
Merknader til Dispensasjonssøknad for Nersetervegen 116 

Vi viser til nytt nabovarsel vedrørende fritidsbolig i Nersetervegen 116, Svingvoll (Gnr: 224, 
Bnr: 146). Datert 17.06.2020, som vi ikke godkjenner.  
 
Vi har mottatt nabovarsel fra Thomas Lybeck/Bolig Partner A/S. Det søkes nå om 
dispensasjon fra bestemmelsene i: Arealplaner.  Vi har følgende merknader til 
Dispensasjonssøknaden. 
 
Tegninger vedlagt i det siste nabovarselet, gir ikke tydelig bilde av opprinnelig terreng på 
tomta, da de nye tegningene er basert på tomta etter påfylt masse.  
 
Se våre kommentarer (i rødt) til nabovarselet (i blått).  
 
Dispensasjonssøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19 
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: Arealplaner 
Begrunnelse for dispensasjon: Ny saksbehandlingsprosess fører til at vi nabovarsler en 
dispensasjonssøknad på fritidsbolig som er oppført. Vi søker dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan punkt 3.6: bebyggelsen skal tilpasses terrenget på tomta best mulig. Vårt 
omsøkte tiltak vil stå på en fylling som er lagt noe høyere enn det terrenget krever for at 
hytta skal stå på flatt underlag. Vi mener det er gode grunner til å fravike denne delen av 
bestemmelsen på denne tomta. 
Viser til tidligere søknad om dispensasjon på samme tomt (Arkivsaksnr.: 13/1135-2), hvor 
kommunens vurdering var som følger: “Det vil ikke være riktig å gi dispensasjon for ei hytte 
som avviker fra planen, og særlig ikke ved så store avvik.” 
 
1. Terrenget på tomta heller naturlig nedover, og for at hytta ikke skal ligge i et søkk, må det 
fylles opp noe. Det er bløtt og delvis myr på denne delen av tomta, derfor mener vi det er 
nødvendig og akseptabelt å heve hytta slik det nå er gjort. 
Viser til merknad (17.01.2019) skrevet til nabovarsel 07.01.2019:  
“Høyder oppgitt i første søknad, ble kontrollert med eksisterende terreng. Allerede her var 
det opphøyet med masse over eksisterende terreng som gjorde at hytta lå flatt. Vi godkjente 
derfor nabovarselet (25.10.2018) med angitte forbehold (04.11.2018): Vi forutsetter at 
utførelse blir i henhold til reguleringsbestemmelser og høyde vist på oversendte tegninger, 
samt at friareal mellom tomter ikke blir berørt.” 



 
Viser også til merknad (20.02.2019) skrevet til nye tegninger datert 08.02.2019:  
“Det ble nevnt under befaring at det er myr i området og at dette er et problem.Dette mener 
vi ikke innvirker på valg av kote for gulv. Uansett må eventuell myr skiftes ut med 
sprengstein / byggbare masser ned til faste byggbare masser.” (Byggbar grunn kan til visse 
tilfeller være ned til fast fjell)  
 
2. Plasseringen er valgt også for å sikre at innkjøring til tomta ikke blir for bratt. 
Fallet på veien ville ikke ha overskredet anbefalt fall for tilsvarende bebyggelse i henhold til 
myndigheters krav. Fallet kunne også vært strukket utover i veilengde dersom nødvendig.  
 
3. Hytta er slik vi ser det, plassert riktig i forhold til høyden på veien. 
Viser til merknad (17.01.2019) skrevet til nabovarsel datert 07.01.2019: “Det er også nevnt 
som begrunnelse at Nersetervegen 116 ikke skal behøve å kjøre ned fra felles vei til sin 
tomt, at man må se på feltet som en helhet. Det står ikke skrevet noe om høyde i forhold til 
vei i reguleringsbestemmelsene for Skei Fjellgrend. En slik begrunnelse avviker også fra 
hvordan andre hytter på Skei Fjellgrend ligger i forhold til tilsvarende veier. Det er normalt at 
hytter på nedsiden/sørsiden av felles vei, ligger lavere enn felles vei. Vi er enig i at man må 
se på helheten på feltet. Men ber da om at det sees på Skei Fjellgrend i sin helhet, ikke bare 
veien inn til dette hyttetunet.” 
 



4. Det er ønskelig at tomta opparbeides slik at det blir plass til planlagt fremtidig anneks og 
garasje, samt en platting - for å få et praktisk og brukervennlig uteareal på denne tomten, 
som øvrige hytter i feltet også har. 
Viser til nabovarsel datert 25.10.2018 med tegninger og situasjonsplan nr 1250100439 av 
Bukkespranget, sist revidert 11.10.2018: Det er tydelig angitt på disse tegningene at det var 
både plass til garasje og anneks på den høyden vi godkjente i første nabovarsel.  

 
 
5. Hytta vil med denne plasseringen ligge naturlig og pent i terrenget på tomta, uten å ruve. 
Omkringliggende hytter har fyllinger som vårt omsøkte tiltak. 
Vi er ikke enige i at plasseringen ligger naturlig og pent i terrenget på tomta uten å ruve. Se 
bilder tatt nå i juni, også under punkt 7.  
 
 
  



Viser også til svar fra Fylkesmannen datert 03.02.2020 

 
“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.” 
 
6. Etter flere befaringer mener vi at denne høydeplasseringen ikke uforholdsmessig vil 
ødelegge utsyn, horisont eller solforhold for nabotomter i dette hyttefeltet. 
Vi er ikke enige i disse påstandene. En heving av høyde på 0.9 meter, har redusert utsyn, 
horisont og solforhold for vår hytte. Midtvinters fikk vi bekreftet at hevingen på 0.9 meter 
gjorde at vi mistet sola i perioder. Dersom hytta hadde vært bygget på opprinnelig høyde, 
ville også begge hytter unngått sjenerende innsyn til hverandre. Og det er uten tvil at dette 
forringer verdien av vår hytte. 
 
7. På store deler av tomta er terrenget uberørt. 

 
Bilder av tomta, også 
lagt inn under punkt 
5, viser at største 
deler av tomta er fyllt 
opp/berørt.   



Viser også til nye tegninger sendt 08.02.2019, der det vises tydelig at det er lagt fyllinger på 
store deler av tomta.

 
 
Vi mener derfor at hensynet bak bestemmelsen ikke er vesentlig sidesatt, og at en 
dispensasjon burde kunne gis. 
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 vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra 
planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør 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, ref 
Fylkesmannens vedtak av 03.02.2020. 
 
Det er ikke fremkommet noen nye opplysninger som kan rettferdiggjøre en dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Ref fylkesmannens svar datert 03.02.2020 
 
Viser til merknad (20.02.2019) skrevet til nye tegninger datert 08.02.2019. “Ved befaring av 
området før kjøp av vår tomt i Nersetervegen 114, var det tydelig at Nersetervegen 116 lå 
vesentlig lavere enn vår tomt, felles vei, og på nivå med gangveien nedenfor. Vi så derfor 
ingen risiko for at solforhold og utsyn/horisont skulle kunne ødelegges av oppføring av hytte i 



Nersetervegen 116 dersom reguleringsbestemmelser ble fulgt. Vi har derfor hele veien  bedt 
om at det vises hensyn både til eksisterende terreng, vår hytte, og 
reguleringsbestemmelsene for området.”  
 
Viser også til advarsel som ble gitt av Kommunen 26.04.2019 etter at vi ba om byggestopp 
mens saken lå til behandling hos Fylkesmannen:  “Vi gjør imidlertid oppmerksom på at 
dersom fylkesmannen opphever kommunens vedtak og konklusjonen blir at hytta må 
senkes, må Hoelsæther rette seg etter dette og rive hytta. Han tar derfor en sjans om han 
velger å gjøre det.” 
 
Fylkesmannen er også klar i sin uttalelse:  
“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 vennlig hilsen  

Britt Bugge og Tom Sipos 

 

Legger også ved de nabovarsler vi har referert til, samt svar fra fylkesmannen:  

Tidligere dispensasjonssøknad på samme tomt: ‘Arkivsaksnr.- 13/1135-2.pdf’ 

Første nabovarsel: ‘20181025-Nabovarsel1.pdf’ 

Andre nabovarsel: ‘20190107-Nabovarsel2.pdf’ 

Tredje nabovarsel/nye tegninger: ‘20190208-Nye Byggesøknadstegninger.pdf’ 

Svar på klage fra kommunen/samt advarsel om at bygging skjer på eget ansvar: 
‘20190426-gbnr-224146-ekspedering-av-pu-sak-2519-klage-paa-hoeydefastsettelse-nersete
rvegen-116.pdf’ 

Svar fra Fylkesmannen: ‘20200203-Fylkesmannens Klageavgjørelse - høydefastsetting på 
fritidsbolig - Gausdal kommune.pdf’ 

Fjerde. Nabovarsel: ‘20200617-nabovarsel4.pdf’ 

 


