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G/BNR 155/18 - KLAGE PÅ BESTEMMELSE I REGULERINGSPLAN FOR ENGE- 
OG MYHRE SETER OM INNGJERDING AV FRITIDSEIENDOM, ENGELYKKJA 
24 PÅ SKEI. TILTAKSHAVER: TORBJØRN SEIELSTAD 
 
Vedlegg:  
- Klage datert 26.11.2018 
- Kjøpekontrakt datert 25.10.1967 
- Situasjonskart  M1:1000 
- Reguleringsbestemmelser for Enge- og Myhre seter, Skei 
 
SAMMENDRAG: 
I e-post datert 26.11.2018 klager Torbjørn Seielstad på at det, innenfor reguleringsplan 
for Enge- og Myhre seter m.m, ikke er tillatt å sette opp gjerde. Han refererer til 
kjøpekontrakt for eiendommen datert 25.10.1967, der det står at det gis rett til å føre 
opp gjerde rundt tomta. Oppføring av gjerde er i h.hht reguleringsbestemmelsene § 2.6 
ikke tillatt. Klagen foreslås ikke tatt til følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det ble i del sak 387/18 datert 07.11.2018 gitt dispensasjon fra arealgrense på 190 m2 i 
reguleringsplan for Enge- og Myhre seter m.m., for rivning av del av eksisterende og oppføring 
av nytt tilbygg til fritidsbolig på eiendommen g/bnr 155/15. Ett av kravene i tillatelse var blant 
annet at; 
«- Vi gjør oppmerksom på at i henhold til reguleringsbestemmelsene er det ikke tillatt å sette 
opp gjerde på tomta. Ved eventuell overtredelse av forbudet må påregnes krav om fjerning av 
gjerde.» 
 
Beskrivelse av tomta, reguleringsmessige forhold m.m. 
Tomta er etablert i 1967, og i kjøpekontrakt tinglyst 02.11.1967 fremgår at kjøperen Rolf 
Kvenna har rett til å føre opp gjerde rundt tomten. Torbjørn Seielstad har tinglyst hjemmel på 
eiendommen fra 15.10.1982.  
 
Reguleringsplan for Skei-området, godkjent 26.11.1984, var den første reguleringsplanen som 
var gjeldende for denne eiendommen. I reguleringsbestemmelsene for planen var det ikke 
nevnte noe om inngjerding av eiendommer. 
 
Eiendommen omfattes i dag av reguleringsplan for Enge- og Myhre seter på Skei, som ble 
godkjent i Ks sak 35/12 den 21.06.2012. I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.6 står følgende; 



  
 
 

  
 
 

 

«Gjerder: Inngjerding av enkelttomter er ikke tillatt. Normalt kan det settes opp felles gjerde 
mot tilstøtende veger og LNF-områder. Gjerding skal skje slik at beitedyr ikke kan komme til 
skade. Gjerder oppføres som skigard med høyde inntil 1,2 m. Grinder skal vende utover. Nye 
nettinggjerder («Nasjonalgjerder») er ikke tillatt innenfor feltet. Gjerder skal være 
vedlikeholdt på en slik måte at det ikke utgjør noen felle eller fare for beitedyr.» 
 
 
Administrasjonens vurderinger og kommunens vedtak i første instans. 
Oppføring av gjerde på tomta er i h.h.t reguleringsbestemmelsene ikke tillatt, og 
administrasjonen fattet i del sak 387/18 datert 07.11.2018 følgende vedtak: 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir Gausdal kommune 
dispensasjon fra arealgrense på 190 m2 i reguleringsplan for Enge- og Myhre seter m.m. for 
rivning av del av eksisterende og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig på eiendommen 
g/bnr 155/15. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser§ 20-2 a, jfr. Kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune tillatelse til omsøkte riving av deler av 
fritidsbolig og oppføring av nytt tilbygg etter ett- trinns søknadsbehandling. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 
 Når tiltaket er ferdig skal ansvarlig søker oppdatere gjennomføringsplan i samsvar med 

samsvarserklæringer før søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sendes til 
kommunen. Gjennomføringsplan skal følge som vedlegg til søknad om ferdigattest, jfr. 
byggesaksforskriftens § 8-1. Vi minner om at det ikke er tillatt å ta tiltaket i bruk før 
ferdigattest evt. midlertidig brukstillatelse er gitt av kommunen. 

 Søker skal også bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er 
overlevert byggverkets eier, jfr. byggesaksforskriftens § 8-2. 

 Vi gjør oppmerksom på at i henhold til reguleringsbestemmelsene er det ikke tillatt å sette 
opp gjerde på tomta. Ved eventuell overtredelse av forbudet må påregnes krav om 
fjerning av gjerde.  

 Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall på byggeplassen. Lokale containerplasser er 
ment for husholdningsavfall og skal ikke benyttes til bygningsavfall. Bygningsavfall skal 
leveres til godkjent mottak, GLØR Gjenvinningsstasjoner, www.glor.no. Ved ev. tilsyn kan 
kommune forlange kvittering for mottatt avfall. 

 Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Jfr 
PBL § 21-9. 

 

http://www.glor.no/


  
 
 

  
 
 

 

KLAGEBEHANDLING: 
I brev datert 26.11.2018 fra Torbjørn Seielstad påklages kommunens vedtak. Klagen er 
innkommet innen fristens utløp, og klageren er klageberettiget. Klagen refereres i sin helhet:  
 «Til Planutvalget. 
Viser til mottatt brev av 07-11-2018 og vi påklager vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 
paragraf 28. 
Det står i deres brev det ikke er tillatt å sette opp gjerde på tomta. 
Det er ikke riktig for tomtene som i sin tid ble solgt fra Erik Enge med tillatelse til å gjerde 
inn, ref. vedlegg. 
Vi gjerdet inn deler av tomta for 10-15 år siden og det var lov da også.» 
 
Det ligger vedlagt en kjøpekontrakt tinglyst 02.11.1967 som gir kjøperen Rolf Kvenna rett til å 
føre opp gjerde rundt tomten.  
 
 
VURDERING AV KLAGEN. 
Seielstad påberoper seg gjerderetten som Rolf Kvenna fikk i 1967. Hvorvidt denne retten 
videreføres til ny eier er et privatrettslig forhold som rådmannen ikke kan ta stilling til. 
Seielstad førte opp gjerdet for 10 – 15 år siden. Dette var da ikke forbudt etter 
reguleringsbestemmelsene, og gjerdet er dermed lovlig oppsatt.  Gjerdet er dermed et 
bestående forhold som er eldre enn reguleringsbestemmelsene og rammes følgelig ikke av 
forbudet så lenge gjerdet står.  Men dersom gjerdet fjernes vil gjenoppføring av gjerdet komme 
i strid med bestemmelsene og ikke være tillatt. 
 
Gamle gjerder kan dermed stå, mens nye gjerder ikke tillates. Om deler av gjerdet er tatt ned 
av hensyn til de omfattende byggearbeidene vil det bli en skjønnsmessig vurdering hvorvidt en 
gjenoppføring rammes av forbudet.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Klagen fra Torbjørn Seielstad datert 26.11.2018, tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder 
vedtaket i del sak 387/18. 


