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G/BNR 166/8 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE PÅ TOFTSETERVEGEN 58 
THOR EGGEN. 
 
Vedlegg:  
1. Klage på vedtak i del.sak 299/20, datert 21.09.2020, journalpost nr. 20/1017-15 
2. DS 299/20 Avslag på søknad om Gjerde, datert 08.09.2020, journalpost nr. 20/1017-11 
 
SAMMENDRAG: 
Klage på avslag i søknad om dispensasjon for inngjerding av enkelttomt. Kommunedirektøren 
mener at kriteriet «hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir satt vesentlig 
til side» ikke er oppfylt jf. saksutredningen, og innstiller på at klagen ikke tas til følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune mottok 18.06.2020 brev fra advokat Ole Sperre, på vegne av Thor Eggen, med 
søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse pkt. 2.12 for oppføring av gjerde på 
eiendommen g/bnr 166/8.  
 
Eiendommen 166/8 er regulert til fritidsboligformål i Områdeplan for Skei sør, vedtatt av 
kommunestyret i sak 53/14 den 25.09.2014. Tilgrensende areal er regulert til friluftsformål. I sør 
ligger samlevegen Toftlykkja, som skiller denne eiendommen fra fritidsboliger i nærområdet. Se 
utsnitt fra gjeldende reguleringsplan: 
 

  



  
 
 

  
 
 

 

Pkt 2.12 i bestemmelsene til Områdeplan for Skei sør lyder:  
Oppføring av gjerde – generelt 
Det skal legges vekt på at gjerde skal underordne seg helhetsinntrykket i området og det skal ikke virke 
dominerende. Gjerde skal oppføres med en høyde på 1,2 meter og det skal fortrinnsvis settes opp av 
trematerialer, f. eks skigard. Ved helt spesielle behov kan nettinggjerde (Nasjonalgjerde) godkjennes. 
 
Gjerde skal oppføres slik at beitedyr ikke kommer til skade eller blir sperret inne. Grinder skal vende 
utover. Eier har ansvar for at bygninger og gjerder er sikret/vedlikeholdt slik at beitedyr ikke blir 
innestengt eller sittende fast. Gjerde som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Gjerde skal utføres slik 
at stier, råk, skiløyper og lignende ikke stenges. 
 
Området definert som Skei sentrum i kommunedelplanen 
Etter søknad kan det godkjennes oppføring av gjerde for større felles områder. 
 
Området utenom Skei sentrum 
Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m2 inntil hytta for å skjerme inngangsparti, 
biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en ”tunløsning” mellom ulike bygg på 
eiendommen. Bestemmelsen gjelder ikke byggeområdene H6 og H7 på Slåsetra. 
 
Overordnet plan 
I gjeldende kommunedelplan for Skei (2010) ble det fastsatt føringer for gjerder ved at det ble 
utredet gjerde/beiteutfordringer, og kartfestet et sentrumsområde på Skei for helhetlig inngjerding.  
 
Eiendommen ligger innenfor område definert som Skei sentrum (rød stiplet strek) i kommunedelplan 
for Skei.  

 



  
 
 

  
 
 

 

I planbeskrivelsen til Kommunedelplan for Skei (2010) beskrives det hvordan man har tenkt ved 
avgrensningen av sentrumsområdet. Avgrensningen er gjort ved at «traseen tar i stor grad hensyn til 
at det skal være mulig å drive dyr direkte fra innmarksbeite og over på utmarksbeite, ved at 
innmarksbeitearealene danner yttergrensene mot utmark.» videre leser man « En eventuell åpning 
for inngjerding av enkelteiendommer innen Skei sentrum ville medføre en uønsket mosaikk både 
med tanke på fremkommelighet og det visuelle inntrykket.» Områdeplan for Skei sør (2014) 
videreførte dette prinsippet ved å fastsette bestemmelsen (pkt. 2.12) gjengitt over. 
 
Fra søknad om dispensasjon mottatt 18.06.2020 
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsenes pkt. 2.12 om inngjerding av Skei sentrum. 
Søker anfører at eiendommen 166/8 ligger for seg selv og «perifert fra det sentrale Skei». 
 
Søknaden ble supplert i epost av 17.06.2020 med opplysninger om at tilgrensende nabo Amund 
Tofte har blitt kontaktet om felles inngjerding, uten at det har medført «positiv respons». 
 
Saksbehandling 
Avslag på søknad ble gitt 08.09.2020 i delegasjonssak 299/20 i medhold av pbl § 20-6, med 
begrunnelse av at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl § 19-2 ikke er oppfylt. 
 
Som begrunnelse for avslaget i sak 299/20 ble det anført: 
Et positivt vedtak «vil klart medføre presedens som gjør at bestemmelsen settes under press og 
undergraves. Reguleringsplanen blir dermed ikke det styringsverktøyet som var tenkt.» Ved vurdering 
av fordeler og ulemper vurderes fordelene kun å være av privat karakter, mens ulemper i hovedsak 
vurderes i henhold til presedensvirkningen og derav uheldig virkning for allmennhetens interesser. 
 
Generelt om dispensasjoner i medhold av pbl § 19-2 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
 
Gjennom en søknad om dispensasjon gis det anledning til å få vurdert om det er særlige hensyn 
og/eller faktorer som kan legges til grunn for å gi dispensasjon fra gjeldende regelverk. Hvis 
dispensasjonsvedtaket kan skape presedens for tilsvarende saker vil dette kunne medføre at 
reguleringsplanen mister sin hensikt i å skape forutsigbarhet og likebehandling innenfor 
planområdet. Et vedtak kan også gi presedensvirkning for tiltak i andre planområder og føringer gitt i 
overordnet planverk. 
 
Klagen 
Klage på vedtak om avslag ble mottatt her den 21.09.2020. Klagen er fremmet av hjemmelshaver og 
innen klagefrist jf. fvl §29.  
 
Klagen fra Thor Eggen inneholder, etter det vi kan se, ikke nye opplysninger om 
dispensasjonssøknaden og eiendommen. Det etterspørres en nærmere vurdering av hvorvidt 
ulempene ved tiltaket er klart større enn fordelene, og om hensikten bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I klagen trekkes lovtekst i pbl § 19-2 andre ledd fram: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen 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.» Klager anfører at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og at hverken «åpen natur», «fri ferdsel» eller «estetikk (ikke bli dominerende eller bidra 
til å forandre landskapsbildet)» blir tilsidesatt/brutt.  
 
I forhold til presedensvirkning anfører klager at presedens for oppsetting av gjerder allerede 
eksisterer på Skei i og med at ulovlig oppsatte gjerder ikke blir fulgt opp av kommunen.  
 
VURDERING: 
Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd har slik ordlyd: 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen 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.»  
 
Lovparagrafen har to kriterier som begge må være oppfylt for at lovens vilkår for å gi dispensasjon 
skal være oppfylt. Kommunen kan ikke gi dispensasjon for et tiltak som undergraver 
planen/bestemmelsen eller vesentlig tilsidesetter hensyn som skal ivaretas gjennom den. I tillegg 
forutsetter lovgiver at kommunen vurderer om lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I 
pbl angir § 3-1 de viktigste hensynene som skal ivaretas ved planlegging etter loven. 
 
Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra  
Hensikten bak bestemmelsen i vedtatt reguleringsplan er å holde sentrumsområdet på Skei åpent og 
å unngå en uheldig mosaikk av gjerder. Bestemmelsen har blitt håndhevet ved at man har avslått 
søknader om inngjerding av enkelttomter og har gitt tillatelse til inngjerding av klynger av 
fritidsboliger som naturlig hører sammen/lar seg gjerde inn på en praktisk måte. 
 
Det er vektlagt i vedtaket i saken at dersom det gis dispensasjon til inngjerding av enkelttomter vil 
dette medføre en presedens, noe som gjør at bestemmelsen settes under press og undergraves. 
Vedtatt reguleringsplan blir dermed ikke det styringsverktøyet som det var tenkt, og det vurderes til 
at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Lovtekstens første ledd vurderes ikke 
oppfylt. 
 
Lovens formålsbestemmelse 
Pbl § 3-1 e) setter krav til at planer bl.a. skal legge til rette for god forming av bygde omgivelser. 
Dette peker tilbake på estetisk utforming av omgivelsene i pbl § 1-1. 
 
Det at bestemmelsen i reguleringsplanen ikke åpner for inngjerding av enkelttomter henger sammen 
med estetisk utforming av omgivelsene. Det anføres som nevnt over at formålet er å holde sentrum 
åpent, tilgjengelig og uten en uheldig mosaikk. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart er større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
De fordelene som skal vektlegges i denne avveiningen av fordeler/ulemper må være relevante og 
konkrete. Plan- og bygningsloven legger til rette for langsiktige løsninger, det vil si at nåværende 
eiers interesser og personlige fordeler skal tillegges mindre vekt i vurdering av en 
dispensasjonssøknad.  
 
Siden lovtekstens første ledd ikke vurderes oppfylt går kommunedirektøren ikke nærmere inn på 
vurdering av fordeler og ulemper i denne klagesaken. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Fritt skjønn ut fra ordet «kan» i pbl § 19-2 første ledd 
Kommunen har kjørt en restriktiv praksis på ikke å godkjenne gjerder på hyttetomter i 
sentrumsområdet på Skei. Av presedenshensyn er det ikke ønskelig å gi dispensasjon, selv om de 
ovennevnte vilkårene skulle mot formodning være oppfylt. Omsøkte søknad er ikke i noen særstilling 
i forhold til de mange andre som også ønsker seg gjerde rundt hytta. Det vil være viktig å se dette 
temaet i en større sammenheng, og det vil være formålstjenlig at temaet gjerder blir vurdert 
gjennom en endring av planverket til fordel for behandling av enkeltsaker som dispensasjon. 
 
Endring av planverk 
Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i prosessen er det viktig at endringer av 
betydning i planer ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter de regler som er fastlagt i lovens 
kapitler om kommuneplaner og reguleringsplaner. 
 
Revidering av Kommunedelplan for Skei (2010) er nå i oppstartsfase. Gjennom denne planprosessen 
vil det bli gjort vurderinger rundt beiterettigheter og gjerder. Kommunen forventer at det i denne 
planprosessen vil kunne bli lagt nye føringer for hvordan dette temaet håndteres videre på best 
mulig måte, både for beiterettighetshavere og for fritidsboligeiere. Avklaringer i kommunedelplanen 
vil gi grunnlag for endring av de aktuelle reguleringsplanene og føringer for nye reguleringsplaner. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener at kriteriet; «hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
ikke blir satt vesentlig til side» ikke er oppfylt jf. saksutredningen over. Kommunedirektøren innstiller 
på at klagen ikke tas til følge. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1) Foreliggende klage, datert 21.09.2020 fra Thor Eggen tas ikke til følge. 
 

2) Planutvalget opprettholder vedtak fattet av Teknisk enhet i delegasjonssak 299/20 om avslag 
gitt i medhold av pbl § 20-6 med begrunnelse av at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl § 
19-2 ikke er oppfylt. 

 
3) Saken sendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 


