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G/BNR 166/8 AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE 
TOFTSETERVEGEN 58 PÅ SKEITILTAKSHAVER THOR EGGEN 
 
Saken er behandlet som del.sak   299/20. 
 
Viser til mottatt søknad om tiltak uten ansvarsrett som gjelder oppføring av gjerde på nevnte 
eiendom. Han er plaget av sau som legger igjen avføring ved innganger og på helleplattinger 
rundt hytta. På vedlagte kartskisse er gjerdet tegnet inn til eksisterende gjerde mot øst og 
utgjør ca 300 m2 inkl hytta. Gjerdet skal oppføres i trematerialet og innenfor høydekravet.  
 
Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Skei Sør, hvor følgende gjerdebestemmelser er 
fastsatt: 
 
2.12 
Oppføring av gjerde – generelt 
Det skal legges vekt på at gjerde skal underordne seg helhetsinntrykket i området og det skal 
ikke virke dominerende. Gjerde skal oppføres med en høyde på 1,2 meter og det skal 
fortrinnsvis settes opp av trematerialer, f. eks skigard. Ved helt spesielle behov kan 
nettinggjerde (Nasjonalgjerde) godkjennes. 
 
Gjerde skal oppføres slik at beitedyr ikke kommer til skade eller blir sperret inne. Grinder 
skal vende utover. Eier har ansvar for at bygninger og gjerder er sikret/vedlikeholdt slik at 
beitedyr ikke blir innestengt eller sittende fast. Gjerde som ikke vedlikeholdes kan kreves 
fjernet. Gjerde skal utføres slik at stier, råk, skiløyper og lignende ikke stenges. 
 
Området definert som Skei sentrum i kommunedelplanen: 
Etter søknad kan det godkjennes oppføring av gjerde for større felles områder. 
 
Området utenom Skei sentrum: 
Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m2 inntil hytta for å skjerme inngangsparti, 
biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en ”tunløsning” mellom ulike bygg 
på eiendommen. Bestemmelsen gjelder ikke byggeområdene H6 og H7 på Slåsetra. 
 
 
Skei sentrum er definert i kommunedelplan for Skei 2010 – 2022.  Her er Skei sentrum 
definert til å omfatte hele området fra krysset mellom Skeisvegen og Segalstadsetervegen og 



mot sentrum på Skei. Denne tomta med nabotomter og Tofte seter ligger innenfor Skei 
sentrum hvor det er fastsatt at gjerder bare kan oppføres for større felles områder og ikke for 
enkelttomter. Vi ser imidlertid behovet for å kunne holde beitedyr borte, så vi foreslår i stedet 
at hytteeierne går sammen om en felles søknad om å gjerde inn et større område. 
 
Det er ikke gitt permanent tillatelse til oppføring av gjerde på disse tomtene. Vi har helt 
unntaksvis gitt midlertidig dispensasjon for å sette opp gjerde mot trafikkert veg for å hindre 
små barn i løpe ut i vegen.  
 
Søknad om dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra gjerdebestemmelsene for å kunne føre opp et gjerde på deler av 
tomta. Det vises til at tomta ligger for seg selv perifert i forhold til sentrum, og at området 
likner mer på situasjonen utenfor Skei sentrum der det tillates 400 m2. Et areal som omsøkt 
tilsidesetter ikke hensynet bak bestemmelsen. 
Det opplyses at gjerdet vil innordne seg etter helhetsinntrykket i området og vil ikke virke 
dominerende. Det skal plasseres flere meter inn på tomta slik at inntrykket av åpen natur skal 
opprettholdes og ikke hindre dyrs ferdsel. Det vil heller ikke komme i konflikt med skiløyper, 
stier golfbane eller annet. Gjerdet vil gi økt bruksverdi for Eggen, og ulempene er vanskelige 
å se. 
 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2: 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

 
Vurdering: 
Området hytta ligger i er i dag ikke inngjerdet. Det har vært planer om å gjerde inn hele Skei 
Sentrum, et stort område hvor gjerdet blir liggende ovenfor denne tomta. Arbeidet med å få til 
dette vil bli tema i ny kommunedelplan for Skei. Slik det er i dag skjer det derfor at beitedyr 
kommer helt inn i sentrum. 
 
Det er ikke gitt tillatelser til gjerding i dette området. Av hensyn til visuelle kvaliteter i 
hyttefeltet ønsker man et åpent område som ikke preges av skigarder.  For å skjerme seg mot 
beitedyr åpner reguleringsplanen i stedet for at det etter søknad kan settes opp  gjerder som 
omfatter større områder under ett. Et forslag om å gjerde inn hytta sammen med hele 
seterløkka på Toftsetra har Eggen ikke fått gjennomslag for hos grunneier. Vi kan langt på 



veg være enige i at slik hytta ligger på utsiden av ei seterløkke vil ikke gjerdet bli 
dominerende eller bidra mye i å skape en landskapsbilde preget av  mye gjerder.  Gjerdet vil 
heller ikke hindre dyr i å streife rundt i området.   
 
Dersom det tillates gjerde her vil dette klart medføre presedens som gjør at bestemmelsen 
settes under press og undergraves. Reguleringsplanen blir dermed ikke det styringsverktøyet 
som var tenkt. Etter kommunedirektørens syn vil derfor oppføring av gjerde av 
presedenshensyn i vesentlig grad tilsidesette  hensynet bak gjerdeforbudet. 
 
Fordeler og ulemper: 
Når fordeler skal avveies mot ulemper er det de offentligrettslige hensyn for allmennheten og 
ikke den enkeltes fordeler det siktes til. Fordeler av privat karakter vil kun unntaksvis kunne 
vektlegges. Dette kan være særlige behov grunnet sykdom, uførhet eller liknende. Vi ser at 
inngjerding vil være en fordel for Eggen, men at dette har liten relevans i fordelsvurderingen. 
Vi kan vanskelig se at Eggen er i noen særstilling i forhold til de mange andre som også 
ønsker seg gjerde rundt hytta. Direkte ulemper er vanskelige på påpeke da inngjerding har lite 
å si for beiting eller landskapsbildet.  Ulempen er at dersom det gis dispensasjon vil dette få 
uheldige konsekvenser ved at også andre vil kunne kreve å få godkjent inngjerding på sin 
hytte. Det er derfor i allmennhetens interesse at bestemmelsene i planen blir fulgt. Det er 
dermed ingen klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. 
Fritt skjønn: 
Kommunen har kjørt en restriktiv praksis på ikke å godkjenne gjerder på hyttetomter innenfor 
det som er definert som sentrum. Av presedenshensyn er det ikke ønskelig å gi dispensasjon 
selv om de ovennevnte vilkårene skulle mot formodning være oppfylt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-6 avslår Gausdal kommune foreliggende 
søknad om byggetillatelse på gjerde på g/bnr 155/35. Avslaget begrunnes med at 
søknaden er i strid med gjerdebestemmelsene i reguleringsplan for Skei sør og at 
vilkårene for å gi dispensasjon etter § 19-2 ikke er oppfylt.  
 
Regning for gebyr i tilknytning til byggesaken ettersendes. 
 
Generelle opplysninger om klageadgang:  
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt spesielle vilkår for 
tillatelsen, kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28.  
Frist for å framsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.  
Klagen, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Planutvalget i Gausdal.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
   

Bjørn Nyfløtt 
Fagansvarlig 
Dir.tlf. 97 73 58 12 
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