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SAMMENDRAG: 
Signy Pålhaugen påklager administrasjonens avslag på å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens forbud mot oppføring av fritidsbolig på hennes eiendom i Torsdalsvegen 
hvor hun fikk byggetillatelse i 1991 og har oppført grunnmur. Klagen begrunnes med ønske 
om å fullføre bygginga. Klagen foreslås ikke tatt til følge.  
 
SAMMENDRAG: 
 
Beskrivelse av søknaden. 
Signy Pålhaugen søkte 02.08.2021 om byggetillatelse på hytte og uthus, og viste til tidligere 
gitte byggetillatelse godkjent i bygningsrådet 11.12.1991 sak 213/91. Tegningene er de 
samme nå som den gangen. Det ble samtidig søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel som ikke tillater fritidsbebyggelse i området. Søknaden er 
begrunnet med at tomta er bebygd med grunnmur etter at byggetillatelse ble gitt i 1991 og 
at byggearbeidet nå ønskes ferdigstilt. Hun opplyser å ha vært i god tro vedr. forutsigbarhet i 
forhold til videre utvikling for at hennes arv ikke skal forringes til null-verdi ved at 
kommunen i mellomtiden har innført strengere bestemmelser. Det foreligger ingen 
opplysninger om vegrett, og det opplyses at det ikke skal legges inn vann men at det skal 
hentes fra oppkomme i nærheten.  
 
Da søknaden om byggetillatelse var mangelfull har vi valgt å bare behandle 
dispensasjonsspørsmålet. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Beskrivelse av tomta, reguleringsmessige forhold m.m. 
Tomta ligger ca. 300 m øst for Torsdalsvegen 930 moh og er fradelt i 1987. Tomten preges av 
uferdige grunnarbeider, jordhauger og betongmurer, samt grovt opparbeidet veg. Bortsett 
fra ei hytte 100 m ifra hvor det er opparbeidet veg er området uberørt.  
 
Vi har den 11.08.2021 gjort en samlet DOK-analyse ved oppslag i naturbase, kulturminner, 
friluftsliv, landbruk og samfunnssikkerhet, Tiltaket vurderes ikke til å være i strid med 
naturmangfoldloven §§ 8-12 eller lov om kulturminner § 8. Men området er registrert som 
svært viktig friluftslivområde.  
 
Kommuneplanens arealdel: 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Gausdal, og ligger i område avsatt 
til LNFR-formål. I LNFR- områdene tillates bare oppføring av bygninger som er tilknyttet 
landbruk og mindre tiltak som fremmer bruk av områdene for naturopplevelser og friluftsliv. 
Jfr. bestemmelsene § 4.2, kreves det søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for tillatelse til bygge- og anleggstiltak som ikke inngår i LNF-formålet. Utklipp av 
kommuneplanen hvor tomta er angitt med blå firkant: 

 
 
Dispensasjon: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i PBL § 19-1 og 19-2. I plan- og bygningslovens § 19-2, 
siteres følgende; 
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene 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 dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller 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 
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist 
for behandling av dispensasjonssaker.” 
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon. 
Oppføring av hytte i LNF(R)-områdene må vurderes i forhold til de landbruksmessige behov 
og interesser. Ut fra søknaden gjelder dette oppføring av hytte til privat fritidsformål og kan 
ikke henledes til landbruksmessige behov. At det ligger et privat arveoppgjør som 
foranledning til saken bør etter vårt syn ikke ha betydning for saken.  
 
Det er viktig å være tilbakeholden med å gi dispensasjoner for oppføring av fritidsboliger i 
disse fjellområdene. Dette både av hensyn til landskapsvirkning, hensynet til bevaring av 
natur- og friluftsområder og i forhold til de som driver landbruksnæring i området.  
 
Oppføring av fritidsboliger i beiteområder medfører erfaringsvis ulemper, både for de som 
utøver beitebruken og for dem som oppfører/kjøper hytter i disse områdene. Husdyr 
tiltrekkes gjerne av både folk og at arealene rundt hytter opparbeides med ikke-stedegen 
revegetering. Det medfører ofte interessekonflikter iht. støy, møkk og skader på gjerder og 
biler. Det legger ofte press på at hyttene må gjerdes inn, noe som en generelt ønsker å 
unngå ved hytter i utmarka. Det er aktiv beitebruk med båe sau og storfe i dette området. 
Det er derfor klare landbrukshensyn som taler imot å gi dispensasjon for oppføring av hytte i 
dette området.                    
 
Etter en samlet vurdering av de landbruksmessige forhold er det etter landbrukskontoret syn 
ikke grunnlag for å gi dispensasjon for oppføring av hytte på denne eiendommen. 
 
Begrensning som ligger i bestemmelsene for kommunedelplan for Skei – Byggegrense mot 
fjellet. 
Tomta ligger utenfor kommunedelplan for Skei. I gjeldende kommunedelplan for Skei ligger 
det inne en juridisk byggegrense mot fjellet. Bakgrunnen for å legge inn byggegrense mot 
fjellet, er å bevare den korte avstanden fra sentrum og til «uberørte» områder. Det er et 



  
 
 

  
 
 

 

 
spesielt verdifullt kulturlandskap og naturlandskap med særlig stor verdi for områdets 
særpreg. Terrenget innover fjellet kan defineres som et sårbart natur- og kulturlandskap, og 
er slik at ny bebyggelse blir liggende veldig synlig. Videre bidrar grensen til å hindre å ta i 
bruk nye områder for utbygging. Det er ikke ønskelig med bebyggelse innenfor denne 
grensa. Se kartutsnitt av gjeldende kommunedelplan Skei, der omsøkte eiendom er markert 
med rød sirkel: 
 

 
 
Administrasjonens vurderinger og kommunens vedtak i første instans. 
Ved behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningslovens § 19-2, kan 



  
 
 

  
 
 

 

 
kommunen gi dispensasjon dersom hensynet med planbestemmelsen eller formålet det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Kommunens praksis har i lengre tid vært å ikke godkjenne fritidsbebyggelse i spredt 
bebyggelse. Slik bebyggelse skal lokaliseres i konsentrerte og regulerte felt på fjellet. Det er 
derfor generelt ikke ønskelig med mer fritidsbebyggelse enn det som allerede er i et sårbart 
fjellområde. En dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og uthus her, vil kunne danne 
uheldig presedens. 
 
Intensjonen bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel er å sikre landbruks-, natur- og 
friluftsinteresser. Landbrukskontoret viser også til viktigheten av de landbruksmessige 
forhold, og at det etter landbrukskontoret syn ikke er grunnlag for å gi dispensasjon for 
oppføring av hytte på denne eiendommen. Fritidsbebyggelse tilsidesetter dermed formålet i 
kommuneplanens arealdel og det første vilkåret i pbl § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
Når fordeler skal avveies mot ulemper er det de offentligrettslige hensyn for allmennheten 
og ikke den enkeltes fordeler det siktes til. Fordeler av privat karakter vil kun unntaksvis 
kunne vektlegges. At tomta er arvet er ikke et argument som skal kunne vektlegges i en 
dispensasjonsvurdering.   
 
Kommuneplanen har blitt til gjennom en lang og omfattende prosess, og det skal ikke være 
kurant å fravike bestemmelsene. En eventuell godkjenning vil fort danne presedens slik at 
planen ikke blir det styringsverktøyet den var tenkt som. Dette vil være uheldig. Det er 
derfor i allmennhetens interesse at planen blir fulgt. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke 
klart større enn ulempene.  
 
En dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og uthus på g/bnr 144/18, er dermed vesentlig i 
strid med hensynet bak bestemmelsen, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart 
større enn ulempene, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon er med dette ikke oppfylt, og søknaden blir å avslå.  
 
Etter en samlet vurdering og opplysninger som tiltakshaver har gitt, finner vi fra dette ut at 
det i dette tilfelle ikke kan gi dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og uthus på g/bnr 
144/18, og søknaden blir derfor å avslå, jfr. plan- og bygningslovens §§ 11-6 og 19-2. 
 
Administrasjonen fattet i del sak 373/21 den 28.09.2021 følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-6 og 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering 
av 29.09.2016, avslår Gausdal kommune foreliggende søknad om dispensasjon for 
oppføring av fritidsbolig og uthus på g/bnr 144/18. Avslaget begrunnes med at søknaden 
er i strid med bestemmelsen i kommuneplanens arealdel § 4.2 og kommunedelplanen for 
Skei med hensyn til juridisk byggegrense mot fjellet. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon 
etter PBL §§ 11-6 og 19-2 ikke er oppfylt.  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
KLAGEBEHANDLING: 
 
Klage: 
I brev datert 12.10.2021 fra Signy Pålhaugen påklages kommunens vedtak.  
Klagen er innkommet innen fristens utløp, og klageren er klageberettiget. 
Vi beklager at vi ikke har hatt kapasitet til å behandle klagen tidligere. 
 
I klagen tilbakevises landbrukskontorets argumenter om beiteområder med at det ikke er 
innkommet merknader fra Torsdalen beitelag og at beitedyr i området er en selvfølgelighet. 
Videre at plasseringen er valgt med omhu for å oppnå best mulig terrengtilpassning. Hytta er 
dermed plassert lavt i terrenget uten siluettvirkning, og tomta skal være naturtomt uten 
opparbeidet uteområde. Landskapsmessig er det mer skjemmende ikke å ferdigstille 
byggearbeidet. Det er ingen opplysninger om arter eller områder av sårbar karakter. 
 
Hun påberoper seg lik rett til oppføring av hytte slik som sin søster har gjort på nabotomta 
g/bnr 144/19 da begge tomtene var en del av en arv. Videre at saken ikke skaper presedens 
og at fordelene ved å ferdigstille byggeprosjektet er større enn ulempene. Hun viser til at 
tomta er taksert til 367.245,-  som grunnlag for formuesskatt og eiendomsskatt i 2019. 
Det vedlegges dokumentasjon på kjøpekontrakt fra hennes far, og møtebok og særutskrifter 
på godkjenning av tomta. Hun anser derfor tomta som et byggeområde med formål spredt 
fritidsbebyggelse. Hun ser ikke for seg at nyere kommuneplanen kan sette til side tidligere 
fattede vedtak. 
 
Høring: 
Etter at vi mottok klage er saken sendt på høring. Følgende høringsuttalelser er mottatt: 
 
Statsforvalteren i Innlandet har i brev datert 15.11.2021 støtter kommunen i vurderingen, og 
fraråder at det blir gitt dispensasjon. 
 
Innlandet fylkeskommune har i brev datert 29.11.2021 vist til kommunens målsetting om å 
skjerme LNFR- områdene mot utbygging, ved å bevare randsoner, kulturlandskapet samt å 
hensynta svært viktig friluftsområde og allemannsretten ved å innføre juridisk byggegrense 
mot fjellet i kommunedelplanen. De mener fordelene er av privat karakter mens ulempene 
er større: tap av areal og presedensvirkning. Arealendringer er den viktigste 
påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge. De støtter derfor kommunens avgjørelse. 
 
 
 
VURDERING AV KLAGEN. 
 
Det er bekreftet at kommunen ikke har krevd inn kommunale avgifter som for eksempel 
eiendomsskatt da tomta ikke er ansett å være bebygd.  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Byggetillatelsen som ble gitt i 1991 hadde en varighet på tre år. Etter dette må det søkes på 
nytt. Hensikten med at en byggetillatelse er tidsavgrenset er at tidene forandrer seg og nye 
reguleringer må til for å styre utviklingen. I dag er det et helt annet press på utbygging enn 
det var i 1991 da byggetillatelsen ble gitt, og kommunen har gjennom kommuneplanen valgt 
å gå bort fra å godkjenne hytter i spredt bebyggelse slik det ofte ble gjort på -80 tallet. Plan- 
og bygningslovens § 11-6 1. og 2. ledd siteres: 
 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken kan avgjøres av 
departementet etter § 11-16. 
Tiltak eter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, 
samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 
 
Til tross for tillatelsene fra 80 og 90 -tallet er derfor en byggetillatelse på tomta avhengig av 
dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanen.  Det er et argument at tomta allerede er 
etablert, men det er ikke gitt at alle gamle tomter kan bebygges, og særlig ikke i spredt 
bebyggelse hvor kommunen har valgt å stramme inn ved å innføre LNFR-områder i 
kommuneplanen som forbyr bygging. Privatrettslige avtaler som for eksempel arv går ikke 
foran kommunens arealplanlegging og skal ikke vektlegges. 
 
Tomta er valgt med omhu slik at det ble minst mulig graving på tomta slik man gjorde den 
gang. Tomta ligger i glissent skogsterreng slik at vi antar at hytta neppe blir veldig 
dominerende i landskapet.  
 
Hensynet bak LNFR- områdene er å sikre landbruks,- natur- og friluftsinteresser. Dette 
håndteres i dag strengt. Tiltaket er i strid med arealformålet, landbruksinteresser og et 
generelt byggeforbud i LNF- området.  Tomta omfattes ikke av kommunedelplan for Skei 
hvor byggegrensa mot fjellet er satt, men fordi dens hensikt er å skjerme dette området som 
tomta ligger i er det naturlig å vektlegge den. Tiltaket er dermed vesentlig i strid med 
intensjonen bak LNF-formålet i kommuneplanen. Alle de mottatte høringsuttalelsene er 
negative. Etter PBL § 19-2 bør ikke kommunen gi dispensasjon når en direkte berørt part 
eller regional myndighet har uttalt seg negativt. 
 
I interesseavveiningen av fordeler mot ulemper skal det være en klar overvekt av hensyn for 
å gi dispensasjon. Det er primært de samfunnsmessige fordelene og god areal- og 
ressursdisponering som er relevant. Fordeler for den enkelte hytteeier vil normalt ikke 
kunne tillegges vekt. Med tanke på god arealdisponering av områdene ovenfor byggegrensa 
mot fjellet for å ivareta landbruks, natur og friluftsinteresser er det en klar overvekt av 
hensyn for ikke å gi dispensasjon.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Ingen av kravene for å kunne gi dispensasjon etter PBL 19-2 er oppfylt. Ut fra 
presedenshensyn er det heller ikke fra et fritt forvaltningsskjønn ønskelig å gi dispensasjon 
selv om vilkårene hadde vært oppfylt. 
 
Etter en samlet vurdering og gjennomgang av punktene som klager framsetter,  
kan vi ikke se at klagen inneholder momenter som gjør at planutvalget anbefales å endre 
vedtaket i delegasjonssak sak 373/21 den 28.09.2021 om å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Signy Pålhaugen tas ikke til følge, og planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i delegasjonssak 373/21 datert 28.09.2021. 
 


