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G.nr. 220 b.nr. 60 – Majorsli-Gutua 47, Svingvoll – Klage på vedtak av 19.01.21 og 26.04.21 
 
Vi har mottatt kopi av Gausdal kommunes vedtak om tillatelse til utbygging av Majorsli-Gutua 47  
av 19. januar 2021 med reparasjonsvedtak av 26.04.21. Begge vedtak påklages til Statsforvalteren  
i Innlandet. Begge klager er rettidig fremsatt. 
 
Vedtaket av 19. januar 2021  
ble påklaget innen tre uker etter at kommunen på vår oppfordring hadde gitt fullstendige 
opplysninger om sin begrunnelse for vedtaket og fremlagt ny informasjon fra utbygger, som 
kommunen hadde mottatt etter vedtaket av 19. januar 2021. Kommunens vurdering av 
klagefristens utløp er feilaktig og bes satt til side. 
Vår klage over januar-vedtaket følger av brev datert 3.mars til Gausdal kommune. Det kan i det alt 
vesentlige vises til brevet. 
 
Reparasjonsvedtaket av 26. april 2021 
Vi kan i det alt vesentlige vise til vårt brev til kommunen av 10.april 2021 med bemerkninger til 
nabovarsel av 29.mars 2021 fra Horten Utvikling AS 
 
Kort oppsummert har vi følgende å bemerke: 
Kommunen har ved sin behandling av byggesaken for Majorsliguta 47 fraveket forvaltningslovens 
og plan- og bygningslovens forvaltningsprinsipper på så vesentlig måte at saksbehandlingsfeilene 
får betydning for vedtakenes gyldighet. 
Etter plan- og bygningsloven skal kommunen i utgangspunktet kunne legge søkers saksfremstilling 
til grunn, men ikke fullstendig ukritisk. Et minimum av kontroll skal kommunen gjennomføre. 
Første nabovarsel av 01.07.20 ble forelagt naboene med situasjonskart fra før tomten var oppmålt.   
Byggverkets plassering og adkomst til tomten samsvarte ikke med de grenser som i ettertid ble 
oppmålt og matrikulert den 7.juli 2020.  Dette hadde både kommunen og utbygger kunnskap om, 
uten at byggemelding for et trinns behandling ble korrigert. Feil situasjonskart ble derfor lagt til 
grunn for vedtaket av 19. januar 2021, og vedtaket er ugyldig. 
 
I februar 2021 startet prosjektleder gravearbeider etter plantegninger fra før oppmåling på 
grunnlag av det ugyldige vedtaket om byggetillatelse. Da hadde imidlertid utførende entreprenør 
fått nye tegninger med endrede kotehøyder og endret adkomst. Endringene var ikke nabovarslet 
eller byggemeldt selv om disse innebar vesentlige endringer i forhold til første byggemelding.  
 
Etter gjentatte klager fra oss, og flere andre naboer, påla Gausdal kommune den 26.03.21 
øyeblikkelig stans i byggearbeidene inntil ny situasjonsplan og nye terrengprofiler ble omsøkt. Ved 
dette erkjente kommunen at deres vedtak av 19. januar 2021 ikke hadde gyldighet. 
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Vi mottok nytt nabovarsel 29.03.21 med helt nye situasjonstegninger.  Både utbygger og Gausdal 
kommune forsøkte å begrense vår klagemulighet til de endringer som nå var foretatt i forhold til 
den byggetillatelsen kommunen selv kalte tilbake ved sin stoppordre. 
Utover å vise til klagene/våre merknader til nabovarsel av 3.mars 2021 og 10. april 2021 gjentas 
noen hovedpunkter i disse: 

 
Reguleringsplanen: 
 
Gausdal kommune har det overordnede ansvar for å kontrollere at reguleringsplanen 
følges.    Reguleringsplanen stiller krav om at hyttene får en god terrengtilpasning, og at 
skjæringer og fyllinger gjøres minst mulig.  Kommunen har ikke saklig prøvet og kontrollert 
byggemeldingene mot reguleringsplanen ved vedtaket av 19. januar 2021 eller vedtaket av 
26. april 2021. 
 
Kommunen synes å legge til grunn at de er fritatt for kontrollansvar i forhold til 
reguleringsplanen, loven og forskriftene gitt med hjemmel i loven når naboene ikke har 
kommet med bemerkninger til nabovarsel, jf. kommunens konklusjon ut fra nabovarsel av 
1. juli 2020. Dette er feil.  Kommunen kan ikke ukritisk legge tiltakshavers melding til 
grunn, selv om naboene ikke har hatt bemerkninger. 
Naboene har normalt verken verktøy, kompetanse eller kunnskaper til å foreta en kontroll 
av tomtegrenser, høyder, snitt, fyllinger, skjæringer mv.  Det faktum at kommunen ikke en 
gang klarte å kontrollere «situasjonskart» i forhold til matrikkel var i seg selv kritikkverdig.  
At de fraskriver seg ansvaret for å ta vare på reguleringsplanens og lovverkets anvisninger 
fordi naboene ikke kom med bemerkninger er i strid med deres forvaltningsansvar. Det er 
uansett tilstrekkelig at slike klager kommer frem og tas hensyn til etter kommunens 
feilaktige vedtak. 
 
Teknisk etat skal ivareta alle de hensyn som er nedlagt i det planverktøyet de politiske 
organer har besluttet. Dette skal håndteres slik at alle interesser ivaretas, også 
nabointeressene, selv om naboene er utenbygdsboende. Det er lettvint og i strid med 
prosessens forutsetninger at teknisk etat tydeligvis finner det brysomt å pålegge korrekt 
plassering og tilpasning av bebyggelse til reguleringsplanens strenge krav, og ganske 
særlig å kreve endringer når manglene skyldes egen utilstrekkelig saksbehandling.  Det 
etterlater et inntrykk av at teknisk etat «ikke synes det er så farlig».  Området er jo 
allerede estetisk forringet, så dette må man tåle. 
 
Ulovlige fyllinger 
Byggemeldte fyllinger er i strid med plan- og bygningslovens krav.  Fyllingsfoten skal starte 
minimum 1 meter inn fra grensen.  Dette er ikke overholdt da den til dels går helt ut til 
grensen.  
Vi mener også at høyden på fyllingsfoten er for høy (maks 1,5 meter på det høyeste).  
Dette har vi dokumentert med bilder fra før og etter fyllingene ble etablert. 
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Vedtaket av 26. april 2021 må også oppheves og saken sendes tilbake til kommunen for ny, 
forsvarlig behandling der plan, lov og forskrifter følges. 
Hvis ikke kommunen av eget tiltak opphever byggetillatelsene av 19. januar 2021 og 26. april 
2021, bes kommunens redegjørelse for saken ved oversendelse til Statsforvalteren forelagt oss 
for kontroll av faktum før ekspedering.  Vi forutsetter at all tidligere korrespondanse i saken 
(inklusive bilder) oversendes Statsforvalteren i forbindelse med klagebehandlingen.   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ane Line og Hans I. Solberg 


