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Saksutredning
Planforslaget er utarbeidet for Sel kommune av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS.

Bakgrunnen for planarbeidet er at fangdammen i Ula er full av sedimenter, og må tømmes. 
Antatt uttaksmengde vil være ca 110.000 m³. Sel kommune eier selve damkonstruksjonen i 
Ula. Gjennom NVE er kommunen pålagt vedlikehold av damkonstruksjon og magasinet 
bakover. Vedlikeholdsplikten er knyttet til dammens funksjon som fangdam for løsmasser. 
Når magasinet blir fullt, vil løsmasser bli med over demninga. Løsmassene blir da ført nedover 
med Ula til Lågen og sedimenteres i der. Dette er uheldig m.h.t. flomsituasjonen i 
hovedvassdraget. 

Hittil har vedlikeholdsuttak i magasinet vært noe tilfeldig både mht. mengde og geografisk 
utstrekning, og det har vært nødvendig å innhente tillatelser fra både Fylkesmannen og NVE i 
hvert enkelt tilfelle. Formålet med planforslaget er å fastlegge rammene for fremtidig uttak og 
vedlikehold, slik at enkeltsøknader knyttet til opprensking kan unngås. Pga. 
vedlikeholdsplikten er Sel kommune pålagt å utføre dette arbeidet, selv om massene som tas 
ut tilhører grunneierne. Intensjonene var i utgangspunktet også at planforslaget skulle søke å 
finne løsninger for lagring av massene som tas ut både midlertidig og permanent. 

Uladammen ligger på ca 400 meter over havet med utstrekning øst – vest. Damarealet 
strekker seg ca 350 m østover fra damkunstruksjonen. Kantsonen ved dammen er dels tynnet 
og ryddet, og området blir brukt en del til friluftsliv og bading. Bare en mindre strekning av 
Ula nedfor dammen er berørt av planforslaget (om lag 70 m). Ula går her i ei bekkekløft som 
er vurdert som viktig naturtype m.h.t. biologisk mangfold. Verneverdiene i kløfta forventes 
ikke å bli påvirket av reguleringa. Ørret er eneste fiskeslag i Ula. Ørreten slipper seg ned fra 
strekninger lenger oppe i vassdraget. Det er ventet av fisk og bunndyrfauna i selve dammen 
naturlig nok vil bli sterkt påvirket ved uttak av masse fra dammen. Disse skadevirkningene er 
for så vidt uavhengig av reguleringsplanen, da uttaket følger av vedlikeholdsplikten.

Forslaget til reguleringsplan omfatter i tillegg til damkonstruksjonen og damarealet,  tre 
områder for mellomlagring av uttaksmasse. Massene som skal tas ut fra dammen er dels 
finkornige og siltige, og det er både hensiktsmessig og nødvendig å lagre disse i mellomlager 
for avrenning og tørking. Det største området for mellomlagring MD01, ligger mellom selve 
dammen og vegen. Dette arealet er på om lag 3 dekar. Det er ut fra dette området folk 
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bader, og det er attraktive plasser for rasting og opphold. De to andre områdene for 
mellomlagring ligger nedafor Kolbottengardene, og er hver om lag 1 dekar store. 

Arealene avsatt for mellomlagring er små i forhold til mengden lausmasser som skal tas ut (til 
sammen om lag 4,8 dekar). Det er ikke kapasitet til at massen fra magasinet kan bli liggende 
lenge ved en hovedrensk. Om den antatte uttaksmengden på 110.000 m³ er noenlunde 
korrekt, vil massen om den blir jevnt fordelt utover arealet utgjøre fyllinger med en tykkelse 
på over 20 m. Det sier seg selv at dette vil bli være vanskelig å håndtere slike store fyllinger 
med siltig og ustabil masse. Fyllingene vil kunne være utsatt for masseutglidninger, og også 
kunne virke skjemmende i landskapet. Det må derfor i tillegg komme på plass områder for 
permanent lagring og utnytting av massen. 

En har i arbeidet med reguleringsplanen forsøkt å finne områder i nærheten som kunne egne 
seg for permanent lagring og som da eventuelt kunne bli omfattet av reguleringsplanen. Men 
de arealene en har sett på og fått vurdert, har vist seg uegnet p.g.a. helning og kapasitet. 
Spørsmålet om permanent lagring/utnyttelse av uttaksmassene, er derfor ikke klarlagt. I 
planbeskrivelsen peker en på Selsvollene som et område der massene kan lagres permanent. 
På Selsvollene kan massene nyttes for heving av jordbruksarealene og gjøre disse mindre 
flomutsatte og påvirket av grunnvannsnivået. 

I forslaget til planbestemmelser er det nedfelt at arbeidene med masseuttak fra dammen, 
skal skje mellom 15. juni til 15. september. Dette for å unngå nedslamming av gyteplasser for 
fisk i Lågen. 

De største arealene i planområdet, er foreslått regulert til LNRF-områder, der tradisjonell 
landbruksdrift og utøvelse av friluftsliv vil være de viktigste brukerinteressene. Ellers er 
vegene i området regulert og utlagt slik at det er rom for standardheving og breddeutvidelse. 

Planprosess.
Planarbeidet har pågått over forholdsvis lang tid. Det er spesielt spørsmålet om permanent 
lagringsplass som har skapt problemer for fremdrifta.

Oppstartsvarsel ble sendt ut 24.06.2009, med frist for merknader og innspill satt til 
15.08.2009. Under planarbeidet fant en så at det var nødvendig å utvide planområdet for om 
mulig å kunne lokalisere et område for permanent lagring av massene. Det ble sendt varsel 
om utviding 01.04.2011, med merknadsfrist til 11.05.2011. I alt er det kommet 14 skriftlige 
uttalelser etter varsel om planoppstart/utviding. 

Det er holdt et åpent møte i samband med planarbeidet 17.10.2011, der flere av grunneierne 
møtte og Sel kommune var representert. En av konklusjonene fra møtet, var at det ville bli 
svært vanskelig å lokalisere et permanent lager for uttaksmassene innen planområdet, men 
at det kunne være behov for masse på Selsvollene for heving av landbruksarealene.

Rådmannen viser til den vedlagte planbeskrivelsen der de innkomne merknadene til 
oppstartsvarsel og utviding av planområdet er oppsummert og kommentert. Det henvises 
ellers til planbeskrivelsen, som gir en beskrivelse av hovedtrekkene i reguleringsplanen. Det 
er gjennomført en ROS-analyse for området, som er en gjennomgang av mulige risikofaktorer 
og mulige uønskede hendelser.

Andre planer/planarbeid i området.
Planforslaget som fremmes, overlapper dels reguleringsplanen for Selsverket grunnvannsfelt 
fra 2001. Denne planen har som hovedformål å sikre grunnvannsfeltet på Selsverket mot 
uheldig aktivitet og forurensing. I reguleringsplanen er det omfattende bestemmelser for de 
tre sikringssonene for nedslagsfeltet til grunnvannsinntaket. Deler av planforslaget som 
fremmes for Uladammen, kommer innenfor ytre nedslagsfelt - sone 3. De bestemmelsen som 
er fastsatt for sone 3 i planen fra 2001, er videreført i planforslaget som nå fremmes. 
Gjeldende plan fra 2001 omfatter ellers landbruks- og samferdselsarealer i tillegg til en turveg 
som faller innenfor grensene til planforslaget. Arealbruken i den foreslåtte reguleringa for 
Uladammen, bygger på reguleringsplanen fra 2001, men det er i tillegg da gitt regler for uttak 
av masse fra dammen og regulert inn arealer for mellomlagring av masser.
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Det er ellers starta opp reguleringsarbeid i forbindelse med trafikksikringstiltak ved E6-brua 
og omlegginger/utbedringer av kryss ved E6. Dette arbeidet berører bl.a. vegen som tar opp 
mot Ula-dammen, men ikke dette planforslaget direkte.

Dessuten har Ulakraft AS søkt om konsesjon for bygging av Ula kraftverk. Forslaget ble sendt 
på høring av NVE 14.11.2012. Det er søkt om to alternativer, som begge er elvekraftverk. 
Alternativ 1 som vil ha størst kraftproduksjon, vil benytte Ula-dammen som inntaksdam og 
utnytte et fall på 97 m ned til kraftstasjonen ved E6. Det er dette alternativet som nå ser ut til 
å være realistisk å bli gjennomført. Bl.a. anbefaler Fylkesmannen at det gis konsesjon for 
dette utbyggingsalternativet (med vilkår). Dette synliggjør da enda et nytt behov for at Ula-
dammen blir tømt for opplagret masse, da vannmengdene i inntaksmagasinet vil være svært 
begrenset slik dammen er fylt opp med løsmasser nå. 

Vurdering
Det er av største viktighet for funksjonen som fangdam for sedimenter, at Ula-dammen blir 
vedlikeholdt og tømt for sedimenter. Planforslaget fastlegger rammene for uttak og 
vedlikehold, slik at enkeltsøknader til NVE og Fylkesmannen knyttet til opprensking kan 
unngås i framtida. Vedlikehold av dammen og tømminga av sedimenter, har stor betydning 
for flomsituasjonen i Lågen og betydning for grunnvannsuttaket til Sel vannverk. Uttak av 
opplagrede sedimenter vil også være viktig for dammens funksjon som inntaksmagasin for 
Ula Kraftverk, ved en kraftutbygging etter alternativ 1.

I planforslaget er det foreslått areal for mellomlagring av uttatt masse. Det har ikke vist seg 
mulig å finne egnede arealer innen planområdet for permanent lagring av masse. En løsning 
forholdsvis nær dammen, ville ha gjort transportutgiftene mindre og redusert kostnadene ved 
tømming/vedlikehold. En permanent lagring/utnyttelse av massene som skal tas ut, må 
derfor finne sin løsning utenfor det regulerte arealet og uavhengig av reguleringsplanen. 

Det er i planbeskrivelsen gjort vurderinger av virkninger av planforslaget for bl.a. 
friluftsinteresser, miljøkonsekvenser, trafikale løsninger og forholdet til barn- og unges 
interesser. Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som følger som vedlegg til 
saken. Det mest sentrale her er forurensningsfaren i forhold til grunnvannsuttaket på 
Selsverket og støy ved gjennomføringa av uttaket. En viser til disse dokumentene for 
ytterligere dokumentasjon når det gjelder innhold og hvordan de ulike forhold er vurdert. 
Etter en samlet vurdering anbefales det at planforslaget sendes ut på høring og til offentlig 
ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Uladammen ut på høring og til offentlig ettersyn. 

2. gangs behandling
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Vedlegg:
1 Plankart, vertikalnivå 2
2 Plankart, vertikalnivå 4
3 Planbestemmelser
4 Planbeskrivelse
5 ROS-analyse
6 Driftsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn
 Tilsagn om tilskudd til gjennomføring av masseuttak i dam Ula, brev fra NVE datert 

03.03.16

Saksutredning
Sluttbehandling av reguleringsplanen har drøyd noe ut i tid etter offentlig ettersyn, men 
planforslaget fremmes nå for sluttbehandling og vedtak.

Reguleringsplan for Uladammen har ligget ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 18.10.13. 
Aktuelle instanser og berørte er varslet ved brev av 06.09.13. Kunngjøring av offentlig 
ettersyn ble foretatt i Gudbrandsdølen Dagningen 06.09.13, og i den forbindelse ble 
planforslaget tilgjengeliggjort på Sel kommunes hjemmesider. Innkomne høringsuttaler til 
planforslaget er referert under. Rådmannen sine kommentarer og
vurderinger til hver av uttalene går fram under:

 Mattilsynet, Distriktskontoret for Gudbrandsdal, e-post datert 11.09.13, viser til 
generell risiko for forurensing og redusert vannstand knyttet til Otta Vannverk 
grunnvannsfelt. Restriksjoner i sikringssonene til Otta Vannverk må håndheves 
strengt. For å ivareta bestemmelsene i sikringssonene til vannverket, må forebyggede 
beskyttelsestiltak være på plass før anleggsfasen starter. Særlig viktig er det at 
bestemmelsene for oppstilling av kjøretøy/maskiner og drivstoffylling, lagring av 
petroleumsprodukter følges. Mattilsynet forutsetter at det gjennomføres prøvetaking 
av elva som angitt i Asplan Viak sin rapport. Kopi av prøvetakingsplanen må 
oversendes Mattilsynet før anleggsfasen starter. Mattilsynet forutsetter at Sel 
kommune har dialog med eierne av private vannforsyninger, slik at evt sikringstiltak 
iverksettes.

Vurdering av merknad:
Mattilsynets presiseringer vedrørende oppfølgningen i gjennomføringsfasen tas til 
etterretning og blir hensyntatt i det videre arbeidet. 

 Eidefoss, brev datert 03.10.13, gjør oppmerksom på at foreslått massedeponi MDO3 
er innen faresonen til 22 kV høyspentlinjen som forsyner området med strøm. I 
faresonen er det blant annet restriksjoner i avstander, hvordan en kan forandre 
terrenget, hvilke aktiviteter som kan foretas og av dette krav til 
sikkerhetsfunksjonalitet på maskiner, lastebiler og utstyr som blir brukt. Det kreves at 
plasseringen av massedeponiet MDO3 blir vurdert på nytt og anbefaler sterkt at det 
blir plassert et annet sted da det ikke er forenelig med anleggsvirksomhet i faresonen 
under en høyspentlinje.

Vurdering av merknad:
På bakgrunn av merknad fra Eidefoss i forhold til at massedeponiet MD03 ligger i 
faresoneområdet og at det her foreligger restriksjoner, tas dette området ut av 
planen. Det jobbes dessuten med å finne lokaliteter for masselagring og bruk av 
masse utenfor planområdet.
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 Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 17.10.13, viser til tidligere uttalelser i 
saken og har ingen flere merknader nå.

 Knut Ola Linløkken, brev datert 17.10.13, gjør 
oppmerksom på at han som grunneier har 
vannforsyning fra brønn på det området som er tenkt 
til mellomlagring av masse. Det er videre en brønn til 
på område, som ikke er i bruk i dag. Videre har 
eiendommene 242/1 og 290/1 anlegg for uttak av 
vann for vanning av jordbruksareal fra dammen. 
Er avmerket som følgende på vedlagte kart:
1) Pumpehus og pumpe til jordvatning
2) Vanninntak for jordvatning
3) Brønn og pumpehus for husholdningsvann
4) Brønn
Uttak og lagring av masse må foregå på en slik måte at disse installasjonene ikke blir 
ødelagt og/eller bruken av dem blir hindret i forbindelse med anleggsvirksomheten. 
Regner med at planen kan gjennomføres uten at det må eksproprieres. Dette 
forutsetter at det inngås avtaler med grunneierne vedr. bruken av arealet og 
istandsetting av dette etter endt anleggsperiode før anleggsvirksomheten starter opp. 
Massene som tas ut er grunneiers eiendom, og utnyttelse av disse og salg av masse 
fra deponiene må skje etter avtale med grunneierne i området.

Vurdering av merknad:
Merknaden tas til etterretning og installasjonene det vises til må hensynas i

     gjennomføringsfasen. Det må inngås avtaler for bruk av areal og enighet i forhold til
     utnyttelse av massene. Under anleggsperioder må særlig brønn og pumpehus merket
     som 3 og 4 sikres mot påvirkning.

 Statens vegvesen, brev datert 17.10.13, viser til at risiko for ulykker ved krysset ved 
E6 kan øke som følge av økt anleggs- og transporttrafikk. Risikoen er størst før 
endring av kryssløsning. Tiltaket er imidlertid viktig for flomforebygging og dermed et 
nødvendig tiltak. Antar at transporten av masser vil skje i avgrensede perioder. Ber 
om at behov for ekstra skilting/arbeidsvarsling vurderes i forbindelse med transport ut 
på E6, særlig før utbedring av krysset. 

Vurdering av merknad:
Dersom behovet tilsier det, vil ekstra skilting/arbeidsvarsling iverksettes.

 Oppland fylkeskommune, brev e-post datert 18.10.13, Regionalenheten mener 
kommunen har jobbet bra med planforslaget, men savner tydeligere bestemmelse for 
områdene for midlertidig massedeponi. Bestemmelsen bør fastsette mer konkrete krav 
til midlertidighet av disse arealene så masser ikke blir liggende uforholdsmessig lenge 
med de ulempene det kan medføre. Ber kommunen vurdere dette nærmere. Når det 
gjelder merknad fra kulturarvenheten viser de til rapport som sier at det ikke er 
registrert noen automatisk fredete kulturminner, men at en grunnmur til smie med 
delvis bevart ess ble registrert. Denne er ikke automatisk fredet, men kan ha lokal 
verneverdi. Ber om at kulturminnet blir tatt vare på så langt det lar seg gjøre.

Vurdering av merknad:
Sel kommune ser ønsket om å fastsette konkrete krav til midlertidighet i 
planbestemmelsene når det gjelder område for massedeponi, slik at massene ikke blir 
liggende uforholdsmessig lenge. På en annen side er det vanskelig å sette 
begrensinger i forhold til dette, da det vil være markedet som her vil spille en viktig 
faktor i forhold til når dette i praksis lar seg gjennomføre. Det legges således ikke opp 
til fastsetting av konkrete krav til midlertidighet i planbestemmelsene.
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Når det gjelder merknad fra kulturarvenheten vedrørende en grunnmur til smie med 
delvis bevart ess som er registrert, så ligger denne lokaliteten i et område som ikke 
kommer i konflikt med planlagte vedlikeholdstiltak av dammen. 

 NVE, epost datert 18.10.13, er godt kjent med Uladammen og prosessen rundt 
etableringen av denne. Tømminga er nødvendig for å kunne gjenopprette dammens 
funksjon, og vil være positivt for miljøforhold og flomsikkerhet i Lågen. NVE mener 
planen virker gjennomarbeidet og har ikke vesentlige merknader til denne.

 Fylkesmannen i Oppland, brev datert 18.10.13, mener i hovedsak at planen er godt 
gjennomarbeidet og vil være et egnet instrument for kommende nødvendige 
masseuttak i dammen, uten å måtte behandle hvert uttak separat. Er i tvil om det er 
riktig å bruke områderegulering på et så lite område. Mener planen burde ha vært 
utarbeidet som en detaljreguleringsplan. De innregulerte massedeponienes størrelse 
sammen med kvaliteten på massene gjør at permanent lagring av masser her ikke er 
mulig. Fylkesmannen forutsetter at kommunen jobber videre for en snarlig løsning for 
å finne areal for sluttdeponering, og at dette om nødvendig avklares i en egen plan. 
Massedeponi MD01 ligger helt inntil dammen, og Fylkesmannen forutsetter at 
massene her blir kjørt ut før vårflommen, slik at de ikke vaskes ut i dammen på nytt i 
en flomsituasjon. Ber kommunen vurdere om det kan settes av en sone med 
kantvegetasjon mot dammen på hele eller deler av arealet. Minner om 
støyretningslinje T-1442, kap. 4 gjelder for uttaket. Kommunen bør sørge for at det 
innarbeides bestemmelser i planen som åpner for avkortning av fastsatt driftstid 
(mandag-fredag 07.00-18.00) og evt. andre muligheter for støyreduserende tiltak 
dersom uttaket viser seg å ha uheldig støybelastning.

Vurdering av merknad:
At planen er utarbeidet som en områdeplan eller om den hadde vært en detaljplan kan 
rådmannen ikke se er av betydning i forhold til planens innhold eller de forhold som 
planen skal avklare. Sel kommune vil jobbe videre med å finne areal for 
sluttdeponering og inngå nødvendige avtaler med grunneiere. Rådmannen foreslår 
ikke å legge inn en sone med kantvegetasjon i området avsatt til masselagring. Det 
ligger et driftsansvar og en vedlikeholdsplikt knyttet til dammens funksjon som 
fangdam for løsmasser, og det vil være nødvendig å bruke dette arealet i forbindelse 
med vedlikeholdsuttak i magasinet. Midlertidig massedeponiområde MD 01 er det 
området som er best egnet til dette formålet, og det ansees som nødvendig at arealet 
er tilgjengelig for det arbeidet. I planbestemmelsene går det imidlertid fram at dette 
området skal istandsettes på en tiltalende måte og revegeteres i størst mulig grad 
etter endt uttak og at eventuelle terrengskader utbedres. Massene skal dessuten 
fjernes og lagres permanent et annet sted avsatt til dette formålet. Perioden for 
masselagring i MD01 vil også måtte ta hensyn til vårflom og nødvendigvis tilpasses i 
forhold til dette. Lagring av masse i flomperioden mai-juni vil være uheldig, da massen 
vil vaskes ut. Rådmannen foreslår imidlertid ikke endringer i bestemmelser i forhold til 
avkortning av fastsatt driftstid. Det er nødvendig med det handlingsrommet 
planbestemmelsene åpner for i forhold til driftstid, da det er utfordrende nok å 
gjennomføre arbeidet innen fastsatte tidsperiode for uttak av masser. Regelverket 
definerer ulike grenseverdier for støy der helg, kveld og natt har lavere grenseverdier 
for støy enn på dagtid (som regnes mellom 07.00-19.00). Aktivitet vil etter 
planbestemmelsene foregå i dagperioden på hverdager, mandag til fredag. Arbeid i 
nattperioden og i helger forventes ikke å være aktuelt. Planbestemmelsene åpner for 
at det ved ekstraordinære forhold kan skje uttak til andre driftstider, men da skal det 
søkes til Sel kommune og naboer skal varsles. 

Vurdering
Med bakgrunn i at Sel kommune er pålagt vedlikehold av damkonstruksjonen og fangdammen 
for løsmasser, er reguleringsplanen utarbeidet for å fastlegge rammer for fremtidig 
vedlikehold slik at enkeltsøknader unngås. Planforslaget har vært på høring og innkomne 
uttaler er sitert i dette saksframlegget. Rådmannen har kommentert og vurdert hver enkelt 
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uttale, og det vises til disse vurderingene. Det har i høringen ikke kommet inn uttaler som er 
til hinder for at kommunen kan egengodkjenne planen.

Sel kommune har etter søknad fått tilsagn om tilskudd til gjennomføring av masseuttak i 
Uladammen, noe som bekreftes ved brev fra NVE, datert 03.03.16. Tiltaket regnes som
vesentlig i forhold til flomsikring av Otta i og med at dammen pr dato er full, og masser 
avlagres i Lågen fra utøpet av Ula og nedover Lågen. Tiltaket har et kostnadsoverslag på kr. 
15 500 000 eksklusive mva. Tiltaket tilfredsstiller tilskuddskriteriene for denne 
tilskuddsordningen, ettersom det er en forutsetning for gjennomføring av den prioriterte 
flomsikrigen av Otta sentrum. NVE vil således dekke 80 % av kostnadene innenfor en ramme 
på 12 400 000 kr. Tilsagnet er videre gitt på vilkår om at prosjektet må være sluttført og 
sluttregnskapet oversendt NVE innen utgangen av 2016. Med bakgrunn i dette tilsagnet er det 
nå avgjørende å få sluttført planbehandlinga og få et vedtak som gir et plangrunnlag for 
gjennomføring av vedlikeholdet. Planforslaget fremmes derfor til sluttbehandling og vedtak.
Etter høringen er område massedeponi MD 03 tatt ut av planen, for å imøtekomme merknad 
fra Eidefoss. Plankartet er endret i samsvar med dette. 

Det er videre utarbeidet en driftsplan for masseuttaket, der entrepenøren skal følge det 
planlagte driftsopplegget som er beskrevet i denne planen. Planen er utarbeidet for en 
hovedrensk av Ula-dammen, og det er tatt hensyn til at denne planen skal kunne brukes igjen 
når det på et senere tidspunkt skal være behov for jevnligere, men desto mindre rensk av 
dammen. 

Reguleringsplanforslaget sikrer at framtidig vedlikehold og drift vil skje innafor de rammene 
som vedtatt plan legger for drifta. Rådmannen mener reguleringsplanen legger rammer for 
drifta som er forsvarlig ut fra forholdet til naboer, miljøomsyn og andre interesser. Med 
bakgrunn i sakens utredninger og dokumenter anbefaler rådmannen at kommunestyret 
vedtar reguleringsplan for Uladammen.

Rådmannens forslag til innstilling:

Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
Uladammen.

Behandling i Formannskapet - 13.04.2016: 

Pål Ellingsbø ba formannskapet vurdere egen habilitet grunnet sitt ansettelsesforhold i 
Norconsult. Formannskapet fant Pål Ellingsbø habil. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Instilling i Formannskapet - 13.04.2016:

Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
Uladammen.
. 
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Behandling i Kommunestyret - 18.04.2016: 

Ordfører ba kommunestyret vurdere Pål Ellingsbøs habilitet grunnet hans ansettelsesforhold i 
Norconsult. Kommunestyret fant Pål Ellingsbø habil. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2016:

Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
Uladammen.

Rett utskrift 

27.04.16

Solveig Viktoria Olstad

Sign.


