevelser i parken vil bli styrket, og området vil kunne bli mer 
brukt i framtiden. 
 
Det er stor utålmodighet både blant driverne av dagens butikk og befolkningen i nærområdet 
for en oppgradering av dagligvarebutikken. Det er derfor forventet at første byggetrinn i 
reguleringsplanen vil være området BKB_1 på sørsiden av Holsbakkan. Inntil totalombygging i 
BKB_2 vil dagens butikkareal kunne bygges om og benyttes til andre virksomheter/næring 
(forretning/kontor/tjenesteyting).  
 
Støy kan være utfordrende med beliggenhet relativt nært inntil sterkt trafikkerte veger. 
Støyberegningen viser det er mye støy på fasaden av de ytterste leilighetene (opptil 63 Lden 
dB). Bestemmelsene stiller krav til gjennomgående leiligheter med en side med støynivå på 
fasade under Lden 55 dB. Støyberegningen tar utgangspunkt i bygningsstrukturen slik den 
var skissert i forstudien, men vurderes til å gi et godt bilde på støysituasjonen uavhengig av 
utforming på bebyggelsen på plan 2 og 3. Det er satt krav om kvalitetssikring og nærmere 
utredning av avbøtende tiltak ved søknad om byggetillatelse. Ved enkle grep (tett rekkverk) 
oppnås tilfredsstillende støyskjerming for uteoppholdsarealene mellom bygningskroppene. 
Det vurderes at planforslaget følger opp anbefalinger i støyberegningen og nasjonale krav på 
støyområdet.  
 
Sol/skygge-vedleggene viser at bygningen i BKB_1 vil kaste skygge på større deler av 
parkområdet på vårjevndøgn (ca. 20. mars) kl. 15, men ikke kl. 12. Dette vil være ekstra 
framtredende hvis bebyggelsen i 3. etasje legges langs med høydekotene og ikke på tvers slik 
forprosjektet viser. Slik plassering av bebyggelsen som solstudien viser er ikke bundet opp i 
reguleringsbestemmelsene. Kommunedirektøren mener at reguleringsbestemmelsene bør 
ha med en forventning om at nordøstre fasade (mot parkområdet) ikke skal være 
langsgående, men oppdelt slik det er skissert i forstudien eller tilsvarende. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Gausdal kommunen har ikke mange fredede bygninger. Av de viktigste vedtaksfredede 
bygningene nevnes ofte Aulestad, Vonheim, prestegården i Østre (Reidevoll-bygningen) og 
Kornhaug. Det er viktig at nybygg i nærheten av Kornhaug ikke virker skjemmende på 
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kulturminnet og kulturmiljøet/hageanlegget. Det er en høydeforskjell mellom BKB_1 og 
Kornhaug, og det er gitt bestemmelser om at de høye trærne mot Kornhaug bevares. 
Kommunedirektøren vurderer at forslagsstiller har tatt hensyn til dette ved å trekke 
byggegrensen mot nordvest i forhold til tidligere skisser og ved å ha tatt inn bestemmelser 
som for eksempel, møne-/gesimshøyde fastsatt med kotehøyde, bruk av tre og matte farger. 
 
Flom/overvann 
Fra kapittel 4.6 i FLOMSIKRING FINNA -Tiltaksplan uten fordrøyning, Structor, januar 2020: 
«Gjennom Follebu sentrum går Finna i et ganske markant bekkeløp. Det vil være behov for å 
sikre/plastre visse deler av strekningen da skadepotensialet er stort. Forstudien anbefaler 
senking av elvebunn ≥ 0,5 meter i sentrumsområdet.» 
 
Sikkerhet mot flom vurderes som godt ivaretatt i planforslaget gjennom tydelige bindinger i 
reguleringsbestemmelsene til det utredningsarbeidet som er igangsatt for Finna. 
 
Naturmangfold 
Ved søk i artskart/databaser den 19.06.2020 ser man at det er ikke registrert truede arter i 
og rundt planområdet. Imidlertid er det registrert to uønskede arter; Russekål og Lupin. Det 
må derfor tas inn bestemmelse om massehåndtering i reguleringsbestemmelsene for å 
hindre spredning av disse artene. Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig 
beslutningstaking etter naturmangfoldlovens §§ 8 -12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Medvirkning 
I planprogrammet ble det vektlagt bred medvirkning  og tett dialog med både barn/unge, 
ungdomsråd og med kulturarvenheten. Vi kan ikke se beskrivelse av denne medvirkningen i 
planbeskrivelsen. Dette vurderes som en svakhet med hensyn på tidlig involvering av 
interessegrupper. Det blir i denne saken ekstra viktig å sørge for god medvirkning under 
offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at planforlaget kan legges ut til offentlig ettersyn, men 
fremmer i sin sin innstilling forslag til endringer i bestemmelsene for å sikre viktige interesser 
som høy arealutnyttelse, klarere krav til andel boliger, og barn og unges interesser m.m. 
… Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 
 

1. I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for 
Holsbakkan 1-6 ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden skal være 
minimum 6 uker, med tillegg i tid hvis høringsperioden blir omfattet av fellesferien. 
 

Det forutsettes at følgende bestemmelser endres før planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn: 
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2. 4.2.1 (tillegg første avsnitt): Plan 2 skal nyttes til boligformål hvis det bygges i 2 
etasjer. Hvis det bygges i 3 etasjer skal minimum 60 % av BRA på plan 2 og plan 3 
være boligformål. 

3. 4.2.3 (første setning erstattes med): Det skal etableres minimum to etasjer, 
maksimalt og fortrinnsvis tre etasjer. 

4. 4.3.3 (første setning erstattes med): Det skal etableres minimum to etasjer, 
maksimalt tre etasjer. På den bygningsdelen som vender mot fv.255 skal det 
fortrinnsvis være 3. etasjer. 

5. 3.1 (tillegg tredje avsnitt): Takform skal fortrinnsvis være saltak, flate tak kan 
godkjennes ved god arkitektonisk helhet. 

6. 3.2.1 b) (tillegg i setningen): særlig vekt tillegges sol-/skyggevirkning i parken. Av 
denne grunn bør nordøstre fasade (mot parkområdet) være oppdelt i mindre 
bygningsvolumer jf. illustrasjonsplan datert 18.06.2020. 

7. 3.2.1 d) (nytt punkt): Beregning av massebalanse og plan for håndtering av uønska 
arter. 

8. 3.4 b) (erstattes med): Hvis lekeplass etableres i GP_1 skal den være tilgjengelig for 
alle og følge prinsipper om universell utforming.  

9. 3.4 f) (første setning erstattes med): I BKB_1 og BKB_2 skal det avsettes minimum 250 
m2 til felles uteoppholdsareal for boliger i hvert av de to områdene. Ved flere enn fire 
boenheter avsettes i tillegg minimum 25 m2 pr. boenhet til felles 
leke/uteoppholdsareal. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1142 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
38/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - UTLEGGING TIL 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg:  
 Vedlegg 1 – Plankart, datert 17.06.2020 
 Vedlegg 2 – Planbestemmelser, datert 17.06.2020 
 Vedlegg 3 – Planbeskrivelse, datert 18.06.2020 
 Vedlegg 4 – ROS- analyse, datert 18.06.2020 
 Vedlegg 5 – Helningskart, 11.02.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
    – Tekniske tegninger 
 
 
SAMMENDRAG: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye hytter i tråd med 
kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011.  
Områdene som reguleres er i delplanen benevnt med F1-b og E1 (11 nye hyttetomter og 
24 eksisterende tomter). 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Tåget med plandokumenter foreslås lagt ut til 
offentlig ettersyn og sendt på høring. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Forslag til reguleringsplan for Tåget fremmes for 1. gangs behandling i planutvalget. Forslaget 
fremmes av Structor Lillehammer AS på vegne av Nyseterkjølen Utbygging AS. Nyseterkjølen 
Utbygging AS består av 4 grunneiere, de ønsker å regulere områdene som i 
kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F1-a, F1-b, E1, F2-a 
og F2-b. Det ble avholdt felles oppstartsmøte for disse områdene. Disse 5 delområdene utgjør 
3 selvstendige detaljreguleringsplaner, som får egne bestemmelser og plankart. Men felles 
planbeskrivelse og ROS-analyse. 
 
Arnt Flutuen gnr. 73 bnr. 21 og John Almerud gnr. 73 bnr. 1 er eiere for eiendommene som 
reguleres i Tåget. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i samsvar 
med kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011. 
 
 
Gjeldene bestemmelser om regulering. 
Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 2008 kapitel 12. 
Det er opptil kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke 
områder som skal reguleres og til hvilket formål områdene skal legges ut til. I henhold til § 12-
4 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken.  
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Overordna planstatus. 
Kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum med bestemmelser ble vedtatt den 
24.02.2011. Kommunedelplanen med de juridisk bindende bestemmelsene fastlegger rammene 
for reguleringsarbeidet.  
 
Planprosessen. 
Det ble avholdt oppstartsmøte 12.08.2014 etter dette lå saken i bero hos grunneierne. Når de 
høsten 2019 ønsket å komme i gang igjen med planarbeidet ble det avholdt nytt oppstartsmøte 
den 16.10.2019. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med skriftlig varsel til 
regionale planmyndigheter og andre berørte parter, og med annonse i lokalavisen GD 
09.12.2019. Planarbeidet ble vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, da 
administrasjonen mener virkningene er tilfredsstillende vurdert i overordnet plan. 
 
Kulturarvenheten ved Oppland fylkeskommune befarte området den 24-25.10.2011. Det ble 
ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid i området.  
 
For innspill og kommentarer til varsel om oppstart vises det til kapitel 3 i planbeskrivelsen.  
 
Planområdet er på ca. 226 daa og ligger oppe i lisida der dalsida flater noe ut på nordvestsida 
av Dørdalen, ca. 4,3 km fra fylkesvegen ved Helleberg sag.  Planområdet omhandler området 
som i delplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F1-b og E1. 
Tomtestørrelsen er fra 1,0 – 1,5 daa, og de er tenkt som selveiertomter. Hyttene vil bli såkalt 
«lavstandard» uten innlagt vann, avløp og strøm. Det skal etableres tappeposter som sikrer 
godkjent drikkevann, det er ikke avsatt eget areal til dette formålet i plankartet. Endelig 
plassering fastsettes av fagperson ved detaljprosjektering av infrastrukturen. Det kan tillates 
vakuumtoaletter etter søkand ut fra nærmere vurdering iht. kommunens retningslinjer for dette. 
 
For nærmere beskrivelse av planforslaget vises det til vedlagte planbeskrivelse og plankart.  
 
Relativt store arealer er i forslaget til reguleringsbestemmelser regulert til LNF-områder, 
Landbruk (L). I hovedsak er dette skogområder. Her skal det drives tradisjonelt jord- og 
skogbruk.  
 
Det er beitedyr i området, både sau og storfe. Utbygging vil medføre noe reduksjon i 
beitearealene, beite tettheten vurderes som liten for sau og middels høy for strofe. 
Kommunedelplanen åpner for at det kan inngjerdes et område på 200 m² i til hver hytte. 
Dersom beitedyr kommer innenfor et inngjerdet område på 200 m² og blir innesperret, kan det 
føre til en uheldig situasjoner for dyrene. Administrasjonen vil minne om at det er tiltakshavers 
ansvar at så ikke skjer og det vises i den sammenheng til dyrevelfersloven § 15 som mellom 
anna lyder: «Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og 
holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den 
som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse 
og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for 
unødige påkjenninger og belastninger.»  
 
Adkomsten til planområdet fra Fv. 255 er til dels noe bratt og svingete, og ligger også i svært 
sidebratt terreng. Vegene er adkomstveg til gardsbruk og videre innover kjølen. Vegene 
benyttes til tømmertransport både sommer- og vinterstid.  
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VURDERING: 
 
Planforslaget 
 
Det legges opptil en nøktern standard på hyttene som er i overensbestemmelse med 
kommunedelplanes krav.  
 
Planområdet ligger brattlent til, det er laget et helningskart som viser de bratteste partiene. 
Disse er ansett som ikke byggbare, og ikke regulert til hyttetomter. Enkelte bratte partier slår 
inn på noen tomter, men det er i bestemmelsene satt krav til bebyggelse på slike tomter for å 
blant annet unngå for store fyllinger og skjæringer.  
 
Planen med dens bestemmelser synes å være godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn 
som skal legges til grunn ved planlegging. 
 
Fortetting –I bestemmelsene til kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum står 
det; «Fortetting av eksisterende hytteområder kan tillates. Yttergrenser og omfang klarlegges 
gjennom reguleringsplan (Snertingdalen E1) eller revisjon av eksisterende 
reguleringsplaner». Det legges ikke opp til noen fortetting i E1, her stadfestes kunn 
eksiterende situasjon og etablerte hytter for samme bestemmelser som for nye. 
 
Adkomst: 
Adkomstvegen fram til planområdet kan nok oppleves som tidvis svært bratt og svingete og 
har varierende bredde og oppbygning, og kan nok oppleves noe krevende fra spesielt 
vinterstid. Internveger er regulert med 5 metersbredde og stigningsforholdene på en kort 
strekning er på ca. 12%. Det har vært sett på flere alternativer til SV1 og SV2, og det vurderes 
at foreliggende forslag er en god løsning med tanke på stigning og inngrepsmessig. På generelt 
grunnlag vurderes det at vegstandarden er tilfredsstillende nok, men at det kan bli nødvenig 
med noe utbedring og/eller møteplasser. 
 
Landbruk: 
Det drives tradisjonelt skog og landbruk i området, og det er beites av sau og storfe. Tiltaket 
på 12 nye hytter med adkomstveg vurderes som til å ha marginale konsekvenser. 
 
 
 
Konsekvensutredning: 
Arealbruken er tidligere avklart gjennom kommunedeplanen. Kommunedirektøren vurderer at 
reguleringsforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 12-9, og at 
det således ikke settes krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 
Naturmangfold  
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jf. kriteriene etter 
loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det vurderes 
slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. 
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Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstagning etter 
naturmangfoldslovens §§ 8-12 synes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Tiltakshaver har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, det er avdekket noen hendelser. Det er 
satt krav i bestemmelsene for å i vareta noen av disse. Det er videre konkludert med at det ikke er 
behov for særskilte risikoreduserende tiltak for å hindre andre uønskede hendelser. Det vises til 
vedlegg 4 for nærmere vurderinger. 
 
Det er stasjonert brannbil ved Helleberg sag, noe som forkorter utrykningstid ved brann/akutt hjelp. 
 
Det anbefales at reguleringsforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendt berørte parter på 
høring.  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 
«detaljreguleringsplan for Tåget», ut til offentlig ettersyn og høring.  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1143 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
39/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - UTLEGGING TIL 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg:  

1. P
lankart, datert 15.06.2020 

2. P
lanbestemmelser, datert 28.05.2020 

3. P
lanbeskrivelse, datert 18.06.2020 

4. R
OS- analyse, datert 18.06.2020 

5. H
elningskart, 11.02.2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- Tekniske tegninger. 
 
SAMMENDRAG: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye hytter i tråd med 
kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011.  
Områdene som reguleres er i delplanen benevnt med F1-a (33 hyttetomter). 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Skåndalen med plandokumenter foreslås lagt ut til 
offentlig ettersyn og sendt på høring. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Forslag til reguleringsplan for Skåndalen fremmes for 1. gangs behandling i planutvalget. 
Forslaget fremmes av Structor Lillehammer AS på vegne av Nyseterkjølen Utbygging AS. 
Nyseterkjølen Utbygging AS består av 4 grunneiere, de ønsker å regulere områdene som i 
kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F1-a, F1-b, E1, F2-a 
og F2-b. Det ble avholdt felles oppstartsmøte for disse områdene. Disse 5 delområdene utgjør 
3 selvstendige detaljreguleringsplaner, som får egne bestemmelser og plankart. Men felles 
planbeskrivelse og ROS-analyse. 
 
Jon Haugan gnr. 68 bnr. 17 eier eiendommen som reguleres i Skåndalen. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i samsvar med kommunedelplanen for 
Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011. 
 
Gjeldene bestemmelser om regulering. 
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Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 2008 kapitel 12. 
Det er opptil kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke 
områder som skal reguleres og til hvilket formål områdene skal legges ut til. I henhold til § 12-
4 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken.  
 
Overordna planstatus. 
Kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum med bestemmelser ble vedtatt den 
24.02.2011. Kommunedelplanen med de juridisk bindende bestemmelsene fastlegger rammene 
for reguleringsarbeidet.  
 
Planprosessen. 
Det ble avholdt oppstartsmøte 12.08.2014 etter dette lå saken i bero hos grunneierne. Når de 
høsten 2019 ønsket å komme i gang igjen med planarbeidet ble det avholdt nytt oppstartsmøte 
den 16.10.2019. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med skriftlig varsel til 
regionale planmyndigheter og andre berørte parter, og med annonse i lokalavisen GD 
09.12.2019. Planarbeidet ble vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, da 
administrasjonen mener virkningene er tilfredsstillende vurdert i overordnet plan. 
 
Kulturarvenheten ved Oppland fylkeskommune befarte området den 24-25.10.2011. Det ble 
ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid i området.  
 
For innspill og kommentarer til varsel om oppstart vises det til kapitel 3 i planbeskrivelsen.  
 
Beskrivelse av planforslaget. 
Planområdet er på ca. 116 daa og ligger oppe i lisida der dalsida flater noe ut på nordvestsida 
av Dørdalen, ca. 2,5 km fra fylkesvegen ved Helleberg sag. Planområdet omhandler området 
som i delplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F1-a. Tomtestørrelsen 
er fra 1,0 – 1,5 daa, og de er tenkt som selveiertomter. Hyttene vil bli såkalt «lavstandard» 
uten innlagt vann, avløp og strøm. Det skal etableres tappeposter som sikrer godkjent 
drikkevann, det er ikke avsatt eget areal til dette formålet i plankartet. Endelig plassering 
fastsettes av fagperson ved detaljprosjektering av infrastrukturen. Det kan tillates 
vakuumtoaletter etter søkand ut fra nærmere vurdering iht. kommunens retningslinjer for dette. 
 
For nærmere beskrivelse av planforslaget vises det til vedlagte planbeskrivelse og plankart.  
 
Relativt store arealer er i forslaget til reguleringsbestemmelser regulert til LNF-områder, 
Landbruk (L). I hovedsak er dette skogområder. Her skal det drives tradisjonelt jord- og 
skogbruk.  
 
Det er beitedyr i området, både sau og storfe. Utbygging vil medføre noe reduksjon i 
beitearealene, beite tettheten vurderes som liten for sau og middels høy for strofe. 
Kommunedelplanen åpner for at det kan inngjerdes et område på 200 m² i til hver hytte. 
Dersom beitedyr kommer innenfor et inngjerdet område på 200 m² og blir innesperret, kan det 
føre til en uheldig situasjoner for dyrene. Ut fra en risiko for dyrs lidelse, er denne 
reguleringsbestemmelsen uheldig i et område med mye beitedyr. Det er langt bedre at større 
arealer gjerdes inn, slik at dyr kan ha en viss næringstilgang om de havner innenfor gjerdet. Det 
er derfor åpnet opp i bestemmelsen for at det kan gjerdes inn større sammenhengende områder.  
Administrasjonen vil minne om at det er tiltakshavers ansvar at så ikke skjer og det vises i den 
sammenheng til dyrevelfersloven § 15 som mellom anna lyder: «Bygninger, gjerder og andre 
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mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for 
fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet 
og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å 
kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.»  
 
Adkomsten til planområdet fra Fv. 255 er til dels noe bratt og svingete, og ligger også i svært 
sidebratt terreng. Vegene er adkomstveg til gardsbruk og videre innover kjølen. Vegene 
benyttes til tømmertransport både sommer- og vinterstid.  
 
VURDERING: 
 
Planforslaget 
 
Det legges opptil en nøktern standard på hyttene som er i overensbestemmelse med 
kommunedelplanes krav.  
 
Planområdet ligger brattlent til, det er laget et helningskart som viser de bratteste partiene. 
Disse er ansett som ikke byggbare, og ikke regulert til hyttetomter. Enkelte bratte partier slår 
inn på noen tomter, men det er i bestemmelsene satt krav til bebyggelse på slike tomter for å 
blant annet unngå for store fyllinger og skjæringer.  
 
Planen med dens bestemmelser synes å være godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn 
som skal legges til grunn ved planlegging. 
 
Adkomst: 
Adkomstvegen fram til planområdet kan nok oppleves som tidvis bratt og svingete.  
Internveger er regulert med 5 metersbredde og stigningsforholdene er over ett par korte 
strekninger på ca. 12%. Men det vurderes at vegstandarden er tilfredsstillende nok.  
 
Landbruk: 
Det drives tradisjonelt skog og landbruk i området, og det er beites av sau og storfe. Tiltaket 
på 33 nye hytter med adkomstveg vurderes som til å ha marginale konsekvenser. 
 
Konsekvensutredning: 
Arealbruken er tidligere avklart gjennom kommunedeplanen. Kommunedirektøren vurderer at 
reguleringsforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 12-9, og at 
det således ikke settes krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 
 
 
 
Naturmangfold  
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jf. kriteriene etter 
loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det vurderes 
slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstakin etter 
naturmangfoldslovens §§ 8-12 synes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Tiltakshaver har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, det er avdekket noen hendelser. Det er 
satt krav i bestemmelsene for å i vareta noen av disse. Det er videre konkludert med at det ikke er 
behov for særskilte risikoreduserende tiltak for å hindre andre uønskede hendelser. Det vises til 
vedlegg 4 for nærmere vurderinger. 
 
Det er stasjonert brannbil ved Helleberg sag, noe som forkorter utrykningstid ved brann/akutt hjelp. 
 
Det anbefales at reguleringsforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendt berørte parter på 
høring.  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 
«detaljreguleringsplan for Skåndalen», ut til offentlig ettersyn og høring.  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1146 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
40/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud 
 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - 
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg:  
 Vedlegg 1 – Plankart, datert 15.06.2020 
 Vedlegg 2 – Planbestemmelser, datert 28.05.2020 
 Vedlegg 3 – Planbeskrivelse, datert 18.06.2020 
 Vedlegg 4 – ROS- analyse, datert 18.06.2020 
 Vedlegg 5 – Helningskart, datert 11.02.2020 
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- T
ekniske tegninger 

 
SAMMENDRAG: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye hytter i tråd med 
kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011.  
Områdene som reguleres er i delplanen benevnt med F2-a og F2-b, til sammen 34 
tomter. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra med plandokumenter 
foreslås lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Forslag til reguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra fremmes for 1. gangs behandling i 
planutvalget. Forslaget fremmes av Structor Lillehammer AS på vegne av Nyseterkjølen 
Utbygging AS. Nyseterkjølen Utbygging AS består av 4 grunneiere, de ønsker å regulere 
områdene som i kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F1-
a, F1-b, E1, F2-a og F2-b. Det ble avholdt felles oppstartsmøte for disse områdene. Disse 5 
delområdene utgjør 3 selvstendige detaljreguleringsplaner, som får egne bestemmelser og 
plankart. Men felles planbeskrivelse og ROS-analyse. 
 
Lars Trygve Skålenget gnr. 76 bnr. 1 og Erling Surnflødt gnr. 74 bnr. 1 er eiere for 
eiendommene som reguleres innenfor Kjøpmannsletta og Vårsetra. Hensikten med planarbeidet 
er å legge til rette for fritidsbebyggelse i samsvar med kommunedelplanen for Nyseterkjølen og 
kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011. 
 
Gjeldene bestemmelser om regulering. 
Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 2008 kapitel 12. 
Det er opptil kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke 
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områder som skal reguleres og til hvilket formål områdene skal legges ut til. I henhold til § 12-
4 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken.  
 
Overordna planstatus. 
Kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum med bestemmelser ble vedtatt den 
24.02.2011. Kommunedelplanen med de juridisk bindende bestemmelsene fastlegger rammene 
for reguleringsarbeidet.  
 
Planprosessen. 
Det ble avholdt oppstartsmøte 12.08.2014 etter dette lå saken i bero hos grunneierne. Når de 
høsten 2019 ønsket å komme i gang igjen med planarbeidet ble det avholdt nytt oppstartsmøte 
den 16.10.2019. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med skriftlig varsel til 
regionale planmyndigheter og andre berørte parter, og med annonse i lokalavisen GD 
09.12.2019. Planarbeidet ble vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, da 
administrasjonen mener virkningene er tilfredsstillende vurdert i overordnet plan. 
 
Kulturarvenheten ved Oppland fylkeskommune befarte området den 24-25.10.2011. Det ble 
ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid i området.  
 
For innspill og kommentarer til varsel om oppstart vises det til kapitel 3 i planbeskrivelsen.  
 
Beskrivelse av planforslaget. 
Planområdet er på ca. 355 daa. Området ligger ca. 5 km fra fylkesvegen ved Helleberg sag, og 
ca. 2 km før setergrenda på Nyseterkjølen. Planområdet omhandler områdene som i delplanen 
for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F2-a og F2-b, Tomtestørrelsen er fra 1,0 
– 1,3 daa og de er tenkt som selveiertomter. Hyttene vil bli såkalt «lavstandard» uten innlagt 
vann, avløp og strøm. Det skal etableres tappeposter som sikrer godkjent drikkevann, det er 
ikke avsatt eget areal til dette formålet i plankartet. Endelig plassering fastsettes av fagperson 
ved detaljprosjektering av infrastrukturen. Det kan tillates vakuumtoaletter etter søkand ut fra 
nærmere vurdering iht. kommunens retningslinjer for dette. 
For nærmere beskrivelse av planforslaget vises det til vedlagte planbeskrivelse og plankart.  
 
Forslag til reguleringsplan foreslår at 18,3 dekar dyrkbart areal omreguleres til 
fritidsbebyggelse, veg og parkering. Den nasjonale jordvernpolitikken tilsier en restriktiv 
forvaltning av dyrka og dyrkbart areal. Samtidig er det en erkjennelse at dette er høytliggende 
arealer med begrensa produksjonsmuligheter som dyrka arealer.  
 
Relativt store arealer er i forslaget til reguleringsbestemmelser regulert til LNF-områder, 
Landbruk (L). I hovedsak er dette skogområder. Her skal det drives tradisjonelt jord- og 
skogbruk.  
 
Det er beitedyr i området, både sau og storfe. Utbygging vil medføre noe reduksjon i 
beitearealene, beite tettheten vurderes som liten for sau og middels høy for strofe. 
Kommunedelplanen åpner for at det kan inngjerdes et område på 200 m² i til hver hytte. 
Dersom beitedyr kommer innenfor et inngjerdet område på 200 m² og blir innesperret, kan det 
føre til en uheldig situasjoner for dyrene. Ut fra en risiko for dyrs lidelse, er denne 
reguleringsbestemmelsen uheldig i et område med mye beitedyr. Det er langt bedre at større 
arealer gjerdes inn, slik at dyr kan ha en viss næringstilgang om de havner innenfor gjerdet. Det 
er derfor åpnet opp i bestemmelsen for at det kan gjerdes inn større sammenhengende områder.  
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Administrasjonen vil minne om at det er tiltakshavers ansvar at så ikke skjer og det vises i den 
sammenheng til dyrevelfersloven § 15 som mellom anna lyder: «Bygninger, gjerder og andre 
mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for 
fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet 
og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å 
kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.»  
 
Adkomsten til planområdet fra Fv. 255 er til dels noe bratt og svingete, vegen har god 
oppbygning og god standard med noen møteplasser. Vegene inntil planområdet er i dag 
adkomstveg til gardsbruk og setrene på Nyseterkjølen. Vegene benyttes til tømmertransport 
både sommer- og vinterstid.  
 
 
VURDERING: 
 
Planforslaget 
 
Det legges opptil en nøktern standard på hyttene som er i overensbestemmelse med 
kommunedelplanes krav.  
 
Det er laget et helningskart som viser de bratteste partiene. De bratteste partiene er ansett som 
ikke byggbare, og ikke regulert til hyttetomter. Enkelte bratte partier slår inn på noen tomter, 
men det er i bestemmelsene satt krav til bebyggelse på slike tomter for å blant annet unngå for 
store fyllinger og skjæringer (inngrep).  
 
Planen med dens bestemmelser synes å være godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn 
som skal legges til grunn ved planlegging. 
 
Adkomst: 
Internveger er regulert med 5 metersbredde og stigningsforholdene er over ett par korte 
strekninger på ca. 12% i veg benevt som SVG1 i plankartet. På generelt grunnlag vurderes det 
at vegstandarden er tilfredsstillende nok.  
 
Landbruk: 
Det drives tradisjonelt skog og landbruk i området, og det er beites av sau og storfe. Tiltaket 
på 34 nye hytter med adkomstveg vurderes som til å ha marginale konsekvenser. 
 
 
 
Konsekvensutredning: 
Arealbruken er tidligere avklart gjennom kommunedeplanen. Kommunedirektøren vurderer at 
reguleringsforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 12-9, og at 
det således ikke settes krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 
Naturmangfold  
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jf. kriteriene etter 
loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det vurderes 
slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. 
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Lokaliteten Flågåslettet – naturtype slåttemyr ligger innenfor planområdet, denne vurderes å 
ikke bli berørt som følge av tiltakene. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstagning etter 
naturmangfoldslovens §§ 8-12 synes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Tiltakshaver har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, det er avdekket noen hendelser. Det er 
satt krav i bestemmelsene for å i vareta noen av disse. Det er videre konkludert med at det ikke er 
behov for særskilte risikoreduserende tiltak for å hindre andre uønskede hendelser. Det vises til 
vedlegg 4 for nærmere vurderinger. 
 
Det er stasjonert brannbil ved Helleberg sag, noe som forkorter utrykningstid ved brann/akutt hjelp. 
 
Det anbefales at reguleringsforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendt berørte parter på 
høring.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Gausdal å legge 
«detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra», ut til offentlig ettersyn og høring.  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1021 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
41/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Geir Halvor Vedum 
 
G/BNR 169/1 HOLEN I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: JON FJELDET 
 
 
Vedlegg:  

1. Konsesjonssøknad 
2. Kjøpekontrakt 
3. Takst 
4. Kart og arealoversikt 
5. E-post fra Jon Fjeldet vedr. bruk av bolighus  
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Jon Fjeldet søker konsesjon på landbrukseiendommen Holen i Svingvoll. Formålet er å legge 
Holen som tilleggsareal til Alme som han eier og driver i dag. Han driver melkeproduksjon og 
har behov for tilleggsareal, bl.a. for å sikre framtidig produksjonsgrunnlag. 
 
Kommunedirektøren mener det er positivt å kunne legge forholdene til rette for å sikre 
driftsgrunnlaget for en av kommunens største melkeproduksjonsenheter. Samtidig utfordrer 
saken spørsmålet om hvilken bruksstruktur man ønsker i landbruket i Gausdal. 
 
Holen er en landbrukseiendom med en del arealressurser. Det er ikke driftsapparat på 
eiendommen i dag og det vil fordre store ressurser for at dette igjen skal kunne bli et 
selvstendig produksjonsbruk med husdyr. Alme er en relativt liten eiendom der det er investert 
tungt i bl.a. lausdriftsfjøs med melkerobot. Kommunedirektøren mener det er en god 
driftsmessig løsning å kunne slå disse eiendommen sammen. Siden det er to eiendommer med 
bl.a. ulikt ressursgrunnlag vil ikke en sammenslåing virke særlig strukturdrivende.  
 
Kommunedirektøren mener hensynet til aktive bruk og lokal verdiskapning bør vektlegges 
sterkere enn bosettingshensynet. Kommunedirektøren mener søknaden bør innvilges men at 
Fjeldet ilegges boplikt på en av eiendommene i fem år, i tråd med praksis fra liknende saker i 
kommunen. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Jon Fjeldet eier og driver landbrukseiendommen Alme g/bnr 213/6 med tillegg av Bokstad 
g/bnr 164/22 m.fl. Han er gift med Runa Sveen Fjeldet. På Alme driver han produksjon av 
melk og kjøtt. Han har bygd nytt løsdriftsfjøs for melkeku for få år tilbake. Han disponerer p.t. 
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ei grunnkvote på ca 171 tonn som han eier selv. I tillegg leier han kvote fra 8 andre bruk i 
Gausdal og Øyer, og har ei totalt disponibel kvote på om lag 662 tonn. Med det er han en av 
Gausdals største melkeprodusenter.  
 
Jon Fjeldet søker konsesjon på landbrukseiendommen Holen g/bnr 169/1 i Svingvoll. Selger er 
Jostein Nyfløtt. Den avtalte kjøpesummen er kr 5.801.250. I tillegg erverves andeler i 
Glommen Mjøsen SA, Gausdal Bruvoll SA og landbruksløsøre. Total sum til oppgjør er kr 
6.250.250. Formålet med ervervet er å slå eiendommen sammen med den 
landbrukseiendommen han har fra før og dermed styrke og sikre framtidig driftsgrunnlag. 
 
På egen eiendom disponerer han ca. 85 daa fulldyrket mark og 26 daa innmarksbeite. Av 
dyrkamarka ligger 20 daa på Bokstad seter på Skei. Disse arealene ligger inneklemt mellom 
fritidseiendommer på alle kanter, men er i gjeldende reguleringsplan for Bokstad seter regulert 
til landbruksformål. 
 
Fjeldet leier mye jord. I vekstsesongen 2019 disponerte Fjeldet 499 daa fulldyrket mark, 22 
daa overflatedyrket mark og 196 daa innmarksbeite. Iht. søknad om produksjonstilskudd 
disponerer han arealer på 12 eiendommer i tillegg til sin egen. I disse arealene er 31 daa 
fulldyrket, 3 daa overflatedyrket og 64 daa innmarksbeite på Holen som han nå søker 
konsesjon på. 
 
Holen: 
Garden ligger med avkjøring langs Østringsvegen, like ved avkjøringen til Li i Svingvoll. Det er 
om lag 2 km langs veg fra tunet på Alme til tunet på Holen. 
 
Eiendommen består av g/bnr 169/1,4 og 6. Det er 162 daa dyrket mark, for det meste rundt 
tunet og noen mindre jordlapper i nærområdet. Det er 75 daa innmarksbeite og 1.560 daa 
produktiv skog. Mesteparten av skogen ligger i dalføret nordøstover fra garden, på begge sider 
av Østringsvegen. Deler av skogarealet er i AR5 også regnet som dyrkbar jord. 
 
Bygningsmassen består av våningshus som er bebodd av Nyfløtt og familie, en ubeboelig 
kårbolig, en gammel og ubrukelig driftsbygning samt andre uthus. Eiendommen har seter i 
Gammeldalen og der er det bra seterbebyggelse. Se ellers vedlegg for kart og arealoversikt.  
 
Selger og kjøper har avtalt at selger skal disponere boligen på garden i to år og 
«vinterstuggua» på setra i 10 år.  
 
Alme og Bokstad:  
Jon Fjeldet tok over Alme etter sin far i 2010. Bokstad kjøpte han i 1998. På Alme er det to 
bolighus, Fjeldet bor i det ene, det andre er bebodd av bestemor til Fjeldets ektefelle. I Bokstad 
er det ett bolighus, som er utleid. Fjeldets foreldre kjøpte seg bolighus i nærheten av garden da 
han tok over garden. Som nevnt har Bokstad seter på Skei. Det er ikke selvstendig seter til 
Alme, men garden har andel i Myra fellesseter med dyrkingsfelt sørvest for Forsetsetra. Fjeldet 
holder om lag halvparten av melkekua på setra hvert år og er en av få melkeproduksjonsbruk i 
Gausdal som fortsatt setrer.  
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Øvrige eierforhold: 
Sammen med ektefellen eier Fjeldet eiendommen g/bnr 222/9 med adresse Østringvegen 163-
165. På denne eiendommen er det to bolighus som leies bort. Dette er ikke en del av hans 
landbruksvirksomhet og må holdes isolert fra konsesjonsbehandlingen.  
 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
§ 9 sier at Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
 
1.om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2.om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
3.om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4.om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Lovteksten kan i sin helhet leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
 
VURDERING: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme 
sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Denne saken dreier seg om sammenslåing av to gardsbruk som ikke er nabobruk i en del av 
kommunen som ikke anes verken som pressområde eller som fraflyttingstruet. Ved 
konsesjonsbehandlingen må ervervet særlig vurderes opp hvor sterkt bosettingshensynet skal 
gjøre seg gjeldende i slike saker og hvilken bruksutvikling en ønsker i kommunen.  
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Bosettingshensynet 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. I 
følge §11 skal kommunen «ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier». Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 
kommunen. 
 
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett overtok 
eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt, dersom en tilflyttet eiendommen innen 
ett år og bebodde den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).  
 
Når det kommer til konsesjonsbehandling er det for evt. vilkårsbestemt boplikt nødvendig å 
drøfte hvert av momentene nevnt i § 11.  
 

a) Hensynet til bosettingen i området 

Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, jf. 
rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Holen ligger nære Svingvoll med kort avstand til Østringsvegen, men utenfor område med 
nedsatt konsesjonsgrense. Dette er et område hvor fraflytting sannsynligvis ikke vil være et 
problem. Hensynet til bosetting taler derfor i mindre grad for at det er nødvendig å oppstille 
vilkår om boplikt.  
 

b) Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 

Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de samlede 
ressursene på eiendommen for framtidige generasjoners behov, både hva gjelder jord- og 
skogbruksarealer, bygninger og andre deler av eiendommen.  
 
På Holen har jorda gått i utleie i lang tid og det har ikke vært husdyrhold på lenge. Etter lokale 
forhold er dette en middels stor eiendom ut fra arealstørrelser og eiendommen ligger i et 
område med verdifull og høyproduktiv jordbruksjord. Med sin beliggenhet ligger det bl.a.til 
rette for utvikling av nye gardsbaserte næringer. For opprettholdelse og framtidig utvikling av 
eiendommen er det vesentlig med brukeren og brukerfamiliens stedlige tilværelse. Slik 
eiendommen framstår i dag har det særlig betydning at ny eier tar hele eiendommen i bruk og 
tar grep for å sikre at Holen framover vil beholde karakteren av et fullverdig gardsbruk.  
 
Kommunen mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med tyngde taler for å 
oppstille vilkår om personlig boplikt.  
 

c) Hensynet til kulturlandskapet 

Kommunen mener også at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet enn 
til eksempel upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i 
pakt med landskapet, noe som betinger at eier er tilstede på eiendommen. 
 
Kulturlandskapet har vært godt ivaretatt rundt Holen fram til nå. Kommunedirektøren legger 
til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet med en ny eier som 
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driver omfattende husdyrproduksjon og at driftsformen i dette tilfellet trolig har større 
betydning for kulturlandskapet enn hvorvidt eiendommen bebos.  
 
I konsesjonssøknaden har Fjeldet opplyst at han ikke vil flytte til garden. I en utfyllende e-post 
til kommunen skriver Fjeldet at tidligere eier skal kunne bo på garden ut 2022. Etter denne 
datoen flytter de gjerne til Holen. I forhold til at han etter ervervet vil ha fire beboelige hus på 
sine landbrukseiendommer skriver Fjeldet at de har fire barn (den eldste født i 2004) og at det 
kan hende at noen av barna etter hvert vil bo i noen av disse bygningene. De vil uansett bli 
bortleid. Fjeldet har også opplyst per telefon at han p.t. ikke har til hensikt å søke noen av 
gardstunene fradelt. 
 
Samlet sett er det mest ønskelig at en gard som Holen blir bebodd av eier. Kommunedirektøren 
mener likevel ikke det har noen hensikt at Fjeldet pålegges å flytte fra Alme til Holen. Dersom 
konsesjon innvilges må en derfor ta nærmere stilling til om det må legges personlig boplikt på 
Holen, om det har noen hensikt med upersonlig boplikt eller om en mener at både Alme og 
Holen må bebos av sin eier. Om så er tilfelle vil det være nødvendig å avslå søknaden.  
 
Driftsmessig løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Rundskriv M-3/2017 drøfter vurderingsmomenter rundt dette med kjøp av tilleggsarealer. Det 
er bl.a. viktig at avstanden mellom eiendommene ikke blir for stor. I denne saken er det to 
kilometer mellom driftssentrene. Det er noe langt for at dette skal kunne omtales som 
nabobruk. Eiendommene ligger dog i samme grend. Den driftsmessige løsningen ved at disse 
eiendommene skal slå sammen anses å være god nok.  
 
Erververs kompetanse 
Konsesjonssøker eier og driver gardsbruk fra før. Han er utdannet agronom. Erververs 
kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
I konsesjonslovens formålsparagraf §1 heter det at en skal oppnå «slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet». Vesentlig for saken er derfor om Holen i framtida bør 
forbli et selvstendig bruk, eller om det er aktuelt å slå dette sammen med og styrke andre 
nærliggende bruk. Kommunedirektøren mener dette er et bruk av en slik størrelse at det ikke 
synes naturlig at det bare skal bli en tilleggsjordseiendom 
 
Rundskrivet M-3/2017 sier ellers at en skal være tilbakeholden med å tillate konsesjon i slike 
saker bl.a. ut fra hensynet til den personlige boplikten og for å unngå kapitalplassering og 
spekulasjon i landbrukseiendommer. Kommunen er av den oppfatning at det siste momentet 
ikke er særlig framtredende i saken. 
 
Jon Fjeldet har bygd opp en omfattende produksjon på Alme, men arealressurs- og 
kvotegrunnlaget står ikke i et samsvarende forhold. Han er helt avhengig av tilgang både på 
leiejord/-beiter og tilgang til et fungerende kvotemarked. Hans største risiko foruten 
nøkkelpersonrisiko er trolig bortfall av driftsgrunnlag. Ervervet vil dermed bidra til å sikre 
framtidig drift, men han vil likevel operere under en viss grad av risiko for ressursbortfall, eller 



  Sak 41/20 

 Side 32 av 37   

at han må enten betale dyrere for areal/kvote eller øke transportavstand både for husdyrgjødsel 
og grovfôr. Kommunedirektøren mener ervervet er viktig for å opprettholde og utvikle 
Fjeldets virksomhet og den arbeidsplassen han bedriver for seg selv, familien og evt. andre 
tilsatte.  
 
Kommunedirektøren mener det er viktig å sikre en variert bruksstruktur i landbruket og at en 
ikke skal legge til rette for oppkjøp. Dette for å unngå at kapitalsterke aktører kan bruke sin 
makt til å presse prisene på gardsbruk opp og dermed hindre at yngre og mer «alminnelig 
bemidlede» skal kunne komme inn i landbruket.  
 
Kommunedirektøren vil påpåke et viktig faktum i denne saken. Jon Fjeldet har en stor 
virksomhet, men på et relativt lite bruk. Om stillingen hadde vært motsatt, at han hadde eid 
Holen fra før, ville spørsmålet om kjøp av Alme som tilleggsjord trolig framstått som mindre 
kontroversielt. En ville sagt at Alme hadde vært så lite at det hadde vært et godt alternativ å 
legge dette som tilleggsjord til et annet bruk.  Kommunedirektøren mener derfor at ervervet av 
Holen ikke vil virke spesielt drivende på en endring av bruksstrukturen i kommunen. 
 
Det er en utfordring å opprettholde melkeproduksjonen i kommunen og 
produksjonsstatistikken viser en svak nedgang de siste årene. Kommunedirektøren mener det 
er viktig å legge forholdene til rette for en fortsatt høy melkeproduksjon i Gausdal.  
 
 
Priskontroll 
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
I forbindelse med salget ble eiendommen taksert av Agri-Service v/ Bjørn Ludvig Mehlum. Det 
er hensiktsmessig at en ved vurdering av konsesjonspris tar utgangspunkt i en allerede 
utarbeidet takst men på selvstendig grunnlag vurderer eiendommens bruksverdi. 
 
Mehlum har taksert eiendommen til kr 5,99 mill som er litt over avtalt kjøpesum. Mehlum har 
vurdert de ulike enkeltkomponenter slik: 
 
Jord 1 000 000 
Innmarksbeite 160 000 
Skog 1 720 000 
Lager/velteplass (utleid) 60 000 
Jaktinntekter 140 000 
Våningshus 1 600 000 
Kårbolig 300 000 
Driftsbygning 100 000 
Uthus 50 000 
Vognskjul 0 
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Mølle 0 
Stabbur 80 000 
Eldhus 30 000 
Seter 750 000 
SUM 5 990 000 
 
Dyrkamarka er verdsatt til ca. kr 6 500/daa. Det er noe høyt sammenlignet med prisnivået på 
dyrkamark på hele eiendommer ellers som har vært til konsesjonsbehandling i kommunen. Så 
er dette kun jord nede i bygda og med jevnt over gode driftsforhold. Jordkvaliteten er regnet 
som middels god. Kommunedirektøren mener prisen på dyrkamarka kan forsvares. 
 
I verdsettelse av skogen er det tatt utgangspunkt i skogbruksplan fra 2005 korrigert for 
avvirkning, skogkulturtiltak og produksjonsframskrivning. I 2015 ble det foretatt en ny 
beregning av forventet årlig sluttavvirkningskvantum til 450 kbm/år. Tilveksten ble beregnet til 
nærmere 700 kbm. Skogen er verdsatt ut fra et forventet årlig hogstkvantum og en netto på kr 
180/kbm. Det er ikke lagt inn forsert hogst. Kommunedirektøren bemerker at det er stor 
usikkerhet rundt skogverdien men har ingen merknader til takstmannens beregning av sum 
skogverdi.  
 
Det er lagt inn kapitalisert leieverdi av en stor velteplass/lagerplass. Årlig leie kr 4 000 og 7% 
kapitaliseringsrentefot. Velteplassen ligger i LNF-område. Kommunedirektøren er i tvil om 
anvendelsen og leieforholdet av denne plassen faller inn under landbruksformålet uten særlig 
tillatelse. En velger i konsesjonsbehandlingen derfor å se bort fra denne verdiposten.  
 
Jaktinntekter er verdsatt til kr 140 000 ut fra årlige inntekter på 10 000. Da det kan variere noe 
er det brukt 7% kapitaliseringsrentefot på disse inntektene, noe som synes fornuftig.  
 
Våningshuset er verdsatt til kr 1 600 000 inkl. et boverditillegg på 300 000. Den er oppført i 
1805, tilbygd og den er renovert og modernisert på 1970-tallet og i 2008. Den framstår 
utvendig som herskapelig, bl.a. med et forseggjort inngangsparti. Kjøkken og bad er 
oppgradert i 2007, vaskerom fra 2010. Det er strøm og vedfyring. Det er foretatt forskjellig 
vedlikehold ellers, bl.a. er mye av el-anlegget fornyet i 2007. Bygningen har nok en gammel 
standard og det vil komme behov for oppgradering. Takstverdi legges til grunn for vurdering 
av bolig. 
 
Kårboligen er verdsatt til kr 300 000. Den er ikke beboelig per i dag, mangler generelt alle 
nødvendige funksjoner etter dagens standard når det gjelder kjøkken/våtrom og infrastruktur 
ellers. Den framstår ellers nokså bra utvendig og har et oppussingspotensiale.  
 
Driftsbygningen er fra 1780 med tilbygg i 1900. Den er ikke i bruk og kan heller ikke tas i bruk 
utenom f.eks. til lager. Det er setningsskader med utrasinger i steinmur. Iht. taksten framstår 
dette som et restaureringsobjekt og et kulturhistorisk innslag på tunet. Verdi kr 100 000. 
 
Setra på Gammeldalen er verdsatt til kr 750.000. Her er det både lafta seterhus i enkel men 
god stand, vinterstuggu i god stand og ei brakke som kan anvendes som overnattingsplass. 
Setra er av takstmannen verdsatt etter utleieprinsippet. Kommunedirektøren vil bemerke at 
setre med seterhus for mange representerer et stor aktiva som utleieobjekt, men at verdiene i 
hovedsak bør finnes ut fra nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Kommunedirektøren har eller 
ingen vesentlige merknader til takstverdi.  
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Øvrige bygninger anses å være av liten betydning for den samlede kjøpesummen.  
 
Kommunedirektøren mener takstmannen har gjort en grundig jobb og at de verdier som er 
funnet i det store og hele representerer en nøktern og forsvarlig bruksverdiberegning. 
Totalsummen kan likevel synes høy ut fra at det kun er ett beboelig hus og ikke driftsbygning. 
Mye av verdiene ligger i den faste eiendommen, jord og skog. Det er også dette som er av 
størst interesse for kjøperen. Kommunedirektøren mener den avtalte kjøpesummen kan 
aksepteres.  
 
Helhetsvurdering: 
Pris, driftsmessig løsning, hensyn til kulturlandskapet og erververs kvalifikasjoner er etter 
kommunedirektørens syn i orden mht. konsesjonsspørsmålet. Kommunedirektøren mener det 
er bra at Fjeldet med sin virksomhet kan styrke sitt driftsgrunnlag og sin arbeidsplass. 
 
Så er spørsmålet om ervervet bidrar til ei bruksutvikling som en ønsker i kommunen. 
Kommunedirektøren mener at en sammenslåing av Alme og Holen ikke bidrar til en uheldig 
ressursansamling da det bør ha mindre relevans om det ene eller andre av to bruk blir ansett 
som tilleggsareal. Sentralt i denne vurderingen er at Alme er et lite bruk og har svake 
forutsetninger for lønnsom drift kun basert på egne ressurser. Kommunedirektøren vil bemerke 
at dette ikke er nabobruk men at avstanden ikke er større enn at det fortsatt synes som naturlig 
å kunne drive disse som en enhet.  
 
Når det gjelder bosettingshensynet og boplikt mener kommunedirektøren at det er likegyldig 
om Fjeldet bebor Alme eller Holen. Om en mener at begge gardene må bebos av sin respektive 
eier bør søknaden avslås. Kommunedirektøren mener at ressursene vil bli tilfredsstillende brukt 
og forvaltet som følge av ervervet og at det kan aksepteres at Fjeldet forplikter seg til å bebo 
én av eiendommene framover. Det er også slik det har vært praktisert i andre lignende saker. 
Det synes ikke nødvendig å legge vilkår om upersonlig boplikt på den eiendommen som han 
selv ikke vil bebo. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jon Fjeldet på 

erverv av landbrukseiendommen Holen g/bnr 169/1 m.fl. slik at denne kan legges til 
garden Alme g/bnr 213/6 m.fl. som tilleggsareal 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i § 11 settes det som vilkår at en av eiendommene bebos av eier i 

minimum fem år etter overtagelse av Holen.  
 
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.      
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Ark.: K01   Arkivsaksnr.: 20/1169 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
42/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Sigbjørn Strand 
 
MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV BYGGEMATERIALE TIL 
HYTTE SØKER: KRONBERGET BYGG OG ANLEGG AS 
 
 
Vedlegg: 
Kart  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om motorferdsel i utmark 
 
SAMMENDRAG: 
Kronberget Bygg og Anlegg AS v/ Håvard Kronberget søker om tillatelse til bruk av jernhest 
for transport av byggematerialer for oppføring av platting/veranda på hytte, gnr/bnr/fnr 
238/1/68 ved Nysetra i Gausdal Vestfjell. Kommunedirektøren mener bruk av jernhest for 
transport av materialer og utstyr i forbindelse med byggeprosjekter er et anerkjent nytteformål 
og at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljø.  
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Kronberget Bygg og Anlegg AS v/Håvard 
Kronberget får tillatelse til bruk av jernhest for transport av byggematerialer og utstyr til hytte, 
gnr/bnr/fnr 238/1/68 ved Nysetra. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kronberget Bygg og Anlegg AS v/ Håvard Kronberget søker om tillatelse til bruk av jernhest 
for transport av byggematerialer for oppføring av platting/veranda på hytte, gnr/bnr/fnr 
238/1/68 ved Nysetra i Gausdal Vestfjell. Det er behov for å frakte inn materialer, utstyr og 
noe sement for støping av fundamenter. Transporten vil foregå på fastmark langs en sti som 
går ned til hytta. Fra Nysetervegen og ned til hytta er det 180 meter. 
 
Lovgrunnlaget 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
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VURDERING: 
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i 
utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven at 
den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den 
unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Bruk av jernhest for transport er skånsomt mht skade og slitasje på terreng og vegetasjon. 
Transporten vil foregå på fastmark langs en etablert sti, og det er kun snakk om transport over 
en strekning på 180 meter. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i området. Etter 
kommunedirektørens vurdering er kunnskapsgrunnlaget i saken god og en anser føre-var 
prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig 
påvirket av tiltaket. 
 
Etter Kommunedirektørens vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller 
naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Kommunedirektøren mener videre at bruk av jernhest for transport av materialer og utstyr i 
forbindelse med byggeprosjekter er et anerkjent nytteformål. 
 
 
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 Kronberget Bygg og Anlegg AS v/Håvard Kronberget tillatelse til bruk av 
jernhest for transport av byggematerialer og utstyr til hytte, gnr/bnr/fnr 238/1/68 ved Nysetra. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etabler sti og det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelsen gjelder sommeren 2020 og 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. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/1166 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
43/20 Planutvalget 26.06.2020 
 
Saksbehandler: Nisveta Tiro 
 
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  
 
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen  
 
SAMMENDRAG: 
Med hjemmel i kommunelovens § 5-7, gir planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 27.06.2020 
og fram til første møte etter ferien, 11.09.2020. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Tidligere år har det vært vanlig å delegere planutvalgets myndighet etter plan- og bygningsloven og 
annet lovverk som tilligger utvalgets myndighetsområde til lederen for planutvalget, gjeldende fra siste 
møtedato i juni fram til første møtedato etter ferien.  
Bakgrunnen for dette er at det kan være vanskelig å kalle sammen et vedtaksført planutvalg i nevnte 
tidsrom på grunn av ferieavviklingen.  
Etter kommunelovens § 5-7 kan planutvalget gi lederen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.  
 
 
VURDERING: 
 
I ferietiden kommer det som regel inn en del saker som det er viktig å få avgjort forholdsvis raskt, men 
som administrasjonen ikke kan eller ønsker å behandle etter delegert myndighet. For at ikke 
saksbehandlingstiden skal bli unødig lang i denne perioden, er det hensiktsmessig at planutvalgets 
myndighet delegeres til lederen for planutvalget. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
Med hjemmel i kommunelovens § 5-7, gir planutvalget lederen myndighet til å treffe vedtak i 
enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, i tidsrommet fra 27.06.2020 og 
fram til første møte etter ferien, 11.09.2020. 
 
 


