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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg for teknisk drift og plansaker 
 

Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 07.10.2019 Tid: 09:00 - 11:15 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
AP Leder Stian Pettersbakken   
AP Nestleder Kjell Magne Eriksen   
AP Medlem Ann Marit Sandsengen   
AP Medlem Trine Gravdahl Strande FU Ikke møtt 
SP Medlem Synøve Mjølnerød   
SP Medlem Aage Midtbu   
H Medlem Arve Sørbo   
FRP Medlem Stein Rune Vinger   
MDG Medlem Marry Paula Elvesveen   
 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Rådmann Bjørn Fauchald, plansjef Eirik Røstadsand, 
arealplanlegger Ole Tveiten, landbruksrådgiver Anders 
Kvaløy Olsen 

    
Fra/til saknr.: 69 – 75/19  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 8. oktober 2019 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Pettersbakken  
leder  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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69/19   
19/2248 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Protokollen fra møte 16.09.2019 godkjennes. 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 

 

70/19   
19/2248 

REFERATER  
 

 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Referatene tas til orientering. 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 

 

71/19   
19/2248 

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 
Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
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Ingen saker til orientering 
 
 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 

 

72/19   
17/3748 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT - ØFSTÅS 
ØSTRE GNR. 64/3 VED BØVERBRU  
 
Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
Representanten Pettersbakken foreslo følgende utsettelsesforslag: 
«Saken utsettes og det inngås dialog med søker».  
 
Ved votering fikk utsettelsesforslag en stemme og falt (mot sju stemmer). 
 
Protokolltilførsel fra utvalget: 
«Med utgangspunkt i siste innspill fra søker, anmoder utvalget om at søker og 
kommunen går i dialog for å vurdere om det finnes alternative løsninger slik søker 
etterspør».  
 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for 
fradeling av tomt fra gnr. 64/3 til ny boligeiendom. 
 
Begrunnelse: 
Kommuneplanen legger opp til at denne delen av Vestre Toten skal ha hovedfokus 
på landbruksinteresser. I dispensasjonsbehandlingen skal de samfunnsmessige 
fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Kommunen bør ikke dispensere når en eller flere direkte berørte statlige eller 
regionale myndigheter har uttalt seg negativt til søknaden, jfr. pbl. 19-2, fjerde ledd. I 
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dette tilfellet har Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune frarådd å gi 
dispensasjon. 
 
Ut fra den vedlagte saksutredningen finner Rådmannen ikke grunnlag for å kunne 
innstille på dispensasjon i dette konkrete tilfellet. 
 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 

 

73/19   
18/1143 

BOPLIKT - SINNERUD - BØRSVOLLVEGEN 300  
 
Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen orienterte innledningsvis. 
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1,2,9,9a og 11 samt gjeldende 
delegasjonsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker konsesjon og 
utsatt boplikt fram til 1.9.2020 for eier Nils Sinnerud på Sinnerud gård, Børsvollvegen 
300, gnr 87 , bnr 4 i Vestre Toten kommune.  
 
Det pålegges et gebyr på kroner 2000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om 
gebyr i kommunestyre den 23.02.2012.  

 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 

 

74/19   
19/2203 

BOPLIKT - EINASTRANDA 508 OG 510  
 
Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen orienterte innledningsvis. 
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&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1,2,9,9a og 11 samt gjeldende 
delegasjonsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker Sigmund 
Stikbakke konsesjon og to års utsatt boplikt ved Grefsrud Søndre, Einastranda 508 
og 510, gnr 164, bnr 1  i Vestre Toten kommune.  
 
Det pålegges et gebyr på kroner 2000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om 
gebyr i kommunestyre den 23.02.2012.  

 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 

 

75/19   
19/2112 

KONSESJON - BLÅVARPGUTUA 41, EINA  
 
Behandling: 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
 
Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen orienterte innledningsvis. 
 
Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med fire mot tre stemmer 
 
Protokolltilførsel fra mindretallet: 
Mindretallet påpeker at løsningen driftsmessig framstår som dårlig. Videre påpekes 
viktigheten av å være konsekvent i saksbehandlingen av slike saker.  
 
&&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 
 
Vedtak: 
&&&  Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 2, 9, 9a og 11 samt gjeldende 
delegeringsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker konsesjon til Per 
Olav Ødegård for erverv av eiendommen Blåvarp, Blåvarpsgutua 41, gnr 145, bnr 6 i 
Vestre Toten kommune.  
 
Det gis fritak for personlig boplikt så lenge Per Olav Ødegård personlig driver jorda 
på begge gårdene. Når Per Olav Ødegård avslutter egen aktiv jordbruksdrift må 
gården tilflyttes av eier eller selges. 
 
Det pålegges et gebyr på kroner 5000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om 
gebyr i kommunestyre den 23.2.2012.  
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&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
 
Oppfølgingssaker utp. Gjennomgått og ajourført: 
 
 

Politiske saker til behandling og/eller oppfølging - status per 07.10.19 

Tidspunkt Sak Ansvarlig Kommentar 

  
Støen Pukkverk Kjersti 

Ingen tilbakemelding fra søker. Ikke aktuell for 
oppfølging? 

  
Spredt avløp - 
miljøsaker. Status Eirik  

Status gitt. God progresjon nå. Ny 
tilbakemelding i nytt utvalg 

  Landbruksplan Anders Under oppstart 

  Vegplan Bodil 
Under arbeid. Økt bemanningsressurs fra 1. 
november 

  Energi og Klimaplan Abdul/Eirik Oppstart i fjerde kvartal i år 

  
Reg.plan Furusethfeltet 
(Sagvoll) Ole/Eirik Fremmes som sak (utover i 2020) 

  Sykkelplan Bodil Prioriteres i 2020 - når vegplan er behandlet 

  Gatelysplan Bodil Prioriteres i 2020 - når vegplan er behandlet 

  Arealbrukstrategien Kjersti/Eirik En del av kommuneplan i 2020 

  Nor pukkverk Merethe 
Plan om tilbakerføring mv - ønske om 
kommunal oppfølging 

  Vedlikeholdsplan bygg Ole Petter Under utarbeidelse, jfr tidligere orientering 

  Ny avkjøring Prøven Eirik En del av kommuneplan 

 
 
Stian Pettersbakken:  Henvendelse fra oppsitterne langs Trosterudvegen. 
     Rådmannen videresender til driftsavdelingen 
 
Paula Elvesveen:  To konkrete spørsmål som rådmannen besvarer 

skriftlig i etterkant 
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