
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - 
FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 34/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel. 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt med følgende tillegg og justeringer. 
 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer som finnes 
for å flytte skytebanen i Forset. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn igjen i planen 
som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs Baklivegen Fv 
315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ordlyden i rådmannens innstilling endres ut i fra ny framdrift som følge av forannevnte 
tillegg/justeringer. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 



 
 

 
 

 

 
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 

kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis ferie og/eller offentlige høytidsdager 
inngår i høringsperioden. 
 

Følgende tillegg/justeringer innarbeides før utleggelse: 

 Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer 
som finnes for å flytte skytebanen i Forset. 

 
 Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 

ovenfor Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
 

 Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn 
igjen i planen som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 

 
 Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 

 
 Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs 

Baklivegen Fv 315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer som 
følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 

 
 


