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Britt Aure Bugge og Tom Henrik Sipos 
Frydenbergveien 49 
1415 Oppegård 
 
 

  
 

Klageavgjørelse - høydefastsetting på fritidsbolig - Gausdal kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Gausdal kommune i brev datert 26.04.2019, journalført her 
06.05.2019. Vi beklager lang saksbehandlingstid.  
 
Saken gjelder 
 
Det ble sendt ut nabovarsel den 25.10.2018. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak ble mottatt av Gausdal kommune 20.11.2018. Bolig Partner AS var 
ansvarlig søker på vegne av tiltakshaver, Lars Erik Hoelsæther.  
 
I mail av 17.12.2018 opplyste Lars Erik Hoelsæter om at høydene på kart og virkelighet ikke stemmer 
overens. Han skriver at det viser seg at veien er ca. 1 meter høyere enn på tegningene, noe som 
betyr at vår hytte må legges høyere. Derfor ble det sendt ut et nytt nabovarsel 07.01.2019. Det 
fremkom flere bemerkninger til nabovarselet.  
 
Den 22.01.2019 sendte Bolig Partner AS ny situasjonsplan og nye byggesøknadstegninger på vegne 
av Lars Erik Hoelsæther.  
 
Den 06.02.2019 var det befaring på eiendommen der alle berørte parter møtte.  
 
Gausdal kommune ga tillatelse til omsøkte tiltak i vedtak av 06.03.2019. 
 
Den 22.03.2019 klaget Britt Aure Bugge og Tom Sipos, på vedtaket, eiere av naboeiendommen 
gnr/bnr 224/145 i Gausdal kommune.  Dere anfører blant annet at reguleringsbestemmelser må 
følges og at dette må være likt for alle tomter. Dere viser til det kommunen skriver. 
 
Gausdal kommune tok ikke klagen til følge i vedtak av 12.04.2019.  
 
Den 05.11.2019 mottok Gausdal kommune ferdigattest på hytta. Fylkesmannen i Innlandet var 
kopimottaker.  
 
Saken forutsettes kjent av sakens parter. Vi har derfor kun gjengitt hovedpunktene.  
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Fylkesmannen sin vurdering  
 
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold 
 
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34 annet ledd. Ved prøving av det frie skjønn skal Fylkesmannen legge stor 
vekt på hensynet til det kommunale selvstyret jf. fvl. § 34. 
 
Klagerne har rettslig klageinteresse jf. fvl. § 28 flg. og pbl. § 1-9. Klagefristen er overholdt jf. fvl. § 29. 
 
Vurdering av om tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen 
 
Klagerne anfører at tiltaket ikke er i samsvar med reguleringsplanen og derfor at tiltaket ikke skulle 
vært godkjent. Det må derfor avgjøres om tiltaket er i samsvar med gjeldende for området 
Fylkesmannen vil først legge frem plangrunnlaget. 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Nersetra (planid: L12.181. Ikrafttredelse: 13.des. 2010) 
Området er avsatt til fritidsformål. I reguleringsbestemmelsen § 3.6 heter det at «Bebyggelsen skal 
tilpasses terrenget på tomta best mulig, bl.a. skal det søkes å unngå kraftige frilagte skjæringer og fyllinger. 
Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utføres så skånsomt som mulig. Frilagt grunnmur over 
terreng skal ikke overstige 80 cm.» 
 
Fylkesmannen mener bestemmelsen oppstiller en skjønnsmessig regel. I første setning heter det at 
«Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på tomta best mulig (…)» Bruken av ordet «skal» betyr at det er et 
krav om best mulig terrengtilpassing. Videre er det klart at bebyggelsen skal tilpasses terrenget på 
den konkrete eiendommen, ikke terrenget rundt slik kommunen legger vekt på i vedtaket av 
06.03.2019. Likevel er det uklart hva som ligger i uttrykket «best mulig».  
 
Videre i bestemmelsen heter det at det skal «søkes å unngå kraftige frilagte skjæringer og fyllinger.» Slik 
vi forstår dette betyr det at både skjæringer og fyllinger er i samsvar med planen og derved kravet til 
best mulig terrengtilpasning så lenge de ikke er «kraftige». Hva som menes med at en skjæring eller 
fylling er «kraftig», sier ikke planen noe nærmere om.   
 
Slik Fylkesmannen forstår bestemmelsen, gir den ikke konkret anvisning på hva som menes med 
uttrykket «best mulig». Derfor må Fylkesmannen tolke uttrykket for å avgjøre den konkrete saken. 
Fylkesmannen tolker formuleringen slik at «best mulig» betyr minst mulig terrengginngrep på 
eiendommen og en bebyggelse som harmonerer mest mulig med terrenget på tomta.  
 
Til illustrasjon har vi lagt ved en tegning fra saksdokumentene.  
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Utsnitt hentet fra tegningen til Bolig Partner AS.  
 
På venstre side i bildet ser vi at fyllingen er lagt høyere opp enn det terrenget krever for at hytta skal 
stå på flatt underlag. En kunne oppnådd samme resultat ved en fylling som ikke var like høy. Ut fra 
Fylkesmannens forståelse av bestemmelsen, skal en foreta et inngrep i terrenget som er så lite som 
mulig. I den foreliggende saken er det derfor ikke påkrevd at en fyller opp så mye av terrenget for at 
hytta skal kunne stå på et flatt underlag. Slik Fylkesmannen ser det, er inngrepet i terrenget større 
enn nødvendig og derfor ikke i samsvar med Fylkesmannens forståelse av planen.  
 
Fylkesmannen finner derfor at det omsøkte tiltaket ikke er i samsvar med reguleringsplanen. Siden 
tiltaket ikke er i samsvar med planen, hadde kommunen ikke hjemmel til å godkjenne tiltaket. 
Kommunens vedtak er derfor beheftet med en feil.  
 
Ugyldighetsvurderingen 
 
Spørsmålet er videre om feilen medfører at vedtaket er ugyldig.  
 
Etter fvl. § 41 kan en se bort fra en saksbehandlingsfeil dersom det er «grunn til å regne med at feilen 
ikke kan ha virket bestemmende» på vedtakets innhold. I forarbeidene til forvaltningsloven er det gitt 
uttrykk for at en saksbehandlingsfeil som hovedregel bare bør få betydning for vedtakets gyldighet 
dersom det er sannsynlig at den har hatt en slik betydning. I rettspraksis er dette formulert som at 
det må foreligge «en ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen kan ha virket inn på vedtakets 
innhold jf. Rt. 2009 s. 661, Husebyskogen.  
 
Hva slags feil det er tale om, vil være et sentralt moment i vurderingen av om et vedtak skal anses 
ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Alvorlige feil som at en sak er mangelfullt utredet, vil 
normalt føre til ugyldighet, mens mindre grove feil som mangelfull begrunnelse eller manglende 
underretning som regel ikke vil gjøre det. 
 
I foreliggende sak er det fattet et vedtak uten nødvendig hjemmel. I slike saker er det en presumsjon 
for at feilen har virket inn på avgjørelsen. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere det helt konkret. Et 
vedtak med materielle feil er praktisk talt alltid ugyldig jf. Forvaltningskomiteens innstilling s. 298. 
 
Det fremgår av juridisk teori at en bør være mer tilbakeholden med å statuere ugyldighet til skade 
enn til gunst, særlig når det har gått lang tid siden avgjørelsen og parten har innrettet seg i tillit til 
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den jf. f.eks. Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utg., Oslo 2018 s. 465–466. I 
foreliggende sak ble tiltakshaver informert om klagefristen på tre uker i vedtak av 06.03.2019. 
Vedtaket ble påklaget 22.03.2019. Det fremgår ikke av denne klagen at den også ble sendt til 
tiltakshaver. I brev av 28.03.2019 vurderte kommunen oppsettende virkning. Tiltakshaver var 
kopimottaker og det opplyses om at saken blir sendt til Fylkesmannen dersom kommunen ikke tar 
klagen til følge. Fylkesmannen finner derfor at tiltakshavers innrettelse ikke kan tillegges vekt fordi 
tiltakshaver ikke har hatt et berettiget grunnlag for å innrette seg i tillit til vedtaket. 
 
I foreliggende sak finner Fylkesmannen at vedtaket ikke er i samsvar med reguleringsplanen og at 
vedtaket er fattet uten nødvendig hjemmel. Vedtaket av 06.03.2019 er derfor ugyldig. 
 
Rettsvirkningen av ugyldighet 
 
Videre må det avgjøres hva som er virkningen av ugyldighet. Etter en samlet vurdering er det ikke 
mulig for Fylkesmannen å reparere saksbehandlingsfeilen ved vår behandling av klagesaken. 
Fylkesmannen finner det klart at mangel på hjemmel har virket bestemmende på vedtakets innhold. 
Fylkesmannen finner derfor at vedtaket må oppheves jf. fvl. § 41. 
 
Avsluttende bemerkning  
 
Avslutningsvis ønsker Fylkesmannen å presisere at tiltak i strid med reguleringsplanen unntaksvis 
kan tillates på bakgrunn av en dispensasjonssøknad i samsvar med kravene i pbl. § 19-1 jf. pbl. § 19-
2. 
 
Fylkesmannen sitt vedtak 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fjerde ledd, opphever Fylkesmannen Gausdal kommune sitt 
vedtak om tillatelse til oppføring av hytte på gnr. 224 bnr. 146. Kommunen har ikke hjemmel for å 
tillate det omsøkte tiltaket. Klagen er derfor tatt til følge.  
 
Dette innebærer at søknaden skal behandles på nytt av Gausdal kommune.  
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i fvl. § 34 og pbl. § 1-9. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages jf. 
fvl. § 28. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
direktør 

  
 
Jo-Bjørner Haugen 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
GAUSDAL KOMMUNE Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Boligpartner AS Storgata 121 2615 LILLEHAMMER 
Lars Erik Hoelsæther Rudsteinveien 17 1480 Slattum 
    

 
 
Mottakerliste: 
    
    


