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Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon –  
Roasetervegen 406 gnr./bnr. 103/21 
 
Etter å ha konsultert advokat og foretak i byggenæringen med sentral godkjenning har vi 
kommet frem til følgende: Det klages med dette på avslag på søknad om dispensasjon datert 
25.06.2020, jfr. forvaltningslovens § 28. Avslaget ble mottatt av undertegnede den 
29.06.2020, og klagen er således rettidig. 
 
Sakens faktiske side: 
 
Eiendommen gnr./bnr. 103/21 – Roasetervegen 406 i Gausdal kommune, ble kjøpt av 
undertegnede i september 2011. 
 
I gjeldende reguleringsbestemmelser for Roaseter hytteområde står det følgende 
vedrørende antall tillatte kvadratmeter per eiendom i § 2: «Samlet grunnflate skal ikke 
overskride 90 m2». Det er, verken i § 2 eller andre steder i reguleringsbestemmelsene, 
oppgitt hva slags kvadratmeter det er snakk om. Det er aldri beskrevet om dette skal være 
bruttoareal, bebygd areal, bruksareal eller andre arealangivelser. 
 
I 2013 ble hytta bygget på. I forbindelse med avslutningen av byggesaken ble det opplyst fra 
kommunens side at hytta nå var totalt 89,3 m2. Heller ikke her er det nærmere oppgitt hva 
slag areal det er snakk om. Undertegnede la da til grunn at eiendommen ikke kunne 
bebygges noe mer. 
 
I 2018 fikk vi derimot brev fra kommunen vedrørende eiendomsskatt, som nå kunne 
informere oss om at eiendommen kun var bebygd med 84 m2. Dette var avdekket under 
kommunens eget takseringsarbeid i forbindelse med beregning av eiendomsskatt. Igjen var 
det ingen angivelse av hva slags arealtype det var snakk om, kun opplysning om at antallet 
m2 som ble lagt til grunn var 84. 84 m2 er altså det siste tallet vedrørende eiendommen som 
er opplyst til oss fra kommunens side, og som gjorde at vi bestemte oss for å bygge en 6 m2 
bod. 
 
På bakgrunn av at kommunen selv opplyste til oss at eiendommen kun var bebygd med 84 
m2, og dette var det siste opplyste tallet overfor oss, la vi i god tro til grunn dette, og satte 
derfor opp en 6 m2 stor bod, slik at totalt antall kvadratmeter nå ble akkurat 90, slik 
reguleringsbestemmelsene for området tillater. 
 



Boden er ikke søknadspliktig, og ble derfor ikke søkt om på forhånd. I forbindelse med 
melding om tiltaket som ble sendt inn i etterkant av oppføringen ble vi gjort oppmerksomme 
på at hytta er 89,3 m2, og ikke det sist opplyste 84 m2. 
 
Dette begrunnes med at det er forskjell på arealangivelsene, og at det i forbindelse med 
eiendomsskatt legges til grunn bruksareal (BRA), mens det i forbindelse med byggesak legges 
til grunn det kommunen selv kaller «grunnflate». Det antas at kommunen mener bruttoareal 
(BTA). 
 
Sakens rettslige side: 
 
Prinsipalt: 
Det anføres at dispensasjon ikke fører til vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak 
reguleringsbestemmelsene, og at fordelene av å gi dispensasjon er større for tiltakshaver 
enn ulempen er for kommunen, jfr. pbl. § 19-2. 
 
Det anføres at den 6 m2 boden som ble oppført i 2019 er oppført i god tro, da vi kun har 
forholdt oss til siste skriftlige informasjon fra kommunen selv. Det er aldri opplyst fra 
kommunens side hvilken arealanvgivelse man har lagt til grunn, verken i 
reguleringsbestemmelsene, eiendomsskatt-taksering eller byggesak. Dette har aldri blitt 
kommunisert til oss som lekfolk og forbrukere, og vi har naturlig nok derfor lagt til grunn 
siste informasjon fra kommunen, altså 84 m2.  
 
Kommunen skriver selv i avslaget, datert 25.06.2020, at reguleringsbestemmelsene bruker 
det utgåtte begrepet «grunnflate», som angivelig tilsvarer det som i dag kalles «BRA». 
Kommunen skriver videre at de nå i byggesaker bruker begrepet «grunnflate» på samme 
måte som dagens «BTA». Det er altså tydelig at det er forskjellig bruk av samme begrep også 
innad i kommunen. Dette kan ikke være opp til den gjengse hytteeier å sette seg inn i, og er 
kommunens ansvar å presisere, dersom det skal være utslagsgivende i en sak. At kommunen 
selv ikke har presisert hvilken arealangivelse man bruker, og selv bruker begreper forskjellig i 
reguleringsbestemmelser og byggesak, kan ikke lastes tiltakshaver, som kun har forholdt seg 
til den informasjonen man har fått. Kommunen er den profesjonelle part i dette, og må ta 
ansvaret for feilkommunikasjonen. 
 
I tillegg til ovennevnte anføres det som grunnlag for dispensasjon at boden kun er 6 m 2. 
Totalt utnyttet areal på eiendommen er derfor ikke mer enn 90 m2, dersom man legger de 
opplyste 84 m2 til grunn. Dersom man legger 89,3 m 2 til grunn er total utnyttelse likevel 
ikke på mer enn 95,3 m2, som i alle tilfelle må anses som en beskjeden overskridelse. Boden 
ligger pent tilbaketrukket i terrenget, har ikke krevd terrenginngrep og er ikke til sjenanse for 
verken naboer etter forbipasserende. Dette er også bekreftet av samtlige naboer gjennom 
nabovarsler. 
 
Tilleggsanførsler, jfr. pbl. § 19-2 tredje ledd: 
Det kan også nevnes at boden som nå er oppført skal benyttes til lagring av ski, akebrett, 
utemøbler osv. Dette har vi ikke plass til inne i «innvendig bod» i selve hytta. Dette arealet 
brukes i dag til gang og toalett. Undertegnede nylig har gjennomgått to 



blærekreftoperasjoner, og er i behov av innvendig toalettfasiliteter. Dette arealet kan derfor 
ikke brukes som lager. 
 
Subsidiært: 
Gausdal kommune har i forbindelse med revisjon av kommende arealplan foreslått en lett 
fortetting av hyttefeltet, med inntil 15 nye tomter. I den forbindelse vil det trolig bli foreslått 
å endre gjeldende reguleringsbestemmelser, slik at muligheten for utnyttelse blir tilsvarende 
andre hyttefelt i Gausdal, med en total lovlig utnyttelse på 120 m2. Dersom denne planen 
går igjennom vil oppføringen av boden være godt innenfor lovlig utnyttelse.  
 
Slik saken står i dag er det gitt frist frem til neste sommer med å rive boden. Det anføres 
subsidiært at kommunen innvilger midlertidig dispensasjon, jfr. pbl. § 19-2, og at boden får 
stå frem til ny reguleringsplan for hyttefeltet er ferdig behandlet. Dersom total utnyttelse 
heves til 120 m2 kan boden bli stående. Dersom man fortsetter på 90 m2 må boden rives. 
 
Det vil være en langt større ulempe for oss å rive boden nå, og deretter kanskje kunne sette 
den opp igjen når reguleringsplanen er endret, enn det vil være for kommunen å innvilge 
midlertidig dispensasjon etter pbl. § 19-2. 
 
 
Påstander: 
 

1. Prinsipalt: Klager gis dispensasjon for oppføring av bod på 6 m2. 
2. Subsidiært: Klager gis midlertidig dispensasjon for oppføring av bod, frem til ny 

reguleringsplan for Roaseter hytteområde er ferdig behandlet. 
 
 
vh 
Arne Eggen og Wenche Gunn Fongaard 
tiltakshavere 


