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Klageavgjørelse - dispensasjon for reetablering av skigard - Gausdal 
kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune i brev datert 30.09.2020.  
 
Saken gjelder  
Arne Haavind representerer Henriette Christie Berles dødsbo. Haavind søkte om reetablering av 
skigard langs deler av grensa mot eiendommene gnr. 225 bnr. 9 og gnr. 210 bnr. 4 i Gausdal 
kommune. Det ble ikke sendt inn en grunngitt dispensasjonssøknad. Før klagebehandlingen var 
klager i kontakt med kommunen angående behovet for en grunngitt dispensasjonssøknad. Klager 
nabovarslet og klagen anses derfor som en grunngitt dispensasjonssøknad som utfyller den 
opprinnelige søknaden fra 11.10.2018. Kommunen tok ikke klagen til følge. Fylkesmannen opphevet 
kommunens vedtak på bakgrunn av mangelfull begrunnelse og sendte saken til kommunen for ny 
behandling.  
 
Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring. Kommunen mottok høringsuttalelser fra 
fylkeskommunen, Fylkesmannen og nabo Arve Gudbrand Blihovde. Naboen opplyser om at det ikke 
har vært skigard langs Torsdalsvegen siden 1965. Videre har han ikke registrert stier over naboens 
eiendom og mener derfor at folk ikke krysser eiendommen, men går langs veien.  
 
Gausdal kommune behandlet søknaden på nytt i vedtak av 24.06.2020. Kommunen ga ikke klager 
medhold.  
 
Haavind klaget på vedtaket i brev av 14.07.2020. Klager anfører blant annet at en dispensasjon ikke 
vil medføre uheldig presedens som gjør at bestemmelsen settes under press og undergraves. Klager 
understreker også at fordelene som ble anført ved den første behandlingen av saken, er relevante 
fordeler ved en dispensasjonsbehandling.  
 
Kommunen behandlet klagen og tok den ikke til følge i vedtak av 11.09.2020. 
 
Saken forutsettes kjent av sakens parter og Fylkesmannen har kun gjengitt hovedtrekkene.  
 
 



  Side: 2/4 

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, men skal 
legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34. Ved behandling av klager som gjelder dispensasjonsvedtak, innebærer 
det at Fylkesmannen fullt ut kan prøve om lovens to vilkår for å innvilge dispensasjon er oppfylt, 
men være svært tilbakeholden med å prøve om dispensasjon bør gis, jf. «kan», dersom lovens vilkår 
anses oppfylt. 
 
Fylkesmannen konstaterer at klager har rettslig klageinteresse og har inngitt klagen rettidig jf. fvl. § 
28 flg. og pbl. § 1-9. 
 
Planstatus  
Innhegning mot veg, er som hovedregel søknadspliktig, jf. pbl. § 20-1 bokstav h. «Mindre tiltak 
utendørs» er likevel unntatt fra søknadsplikt, jf. pbl. § 20-5 bokstav e. Nærmere presisering av hva 
som er «mindre tiltak», fremgår av byggesaksforskriften § 4-1. Mindre innhegninger, med åpne, 
enkle og lette konstruksjoner er unntatt, dersom de er lavere enn 1,5 m og ikke hindrer frisikt.1 

Fylkesmannen kan  ikke ut fra saksdokumentene å se om unntaket kommer til anvendelse på denne 
skigarden. Det er ikke vedlagt tegninger. Det er likevel nærliggende å legge til grunn at skigarden er 
søknadspliktig. Skigarden er en innhegning, som går helt ut i to vegkryss, og vil trolig hindre frisikt. I 
tillegg er skigarder normalt tyngre og relativt tette konstruksjoner, som ikke anses som «mindre». 
Klager har ikke bestridt at det er søknadsplikt. Fylkesmannen legger i denne saken til grunn lovens 
utgangspunkt – at innhegning mot veg er søknadspliktig.  
 
Tiltakshavers eiendommer, gbnr. 225/9 og 210/4, er omfattet av områdereguleringsplanen for Skei 
sør, vedtatt 25.09.2014. Tiltakshavers tomter er avsatt til fritidsbebyggelse. Skigarden er søkt plassert 
langs grensen mot formålet «turveg/sommerveg» i nord og vest. Turvegen/sommervegen er tillatt 
for kjørende trafikk i sommerhalvåret, jf. bestemmelsenes pkt. 5.01. Helårs hovedatkomst for 
klagers eiendommer og andre hytter ovenfor, er regulert inn over klagers tomt 210/4, ved 
skigardens østre ende. Eiendommene ligger innenfor område definert som Skei sentrum (jf. 
temakart til kommunedelplan for Skei, vedtatt 17.06.2010). I dette området gjelder pkt. 2.12 tredje 
ledd, i områdereguleringsplanen: «Etter søknad kan det godkjennes oppføring av gjerde for større felles 
områder.»  
 
Slik Fylkesmannen oppfatter plangrunnlaget, er det ikke tillatt å sette opp gjerder, som ikke er for 
«større felles områder». Dette gjelder uansett om det dreier seg om skigard eller andre type gjerder. 
Inngjerding av én til to enkelttomter, betinger derfor at det først er gitt dispensasjon fra 
reguleringsplanen. 
 
Generelt om dispensasjonsvurderingen  
Som kjent oppstiller plan- og bygningsloven to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon 
kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene i lovens 
formålsbestemmelse eller hensynene bak formålet det dispenseres fra. Det andre er at fordelene 
ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Hensynene som begrunner plangrunnlaget det er søkt dispensasjon fra, vil være sentrale ved 
vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder vilkåret om fordelene, er det primært den 
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samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. Fordeler av privat karakter vil kun 
unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen.  
 
Det fremgår videre av loven at kommunen ikke bør dispensere når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.  
 
Er de to vilkårene oppfylt, kan kommunen likevel avslå dispensasjon. Dette blant annet av hensyn til 
presedensfare og/eller likebehandling. Ingen har krav på dispensasjon. 
 
Den konkrete dispensasjonsvurderingen  
 
Hensyn  
Et av hensynene bak bestemmelsenes pkt. 2.12 er at beitedyr ikke skal bli innstengt, skadet eller 
sittende fast. Det omsøkte tiltaket omslutter ikke hele tomten og det er følgelig ikke fare for at 
beitedyr blir innstengt. Skigarder har blitt brukt i mange år og tillates etter søknad på større 
områder. Det er ikke grunn til å anta at kommunen ville godtatt inngjerding av større områder 
dersom det var fare for at beitedyr ville bli skadet eller sittende fast. Følgelig antas det at det 
omsøkte tiltaket ikke vil medføre fare for at beitedyr blir skadet eller sittende fast. Fylkesmannen kan 
derfor ikke se at tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet til beitedyr.  
 
Et annet hensyn bak bestemmelsen er estetiske hensyn. Kommunen ønsker at området skal være 
åpent og ikke preges av skigarder. På grunn av området og terrenget mener Haavind at gjerdet vil 
underordne seg helhetsinntrykket i området slik at det ikke vesentlig tilsidesetter estetikkhensynet.  
 
Fylkesmannen forstår det slik at kommunen legger stor vekt på at gjerdet blir liggende inntil to 
turveger og vil for de som bruker vegene oppfattes som visuelle stengsler. Følgelig finner 
kommunen at tiltaket vesentlig tilsidesetter estetikkhensynet som begrunner gjerdeforbudet.  
 
Det omsøkte gjerdet strekker seg over flere 10-talls meter på to sider av eiendommene. Etter 
Fylkesmannens syn vil dette medføre visuelle stengsler i området som kommunen ønsker skal være 
åpent og uten skigarder. Siden gjerdet er såpass langt finner Fylkesmannen at tiltaket medfører en 
vesentlig tilsidesettelse av hensynet til estetikk i området. Etter vårt syn er derfor det første av de to 
kumulative vilkårene oppfylt. Følgelig er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon jf. pbl. § 19-2. 
 
Fordeler og ulemper 
Videre vil Fylkesmannen behandle det andre dispensasjonsvilkåret kort.  
 
Arne Haavind anfører at gjerdet vil gi fordeler som skjerming mot innsyn samt å hindre 
gjennomgang over eiendommen. Verken kommunen eller nabo Bilhovde kjenner til at det er en 
ferdselsåre over eiendommen. Kommunen mener derfor at argumentet om å føre opp gjerde for å 
hindre gjennomgang over eiendommen ikke kan ilegges særlig vekt.  
 
Tiltakshaver påberoper seg også de relevante fordelene som ble påberopt ved den første 
behandlingen av saken. Fordelene ble av kommunen ansett å være private fordeler som ikke skulle 
tillegges vekt. Fylkesmannen var uenig og påpekte at personlige fordeler og areal- og 
ressursdisponeringshensyn kan sammenfalle – som i denne saken. Ved den fornyede behandlingen 
har kommunen ikke vurdert disse fordelene konkret. Etter Fylkesmannens syn er det ikke opplagt 
om vilkåret er oppfylt eller ikke. Kommunen kunne ha behandlet tiltakshavers anførsler konkret for 
å vise hvordan de har foretatt interesseavveiningen. På den annen side har kommunen allerede 
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konkludert med at det første dispensasjonsvilkåret ikke er oppfylt. Siden vilkårene er kumulative, må 
begge være oppfylt for å gi rettslig grunnlag til dispensasjon. Når det allerede er fastslått at det ikke 
er rettslig grunnlag for dispensasjon, er det ikke nødvendig for kommunen å ta konkret stilling til om 
det andre vilkåret er oppfylt, for å konkludere. 

Presedensfare 

I drøftelsen av det første dispensasjonsvilkåret trekker kommunen inn presedensfare. Kommunen 
skriver blant annet at «Etter kommunedirektørens syn vil derfor oppføring av gjerde av presedenshensyn i 
vesentlig grad tilsidesette hensynet bak gjerdeforbudet.» Fylkesmannen vil understreke at 
presedensfare ikke er relevant ved vurderingen av om en dispensasjons vesentlig tilsidesetter 
hensyn bak planbestemmelsen. Dette er to separate vurderinger. Kun dersom de to kumulative 
dispensasjonsvilkårene er oppfylt, er det relevant for kommunen å vurdere presedensfare. Dersom 
det er rettslig grunnlag for dispensasjon, «kan» kommunen likevel avslå søknaden blant annet på 
grunn av presedensfare.  

Kommunen understreker også at de har en restriktiv praksis med å gi dispensasjon for gjerder rundt 
hyttetomtene. Dersom det hadde vært rettslig grunnlag for å gi dispensasjon, finner kommunen det 
ikke ønskelig å gi dispensasjon på bakgrunn av presedenshensyn.  
 

Fylkesmannen sitt vedtak  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Gausdal kommune sitt vedtak av 24.06.2020 der 
det er gitt avslag på søknad om dispensasjon.  
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 32 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Med hilsen 
 
Jo-Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Kristin Veflen 
rådgiver 
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