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KLAGE VEDR INNVILGET DISPENSASJON   JUNI 2019 GAUSDAL KOMMUNE, TROVÅG 
/WEDUM  
 
Visre vennligst til deres brev av onsdag 29. mai. Klagefrist innen 3 uker tirsdag 18. juni  
 
SAKEN 
 
Det er i henhold til regionale myndigheter, ikke formildende, men skjerpende at 
Trovåg/Wedum  har sendt Gausdal kommune en søknad UTEN dispensasjon på tross av den 
inneholder løsninger som ikke er i henhold til regulerings planen.  Trovåg er advokat. Man 
kan legge til grunn at han har både evne og plikt når han påtar seg å være ansvarlig søker, 
selv, til å lese de tydelige krav i regulerings planen. Trovåg har valgt å selv være ansvarlig 
søker; en advokat kan ikke påta seg dette om ha ikke mener han er kompetent for deretter 
å hevde at han har: « .. langt på vei uforskyldt kommet i denne vanskelige situasjonen. « 
Dette i kontrast til det Trovåg /Wedum har hevdet overfor oss , at alt gikk så fort  og Leve 
hytter ordnet alt…………… 
Flg føyer seg inn i rekken:  
Da vi informerte Trovåg/Wedum om at vi ikke hatt fått nabovarsel ifm at da de skulle sende 
inn sin Byggesøknad til Gausdal kommune, svarte Trovåg /Wedum at dette hadde de ikke 
noe med å gjøre- det var Lever hytter som stod for alt…  
 
 
Utover denne ansvars fraskrivelse fra Trovåg som selv er ansvarlig søker og advokat, var 
dette meget uheldig for oss; vi oppdaget helt tilfeldig en dag vi var på tomten, at det lå en 
ferdig grunnmur ,og fult fundament med strøm , EL, osv  
Gausdal kommune opplyste ved Sige Marit Bråttås at det ikke ville fått noen konsekvenser 
om vi hadde fått nabovarsel da det er en søknad etter Regulerings planen og den ble 
godkjent som søknad uten dispensasjon; dette er der det Trovåg /Wedum hevder i sin 
Byggesøknad til Gausdal kommune, men det viser seg (å definitivt) å ikke medføre riktighet  
på minst 3 punkter. Disse 3 forhold har også negative ringvirkninger for naboene..  
Gausdal kommune svarte ved to anledninger i denne sak :» Dette har gått under radaren, 
men det er ensøknad uten dispensasjon ….  « . Intet gjøres.  
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Det er 3 forhold som krever dispensasjon vedr hytten og garasjen til Trovåg/Wedum. Trovåg 
/Wedum sender byggesøknaden inn uten å nevne disse 3 forhold; de sender søknaden inn 
som en søknad etter Regulerings planen og uten dispensasjon.  

1. innkjøringen er lagt over en vesentlig del av Friarealet. Friarealet blir halvert på ett 
strekk på ca 9 meter Garasjen kunne vært vridd og Trovåg /Wedum kunne kjørt inn i 
garasjen på egen tomt og det kunne vært brøytet helt frem 

2. Det er fylt opp mer de tillatte 1,5 meter. Ref kvoter fra kartet. Det står helt entydig i 
reguleringsplanen et dette aktuelle hyttefelt ikke tillater større oppfylling enn 1,5 
meter. Trovåg /Wedum bedes dokumentere at det de hevder er riktig. Vi har rådført 
oss med en spesialist i høydekurver og kart som har vært på stedet.   
 

3. 12 vinduer overskrider de tillatte 1 m2 hvorav flere vinduer er ca 2 m2. Det står helt 
entydig i reguleringsplanen et dette aktuelle hyttefelt ikke tillater større vindusflater 
enn 1 m2.  

 
Dette er entydig og burde i hvert fall være det for en advokat. Ander hytteeiere er ikke 
advokater og har ikke hatt problemer med å forstå Reguleringsplanen riktig på disse 
punkter.  
 
    
Det skal bemerkes at naboer til Trovåg/Wedum har spurt Gausdal Kommune i forkant av et 
tiltak, om de kunne få tillatelse til flg da de hadde kommet i en vanskelig situasjon:  

1.  Heve hytten sin litt mer enn 1,5 meter: De fikk avslag av Gausdal kommune  
2. Ha 4 vinduer på 1,10 – 1,15 m2 da disse allerede var bestilt og måtte bestilles rundt 

dette tidspunkt for å få lukket hytten før høstregnet, vind og vinter: De fikk avslag av 
Gausdal kommune  
 

Det er på det rene at vindusarealene på hytta til Trovåg/Wedum ,  gnr 168 bnr 48, er 

større enn hjemlet i Reguleringsplanen for Skei sør vedtatt i Kommunestyret som 

saksnr 53/14, den 25.september 2014 vedr Fritidsbebyggelse (kode 1120) 3.02.6. 

«Vinduer: … Vinduer skal være småruta eller med annen oppdeling. Maksimal 

rutestørrelse 1 m2. Brystning på vinduer skal være minimum 30 cm .  Moderne 

byggeskikk: I områdene H27, H30, H31, H32, H33 og H35 tillates hyttebebyggelse 

med moderne arkitektonisk utforming (takform og vindusløsning). …«   Hytten til 

Trovåg /Wedum  som  det i etterkant , ca 3 år etter den feilaktige Byggesøknad ble 

sendt inn, søkes om dispensasjon for i forbindelse med innlemming av Friareal, ligger 

ikke i noen av disse byggeområdene hvor det tillates rutestørrelse over 1 m2 og 

/eller moderne byggeskikk uten dispensasjon.  Trovåg /Wedum   hytte liger i H3, og 

det fremkommer entydelig av Regulerings planen. Trovågs /Wedums Byggesøknad til 

Gausdal Kommune er en byggesøknad uten dispensasjon.  
 
 
Elementer som Kommunen og Fylkesmannen bør ta stilling til:  



Letter med tilgivelse enn tillatelse i Gausdal kommune 
Presedens for å ta seg til rette i Gausdal kommune 
Usaklig forskjells behandling blant naboer inklusive direkte naboer i Gausdal 
kommune; dette er meget uheldig..  
 
 
 

Regionale myndigheter ser også på uttalelsen fra Skeikampen + som midlertidig status. Om 
10 år vet man ikke om man vil endre syn på dette, det har skjedd tidligere. Ved å tillate å 
bruke så stor del av Friarealet til Trovåg /Wedums egen private innkjøring, hindrer man for 
all evig fremtid at det kan prepareres med preparerings maskin eller lign her  
 
Vi kjenner ikke til saken i Mjølkevegen (MV) 60 i detaljer, men som vi kan tolke den, kan den 
ikke sammenlignes; denne prosess i MV 60 har vært preget av en åpen og ærlig dialog og en 
uforutsett parameter. I saken til Trovåg /Wedum har det verken vært en åpen og ærlig 
dialog med relevante instanser som Gausdal kommune, men en fordekt prosess som Trovåg 
/Wedum blir tvunget til å informere Gausdal kommune om under press da inngangen til 
Friarealet var redusert til  2,5 meters bredde fra 6 meters bredde og tilsammen ca 20 m2 av 
Friarealets første ca 10 meter,  var innlemmet i gårdsplassen til Trovåg /Wedum  av Trovåg 
/Wedum selv. Dette var noe som flere naboer ikke kunne akseptere som bortforklart ved og 
avfeiet av Trovåg /Wedum om at  de  hadde en avtale ned grunneier om at dette er i 
orden….. . I Trovåg /Wedums tilfelle er det heller intet uforutsett aspekt som i Mjølkevegen 
60.  Trovåg /Wedum har tatt seg rette og gitt Gausdal kommune feilaktige opplysninger for 
så å få sin Byggesøknad godkjent uten dispensasjon.  
 
Når vi som det første, ringer Steinar Trovåg for å høre hva som er status da vi ikke fikk 
terrenget til å stemme med kartet da vi sulle sette opp sauegjerde sommeren 2018, får vi til 
svar av Steinar Trovåg: «Jeg forstår ikke hvorfor dere skal blande dere i en avtale jeg har 
med grunneier «. 
 
Når vi setter sauegjerde i vår tomtegrensen til Friarealet, er det 2,5 meters bredde igjen av 
Friarealet der Friarealet starter.  Dette er problematisk og i strid med intensjonen av 
Friarealet 
 
 Det viste seg at grensemerkene, vår garasje og felles veien var riktig plassert på tross av at 
Steinar Trovåg hevdet at denne var feil plassert. Vi bad ham kontakte dem som har anlagt 
veien for å få rettet dette opp.  Dette har vi verken hørt eller sett noe til siden, og Trovåg 
trakk nærmest sitt argument der og da. Dette argument dukker så opp igjen nå i Trovåg 
/Wedums  Kommentarer.  Imidlertid får vi nabovarsel mange måneder senere fra 
Trovåg/Wedum med søknad om å bruke ca 20 m2 av Friarealet og anlegge en støttemur 
med  gjerde. 
 
 
Tilsynelatende har Trovåg /Wedum endret strategi fra å fraskrive seg ansvaret til nå å påta 
seg ansvaret da det nå har tvunget seg frem at det ikke er Leve hytter , men Steinar Trovåg 
selv som er ansvarlig.  



Vi siterer utdrag fra E mail fra den dirkete nabo til Trovåg /Wedum  i øst fra 23. februar 
2019: 
«Det virker som om at bygherre/entreprenørs dårlige valg af placering af en garage nu 
skal gøres godt ved at naboer/natur skal tilpasses. Vi kan ikke se at det er en undskyldning 
at man har købt en “færdig” hytte fra en entreprenør - det må være en sag mellem 
entreprenøren og bygherren…… Der står vi uforstående overfor hvordan man kan gøre 
krav på et areal udenfor ens ejendom……… Vi støtter også de kommentarer der er 
vedhæftet fra Jens og Ninni Bünemann de Besche, Gnr 166 Bnr 42, Mjølkevegen 70, 2652 
Svingvoll « 
Caspar Grauballe vedlegger en engelsk oversettelse for å unngå misforståelser mellom dansk 
og engelsk : «It seems like the client/entrepreneur’s bad choice in placement of the garage 
now has to be rectified at the expense of the neighbors and nature. We cannot accept the 
reasoning that it was a “finished” cabin bought from the contractor - this has to be an issue 
between the client and the contractor…..  We are also questioning how one can make a 
claim for an area outside one’s property.  

We also support the comments from Jens og Ninni Bünemann de Besche, Gnr 166 Bnr 42, 
Mjølkevegen 70, 2652 Svingvoll which we have attached.  

 Med venlig hilsen, 

Caspar & Morten Grauballe 

Mjølkevegen 88» 

 
   
NABOVARSLER og FRISTER  
Det medfører ikke riktighet det Trovåg /Wedum skriver:  
Nabovarsel eller høring ble sendt ut til aktuelle naboer; selv ikke de dirkete naboer som 
Mjølkeveeng   74  og  88 hadde ikke fått disse  før etter oppfordring. Nyfløtt har skriftlig 
derfor utsatt fristen for kommentarer /merknader og alle våre kommentarer /merknader er 
kommet inn innen denne frist.  
 
Er nabovarsel listen fra Gausdal kommune mangelfull? Dette kan være forklaringen på at 
kun ett fåtall av naboer har fått nabovarslet far Trovåg/Wedum.  Vi imøteser tilbakemelding 
på dette.  
 
Ref vennligst E- mail korrespondanse med Gausdal kommune og våre naboer og oss selv; 
ved ønske kan denne oversendes i sitt hele.  
 
Herfra kan nevnes:  

Fra: Bjørn Steinar Nyfløtt <Bjorn.Steinar.Nyflot@gausdal.kommune.no>  
Sendt: 21. februar 2019 16:12 
Til: Caspar Bay Grauballe <caspar@bycaspar.com> 
Emne: SV: Avstand til hytte - NABOVARSEL  
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Hei Caspar. 

Jo vi følger opp denne saken og har krevd at det søkes om dispensasjon. Naboer skal varsles 
om dispensasjon, og da ser jeg at du ikke har fått tilsendt nabovarsel. Jeg har derfor sendt 
deg den komplette søknaden om dispensasjon med alle vedlegg. Du kan anse disse mailene 
som et nabovarsel. Du har da to ukers frist fra i dag for å komme med eventuelle merknader 
om hvordan du som nabo blir berørt av tiltaket.  

Vi avventer vår behandling av saken til din nabofrist er ute. 

 Mvh  

Bjørn Nyfløtt  

Fra Kommentarer til Nabovarsel, datert 14. februar 2019: 

 «Hvilke naboer har fått Nabovarsel? To naboer som vil være berørt av tiltaket, har ikke 

mottatt nabovarsel. « 

«Det er på det rene at det ikke ble sendt ut nabovarsel til grunneiere av gnr 166 bnr 

42 og gnr 166 bnr 43 før tiltaket på eiendommen gnr 166 bnr 48 ble igangsatt i 2016. 

Vi fikk dermed ingen mulighet til å vurdere tiltaket og var rettsløse.  Vår egen hytte 

var på daværende tidspunkt var ferdig prosjektert.  Til vår store overraskelse 

oppdaget vi at hytten på gnr 166 bnr 48 var plassert mye høyere i landskapet enn 

forventet utfra Reguleringsplanens bestemmelser om inntil 1,5 meters oppfylling i 

forkant av hytten og ikke skjæring over 2 m i bakkant. Dette medførte at vårt 

hytteprosjekt måtte omarbeides og plasseringen i terrenget endres med 

konsekvenser som betydelige merkostnader og 1 års forsinkelse av hyttebyggingen 

vår».   

 
 
Fra: Jordet Reidar <ReidarOystein.Jordet@KONE.com>  
Sendt: fredag 1. mars 2019 08:47 
Til: ninnidebessche@gmail.com 
Kopi: jensdebesche@gmail.com; Eli Nygaard (ELINYGAARD_66@HOTMAIL.COM) 
<ELINYGAARD_66@HOTMAIL.COM> 
Emne: Ref dispensasjonssøknad / Nabovarsel fra gnr 166 brn 48, Mjølkevegen 72 
 
Hei og takk for tilsendt informasjon vedrørende dispensasjonssøknad for Mjølkeveien 72. 
 
Vi har ikke fått tilsendt nabovarsel og var ukjent med søknaden og problemstillingen. 
Jeg er veldig enig i at det skal ikke være bare «ta seg til rette» og støtter de synspunkter som 
er fremmet. 
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Flott å bli orientert slik at om det skulle dukke opp eventuelle «meningsutvekslinger» fra 
«naboen» i nr 72 så er en forberedt. 
God helg! 
 
Med vennlig hilsen 
Reidar Jordet 
 
Tlf 90895699 
E-psot: Reidar.jordet@gmail.com 
 
 
Vi sendte vårte kommentarer av 14. februar 2019 dirkete til Trovåg /Wedums adresse i Oslo.  
 
Frister for innsending av kommentarer og merknader 
Fristen regnes fra naboen har hatt anledning til å bli kjent med saken. I praksis vil dette også 
juridisk sett være følgende.  
Nabovarsel pr 
- E post: Fra den dag E posten mottas hos naboen 
- Pr rekommandert post: Fra den datoen Naboen har hatt anledning til å hente det 
rekommanderte brev på postkontoret. Det skal nevnes at flere steder i landet, er det 
postomdeling med adressert post kun 3 dager i uken. Ett rekommandert brev kan ta over 1 
uke før Naboen har hentemeldingen i posten. Naboen kan i tillegg være på jobb–  eller 
fritids reise i noen dager, og fristen vil være utløpt før Naboen har fått anledning til å bli 
kjent med Nabovarselet, om det var slik Trovåg/Wedum hevder. 
Oslo kommune som Gausdal kommune har den praksis som er skissert over:   
Fristen regnes fra naboen har hatt anledning til å bli kjent med saken som tilsier at:  
Nabovarsel pr 
- E post: Fra den dag E posten mottas hos naboen 
- Pr rekommandert post: Fra den datoen Naboen har hatt anledning til å hente det 
rekommanderte brev på postkontoret. 
 
Det har formodningen mot seg at det er 2 uker far Nabovarsel er rekommandert til naboen 
skal ha sendt inn sine merknader/kommentarer.  Disse merknader /kommentarer må også 
rekommanderes om man ikke skal bli stilt overfor at de ikke er sendt (ref Trovåg/Wedum 
som hevder at de ikke har mottatt våre kommentarer /merknader). 
 
Saken er ganske omfattende med et 8 siders brev fra Trovåg. Her er det om å gjøre å få frem 
overskrifter og da gjerne punktvis for å lette oversikten: 
 
Det er på det rene at man med rette kan vente at en advokat utviser særlig aktpågivenhet i 
reguleringssaker. Spesielt kan man vente dette av en advokat som selv har tatt på seg 
ansvarsretten ved byggingen og i sitt yrke beskjeftiger seg med tilsvarende saker. 
 
 
1) omfattende brudd på reguleringsplan uten søknad om dispensasjon. Ulovlig selvtekt.   
A) Ulovlig tatt seg til rette og inkorporert friareal til egen tomt  
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B) Fylt oppfor mye i fht reguleringsplanen   
C) For store vindus arealer uten dispensasjonssøknad   
D) Mangelfull nabovarsling 
 
2) dekke seg under formuleringer som er uriktige og subjektiv tolkning av 
Reguleringsplanens overordnede målsetning 
 
  3) Feilaktige påstander om overskredet tidsfrist. Dette er en klassisk advokat påstand som 
kun har til hensikt å fjerne oppmerksomheten fra sakens innhold. Det medfører ikke 
riktighet det Trovåg /Wedum skriver:  
Nabovarsel eller høring ble ikke sendt ut til aktuelle naboer; selv ikke de dirkete naboer som 
Mjølkeveg   74  og  88 hadde ikke fått disse  før etter oppfordring til Kommunen. Nyfløtt har 
skriftlig derfor utsatt fristen for kommentarer /merknader og alle våre kommentarer 
/merknader er kommet inn innen denne frist.  
 
Ad  1 B  I strid med områdets reguleringsplan vedrørende skjæring i terrenget og 
masseoppfylling slik at hytta blir liggende for høyt i terrenget. Derav igjen mindre plass til 
plasseringen av garasjen. Dette har Trovåg/WEdum «løst» ved å inndra 3,55 meter av ett 6 
meter bredt Friareal uten å orientere kommunen. Først etter at vi tok opp saken juli 2018, 
gjør Trovåg noe i sakens anledning.  
   
Ad 1 C: I strid med områdets reguleringsplan oppført et bygg med for store vindusflater uten 
å søke dispensasjon 
 
 
Ad1  D :  Manglende nabovarsel. Viser til dokumentasjon. Det er ansvarshavendes plikt å 
varsle involverte naboer. Man må formode at en advokat har kunnskap om hvilke 
retningslinjer som regulerer denne varslingen slik at unnlatelse av dette er gjort med 
fortsett.  
 
 
 
Trovåg/Wedum hevder at de ikke kan kjøre inn via egen tomt. Det medfører ikke riktighet. 
Vi har målt opp. Det er f.eks. 5,5 – 6 meter mellom garasjen og hytten. Det er langt over en 
bils bredde fra hytte veggen til tomtegrensen i nord.  
 
18 m2 er en vesentlig del av Friarealet da strekket er så kort og Friarealets opprinnelige 
bredde her  er kun 6 meter. 
 
 
KLAGE OG 3 BRUDD PÅ REGULERINGSPLANEN TIL VURDERING HOS FYLKESMANNEN  
Vi har forstått saksgangen dit hen at dersom Gausdal kommune avviser vår klage og 
opprettholder konklusjonen om å la Trovåg /Wedum bruke 18 m2 av Friarealet til sin egen 
privat innkjøring på tross av at tomten deres, i stor grad opprinnelig, men også pr d.d., er 
stor nok til å ha innkjøring på egen tomt, skal saken oversendes Regionale myndigheter som 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen.  



Om dette ikke medfører riktighet, ber vi vennligst om å få en konkret tilbakemelding innen 
eventuelle frister er utløpt.  
 
Fylkesmannen vil da ta opp utover arealbruken som har vært deres fokus til nå, de forhold 
som dreier seg om for mye oppfylling av tomten og 12 vinduer over 1 m2, hvorav flere ca 2 
m2, som alle 3 strider mot Reguleringsplanen.   
Det har formodningen mot seg, at Gausdal kommune tilsynelatende, om vi har tolket dette 
riktig ,  tar noe av ansvaret for at Trovåg /Wedum har fått byggesøknaden godkjent  når den 
sendes inn som i henhold til Regulerings planen og uten dispensasjon. Det er 
ansvarshavende som har ansvaret for at Byggesøknaden er i henhold til Regulerings planen.  
Trovåg /Wedum s uriktige opplysninger til Gausdal kommune er derimot ansvars betingende 
for Steiner Trovåg. Kommunene har ikke ressurser til å gå inn i alle elementer ved en 
byggesøknad som vindus størrelse, oppfylling, innkjøring, og alle øvrige detaljer.   
 
Det at Fylkesmannen ikke har kommentert høringen kan ikke tas til inntekt for at de ikke har 
kommentarer; de hadde ikke ressurser. Om Gausdal kommune opprettholder 
dispensasjonen på tross av klagen, skal  Fylkesmannen få saken oversendt og da skal Fylkes 
mannen prioritere den så høyt at de får gitt sine kommentarer  i tide.  
 
Definisjon: Ansvarsbetingende  
Faktisk sammenheng mellom skaden og den påstått ansvarsbetingende handling. En måte å 
konstatere faktisk årsakssammenheng på, er ved hjelp av den såkalte betingelseslæren, 
altså ved å spørre om skaden ville inntruffet dersom den påstått ansvarsbetingende 
handling ikke hadde blitt foretatt.  
Trovåg /Wedum sender inn en byggesøknad med feilaktige opplysninger hvor av tre av dem 
er helt klart påregnelige og forutsigbare: de står nedskrevet i klartekst Regulerings planen 
på en allment forståelig og klar måte. Årsaks sammenhengen er også klar: Hadde ikke 
Trovåg/Wedum1.  lagt sin innkjøring over Friarealet 2. satt opp 12 vinduer som er for store 
hvorav flere omtrent dobbelt så store som tillatt 3. hevet hytten mer enn tillatt, hadde 
«skaden « / bruddet på Regulerings planen ikke forekommet.   
 
 
Trovåg & Wedums kommentarer til Nabouttalelser til søknad om dispensasjon… datert 19. 
mars 2019: 
 
Vi har følgende generelle merknader.  
Dessverre minner kommentarene til Trovåg/Wedum om ett forsøk på å vri 
oppmerksomheten fra dens kjerne og essens; dette er med på å forkludre 
saksfremleggingen og oversikten. 
   
I tillegg er vesentlige deler av kommentarene til Trovåg /Wedum beheftet med 
- irrelevante sammenligninger,  
- subjektivitet og  
-flere dokumenterbare fullstendig feilaktige påstander 
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De dokumenterbare fullstendig feilaktige påstander, er fremlagt med viten og vilje for å 
støtte sin sak som har sin opprinnelse i en ulovlighet gjort av Trovåg selv; ulovligheten er det 
ingen som bestrider. 
  
 
For orden skyld, eksemplifiserer vi noen av disse. Vi tar for oss de mest alvorlige; de 
resterende, som det er mange av,  må ligge ukommentert i denne omgang.  
 
Dokumenterbare fullstendig feilaktige påstander: 
s. 2, nest siste avsnitt: «Nabovarsel gikk herunder til eier av 166/42 og 166/ 43.» 
Dette medføre ikke riktighet. Verken vi (166/42) eller Stoicus (66 /43) har mottatt 
nabovarsel for oppføring av Trovåg/Wedums hytte med garasje. Vi ber umiddelbart om å få 
dokumentasjon for denne påstand oversendt. Det er oppsiktsvekkende at en Advokat kan 
fremlegge bastante påstander som fakta uten å ha belegg for det; det er ansvars 
betingende. Dette preger dessverre Trovågs fremlegging ved flere anledninger; det er 
bekymringsfullt for retts sikkerheten.  
 
s2, 3. avsnitt: «Hytte og garasje er anlagt i samsvar med tillatelse gitt av Gausdal kommune, 
og i samsvar med reguleringsplan og byggegrenser.» Hytten sannsynligvis og garasjen 
definitivt er ikke i samsvar med reguleringsplanen. Garasjen er feil plassert på tomten. 
Trovåg /Wedum må bruke en vesentlig del av Friarealet for å kjøre inn i garasjen. Dette 
hevder Trovåg /Wedum selv. Vi mener, etter oppmålinger i terrenget, at Trovåg /Wedum 
kan kjøre inn i egen garasjen på egen tomt. Innkjøringen blir da ikke så rett og flott som den 
er i dag ved bruk av Friarealet. Trovåg /Wedum s plassering av selve hytten, har vi 
kommentert annet sted. Det er ikke ærlig og redelig å sende inn en søknad til Kommunen 
uten dispensasjon vel vitende at den krever 2-3 dispensasjoner. Kommunen opplyser selv at 
de ikke har ressurser til å kontrollere alt. Kommunen opplyser eksplisitt  at alle disse forhold 
vi har nevnt har «..gått under radaren..»..  Saksbehandler har uttrykt: «At vinduene er for 
store ser man med det blotte øye…. «. De er det 12 av hvorav flere vinduer er dobbelt så stor 
som Regulerings planen tillater, altså nesten 2 m2. . 
 
s. 2, 3. avsnitt: « ….langt på vei uforskyldt er kommet i denne vanskelige situasjonen: « 
Trovåg er advokat og må formodes kunne både lese, forstå og  forholde seg til Regulerings 
planen. Garasjen er feil plassert mht vinklingen og 12 vinder er over 1 m2; dette kan Trovåg 
ikke benekte.  
På tross av dette sender Trovåg inn en søknad uten dispensasjon. Det er forutsigbart at man 
kommer i en vanskelig situasjon når man gir dirkete feilaktige opplysninger og underslår 
vesentlige opplysninger i søknaden til kommunen. Det er forvrengning å karakterisere dette 
som «uforskyldt «. Det er en direkte konsekvens av Trovågs handlinger. Når Trovåg hevder 
det motsatte, taler han mot bedre vitende.   
 
  
 
Subjektive påstander som er feilaktige og ikke reelle:  
Trovåg /Wedum hevder at deres bruk av Friarealert er:- « liten flik.. « ,.. uvesentlig… «, «.. 
begrenset justering « og  «.. allmennheten vil nyte vesentlige fordeler»  om 



Trovåg/Wedum får sin dispensasjon om å bruke 40 % av Friarealets inngang til sin private 
innkjøring «   
og at  
Friarealets innsnevring er « noe mindre areal « og at det ved løsningen som Trovåg/Wedum  
søker dispensasjon for, får Friarealet  «god bredde.. « og «marginale ulemper «  
Faktum: Da vi kontaktet Trovåd juli 2018, var Trovågs/Wedums inngripen i Friarealet over 
3,5 meter og det stod igjen litt over 2 meter. Trovåg /Wedum skisserer nå at Friarealet blir 
3,55 bredt her. Friarealet er regulert i Regulerings planen til å være 6 meter som generelt er 
noen av de smaleste Friareal for folk og fe som passasje i ett konsentrert hytteområde 
 
Regulerings bestemmelsene angir sjelden bredden på ett Friareal bredere enn høyst 
nødvendig. Grunneierne ønsker det stort sett så smalt som mulig for å kunne ha større 
tomter.  Friarealet på 6 meter er viktig å opprettholde som forbindelse for folk og fe og da 
spesielt i ett konsentrert hytteområder hvor det ikke er andre alternativer eller «flukt» veier 
enn Friarealet.  
Friareal på 6 meter er blant de smaleste. Friarealet er flere steder 20 meter bredt. Når ett 
Friareal på ca 6 meters bredde innsnevres til 3 – 3,5 meters bredde blir innsnevringen og 
trakt effekten vesentlig og betydelig. Innsnevringen fortoner seg betydelig og vesentlig i 
forhold til at Friarealet her er ca 6 meter fremfor om Friarealets bredden hadde vært 20 
meter. Her er det ca  40 %’s  innsnevring mot at det hadde vært  17 % om Friarealet 
opprinnelig hadde vært 20 meter.  
 
s.2, 2. avsnitt : «… Tvert imot mener vi at løsningen gjør området mer bruksvennlig for 
allmennheten, sammenlignet med situasjonen… «  Reduksjon  på 40 % og trakt formasjon 
for fe i ett konsentrat hytte område. På tross av ett skilt Trovåg/Wedum nå i siste omgang 
foreslår at de vil sette opp, er dette en forvrengning av de reelle forhold.  
 
s.  1, siste avsnitt: « Nabo innsigelsen …. og uten at vi samtidig har mottatt kopi.»  Vi sendte  
våre innsigelser til adressen til Trovåg i Langmyrgrenda 38, 0861 Oslo. 
  
s. 2, 2. avsnitt: «Opprinnelige bratte terreng « : Trovåg /Weduim har skåret i terrenget i 
Friarealet og anlagt en  skråning. I tillegg har de anlagt gressplen her. Det er all grunn til å 
legge til grunn at Trovåg/Wedum har skåret i terrenget i Friarealet for selv å få en plan 
gårdsplass hvor en vesentlig del av denne gårdsplass ligger på Friarealet. Dette kan man få 
dokumentert ved å se på kart med høyde angivelser/kurver fra før inngripen i naturen. 
Trovåg /Wedum bedes dokumentere at det de hevder er riktig. Vi har rådført oss med en 
spesialist i høydekurver og kart som har vært på stedet.   
 
s2, 3. avsnitt: « Hytte og garasje er anlagt i samsvar med tillatelse gitt av Gausdal kommune 
, og i samsvar med reguleringsplan og byggegrenser.»  Søknaden til Trovåg/ Wedum ble 
sendt inn som søknad uten dispensasjon. Garasjen ligger langt nok fra tomtegrensen, men 
den er feil vinklet således at Trovåg/Wedum må bruke en vesentlig del av et allerede relativt 
sett smalt Friareal til sin egen innkjøring  
 
 
Utryknings kjøretøy: Her er det tale om å komme til hytten / hoveddøren, og det kan man 
påviselig gjøre på Trovåg /Wedums egen tomt; dette gjelder også med dagens situasjon. 



Trovåg /Wedum må ta ned få meter av sin skigard. . Brann  biler kan også komme til 
garasjen. Se kart og foto oversendt tidligere i sakens anledning. 
 
Trovåg /Wedum skulle lagt hytten lenger ned på tomten om det de hevder medfører 
riktighet; at det er for liten plass mellom hytten og garasje; eneste grunn til dette er at 
Troivåg /Wedum har plassert hytten og garasjen helt nord på tomten og ikke benyttet en 
mye større del som ligger i syd. Viser til våre kommentarer vedr. skjæring og oppfylling.   
 
s.7, siste avsnitt : « Det skal også nevnes at alle eiendommene  på nordsiden av veien 
benytter areal utenfor  egen hytteeiendom for innkjøring til garasje /hytte .». Dette er også 
fullstendig feil og manipulering som kun har til hensikt å fjerne fokus fra sakens kjerne. Vi 
bruker kun felles vei og felles snuhammer i tillegg til vår egen tomt. Vi ber om 
dokumentasjon fra Trovåg på hans påstand.  
 
Kun få som bruker dette Friareal: Dette medfører ikke riktighet. Vi kommer til å bruke det og 
helt fra begynnelsen fra offentlig vei når det får sin opprinnelige bredde; når det er halvert 
er det både mindre tilgjengelig og mindre synlig. Flere naboer har kommet til oss og spurt 
hvor Friarealet er da man ikke kunne se det. Ved en anledning stod vi sammen med Trovåg; 
så dette problem er Trovåg definitivt kjent med. Flere naboer går over vår tomt for å komme 
til hoved skiløypen da der ser det  mer ut som et Friareal.  
 
s. 2, 3. avsnitt: «..langt på vei uforskyldt» : At en advokat som selv er ansvars havnede  kan  
hevde at dette er uforskyldt viser historikken med all ønskelig tydelighet at ikke er riktig.  
 
s. 3, 2. avsnitt: «Det er beklagelig, og vi ønsker nå å rette opp i det ..vår kontakt med 
Gausdal kommune far oktober 2018 om saken .. « Her fremgår ikke foranledningen til at 
Trovåg tok kontakt med kommunen; det har Trovåg kun gjort ut ifra en samtale vi hadde 
hvor det Trovåg hevdet var både suspekt , ikke troverdig og direkte feilaktig. Vi informerte 
Trovåg om at dersom han ikke ryddet opp i denne sak, ville vi gå videre med den til 
kommunen.  
 
Juli 2019: Vi kontaktet Trovåg da vi ikke fikk terreng og kart til å stemme da vi skulle sette 
opp sauegjerde. Da vi hadde satt opp sauegjerde var det litt over 2 meter igjen av det 6 
meter brede Friarealet. 
Vi kontaktet Trovåg samme dag og som den første og eneste. Trovåg vill ikke snakke om 
dette på telefon, men i terenget. 
Vi kunne først møtes i terrenget primo oktober 2018 
Trovåg hevdet først: Veien er feil anlagt, og derfor måtte vi finne en smidig løsning for 
plasseringen vår innkjøring og port . Imidlertid kunne Trovåg ikke vise oss hvor og hvordan. 
Vi konkluderte med at dersom Trovåg fortsatt mente dette var årsaken til det smale Friareal, 
måtte Trovåg kontakte dem som hadde anlagt veien. Så mente Trovåg at det ikke var 
nødvendig 
Trovåg uttale så eksplisitt: «Jeg forstår ikke hvor for dere skal blande dere i en avtale jeg har 
med grunneier « .  
Det er oppsiktsvekkende at en Advokat hevder at Grunneier er rette instans.  
 



S 8, 3. avsnitt: « … i strid med det ulovfestede  forbudet mot usaklig forskjellsbehandling « . 
Trovåg har sendt inn søknad uten dispensasjon på feilaktig grunnlag. Den skulle vært med 
dispensasjon på minst 2-3 forhold. Naboer som har ønsket større vinduer uten dispensasjon 
har fått avslag av kommunen. Her er flere eksempler. Det at Trovåg gir feilaktige 
opplysninger til Kommunen, og ikke deretter må ta konsekvensen, fører direkte til  forbudet 
mot usaklig forskjells behandling.  Naboen som spør om å få vinder på 1,15 m2 som ble 
oppdaget få uker før  vinduene måtte bestilles, får avslag, men Trovåg som har 12 vinder 
over 1 m2 hvorav mange på  ca 2 m2, får beholde dem da han ikke har opplyst om dem i 
søknaden.  
En annen nabo ville gjerne legge sin hytte litt høyere, men fikk avslag av kommunen. Trovåg 
gjør det uten å spørre og uten å opplyse om det.  
 
   
Trovåg /Wedum never ikke fe: Her tekstkopi av Landbruksfaglig uttalelse i denne saks 
konkrete anledning:  
«… Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: De landbruksmessige forholdene i saken synes 
i hovedsak å være knyttet til beitedyr sine muligheter for bevegelser i området. Dette 
gjelder både streifende dyr og dyr som blir drevet i forbindelse med sanking eller flytting. 
Etablerte grønnstruktur vil fungere godt om den etableres og beholdes i tråd med 
reguleringsplanen. Tiltaket som er omsøkt vil innebære en kraftig innsnevring som kan 
virke som stengsel for beitedyrene. Ved drift av dyr vil flaskehalser ofte kunne medføre at 
hele flokken snur og/eller tar nye veger. I verste fall kan det oppstå panikk og at dyr hopper 
over eller bryter ned gjerder. « 
«…Omsøkte bredde gir en god innkjøring til garasjen. Rådmannen vurderer den omsøkte 
bredden på friluftsområdet som tilstrekkelig for å komme fram på ski og til fots, men som 
for smalt for at beitedyr skal ta seg ut av området.  Hensynet bak frilufts formål i 
reguleringsplanen blir dermed tilsidesatt.   I tillegg skal fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene. De fordelene det siktes til er primært forhold knyttet til den 
samfunnsmessige areal- og ressursdisponering. Fordeler av privat karakter vil kun 
unntaksvis kunne vektlegges. I dette tilfellet er fordelene vesentlig av privat karakter. Vi 
kan vanskelig se at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. .. «  
 
Med hensyn til «vil flaskehalser ofte kunne medføre at hele flokken snur og/eller tar nye 
veger», er det som skrevet i Høringen ett konsentrert hytteområde som tilsier at 
beitedyrene i meget liten grad har ikke andre veier å ta enn Friarealet.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Jens og Ninni Bunemann de Besche  
 
 
Vedlegger : 

1.  Merknader til høringen datert 26. april 2019 
2. Kommentarer til Nabovarsel med foto datert14. februar 2019  

Disse kompletterer vår Klage til dispensasjon og må sees i sammenheng for 
helhetens skyld. 


