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G/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON 
FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 30 PÅ SKEI SØR  
 
Vedlegg: -     Søknad om dispensasjon mottatt 13.09.2019. 

- Klage på vedtak datert 09.12.2019. 
- Bilder fra befaring 14.11.2018. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Stine og Erling A. Lund påklager administrasjonens avslag på dispensasjonssøknad fra 
reguleringsbestemmelsenes krav om terrengtilpasning i del. sak 468/19. Eiendommens 
fylling omsøkes med en høyde på inntil 2,5 meters høyde. 
Eiendommen ligger innenfor områderegulering Skei Sør, som kan tillate fyllinger opp til 
1,5 meter i forkant av hytta. 
 
Klagen begrunnes blant annet med at fyllingen er en forskjønnelse av tomta, og det er 
behov for denne for å kunne parkere og snu biler på egen tomt, samt for å kunne føre 
opp en utebod.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det ble utstedt ferdigattest for oppført fritidsbolig på ovennevnte eiendom 27.06.2016, i 
henhold til omsøkte terrengprofiler. 
Høsten 2018 ble kommunen kjent med at det var anlagt to nye fyllinger på ovennevnte 
eiendom, og forhåndsvarsel om fjerning av fyllingene ble gitt den 15.11.2018. Etter et møte 
med Lund ble det enighet om at Lund skulle søke om dispensasjon for fyllingene i løpet av 
mai 2019. Fristen ble deretter forlenget, og søknad om dispensasjon ble mottatt den 
13.09.2019.  
Fyllingene blir ansett som ett tiltak som i tillegg til dispensasjon også er avhengig av 
byggetillatelse med ansvarsretter. Det er bare dispensasjonsspørsmålet som avklares nå. 
 
Det ble i del.sak. 468/19 datert 05.12.2019 gitt avslag på søknad om dispensasjon for anlagt 
fylling i Hågåslettvegen 58, innenfor reguleringsbestemmelsene for områderegulering Skei 



  
 
 

  
 
 

 

sør. Avslaget ble begrunnet med at vilkårene i Plan- og bygningslovens § 19-2 ikke var 
oppfylt. 
 
Beskrivelse av søknaden, eiendommen, reguleringsmessige forhold m.m. 
Søknaden begrunnes blant annet med at tomten tidligere er blitt benyttet som fyllplass for 
overskuddsmasser, og dermed var mye av vegetasjonen skadet. Fyllingen som ble etablert 
sommeren 2018 er en naturlig oppretting og videreføring av den fyllingen som hytta ligger på, 
og som ble godkjent av kommunen i forbindelse med byggesaken på hytta.  De nye fyllingene 
ble anlagt for å få slakkere og mindre dominerende fyllinger, og for å få større gardsplass 
både med tanke på parkering og å kunne sette opp et uthus. Det søkes derfor om dispensasjon 
på å anlegge fylling ca. 1 meter høyere enn reguleringsbestemmelsene tillater. 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan. 
Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Skei Sør. Reguleringsbestemmelsene sier 
følgende om terrenginngrep: 
2.08 
Ved utbygging må en fare varsomt fram i terrenget, dvs. gjøre terrenginngrepene minst mulig. 
Snauhogst er ikke tillatt. 
 
3.02.4  
Terrengtilpasning 
Det stilles krav om at hyttene skal være tilpasset terrenget og eksisterende vegetasjon. 
Vegetasjon skal ikke fjernes fra tomta med mindre dette er nødvendig for oppføring av 
bygninger. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon må utføres så skånsomt som mulig. 
Skjæringer og fyllinger skal gjøres minst mulig og overskuddsmasse må påregnes bortkjørt. 
Tomtene kan ikke fylles opp mer enn 1,5 meter i forkant av hytta i forhold til opprinnelig 
terreng, og det kan ikke være skjæring over 2,0 meter i bakkant av hytta. 
 
Nevnte forhold utløser krav om dispensasjon for at søknaden skal kunne innvilges. 

Dispensasjoner omfattes av Plan- og bygningslovens § 19-2, der følgende siteres: 
Kommunene 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 bestemmelsen det skal 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. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Administrasjonens vurdering og kommunens vedtak i første instans. 
Bestemmelsene om minst mulig terrenginngrep og grenser for maks fylling er satt av estetiske 
hensyn og for at bygninger og terreng ikke skal virke for dominerende og skjemmende, samt 
at gravearbeider ikke skal berøre et større område enn nødvendig. På det aller meste er 
avviket fra opprinnelig terrengnivå på nærmere 3 m. Flere steder er avviket  
2,5 m. Hele tomta og litt utenfor tomta er berørt av fylling i varierende grad. Fyllinga er høy 
og selv om fjernvirkningen dempes av skog oppfattes den fra kortere hold som stor og 
dominerende. Fyllingen er derfor i strid med intensjonen bak reguleringsplanen. 
 
Fyllinga er gjort så stor for å få plass til et uthus. Vi har forståelse for at den gamle fyllinga 
måtte pusses opp og at en mindre utvidelse var tjenelig for å lettere kunne snu på tomta. Hytta 
inneholder en bod på over 5 m², og det er ikke gitt at alle tomter egner seg for oppføring av 
ekstra bygninger på eiendommen. Når fordeler skal avveies mot ulemper er det de 
offentligrettslige hensyn for allmenheten og ikke den enkeltes fordeler det siktes til. Fordeler 
av private karakter vil bare unntaksvis kunne vektlegges. Vi kan ikke se at de fordeler som 
søker har nevnt kan vektlegges. 
 
Å godkjenne fyllinga vil fort danne presedens for andre som også ønsker store fyllinger. 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. 
 
Søknaden er i strid med hensynet bak bestemmelsen, og fordelene med å gi dispensasjon er 
ikke klart større enn ulempene. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke 
oppfylt, og søknaden blir å avslå. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering av 
21.06.2012, avslår Gausdal kommune foreliggende søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanens arealgrense. Avslaget begrunnes med at vilkårene i PBL § 19-2 for å 
kunne gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene ikke er oppfylt. 
 
Merknad: Det er skrivefeil i vedtaket. Dispensasjonen er ikke fra reguleringsplanens 
arealgrense, men fra reguleringsplanens bestemmelser om fyllingshøyde. Riktig vedtak er 
derfor:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering av 
21.06.2012, avslår Gausdal kommune foreliggende søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelser om krav til terrengtilpasning. Avslaget begrunnes med 
at vilkårene i PBL § 19-2 for å kunne gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene ikke 
er oppfylt. 
Kommunedirektøren mener feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jfr. 
forvaltningslovens § 41. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
KLAGEBEHANDLING: 
Det vises til mail fra Stine og Erling A. Lund sendt den 09.12.2019. Klagen gjengis i sin 
helhet: 
Planutvalget Gausdal kommune 

Viser til vedtak vedr. Hågåslettveien 58 på Skeikampen av. 5. des 2019. 

Vi ber om at vår vel dokumenterte søknad om dispensasjon leses før klagen behandles. 

 
 
Presisering/mangel ved vedtak: 
I vedtaket står det at terrenget er hevet med inntil 2,5 meter fra opprinnelig terrengnivå. Det 
presiseres at det søkes om kun 1 meter høyere fylling enn hva som tillates i 
reguleringsbestemmelsene. Altså en mindre dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. 
Et vesentlig moment for heving av terreng og etablering av gårdsplass er muligheten for å 
kunne rygge og snu bil innenfor egen eiendom. Noe som også er et krav i 
reguleringsbestemmelsene. Uten etablert gårdsplass var vi fratatt denne muligheten og måtte 
rygge ut på Hågåsletteveien for å kunne snu en bil. Noe som medførte en trafikkfarlig 
situasjon. Dette er ikke kommentert eller hensyntatt i vedtaket. 
 
Kommenterer til vedtaket: 
Det foreligger ingen saklig begrunnelse for å avslå vår søknad om dispensasjon. 
Tilsynelatende ser det kun ut til at det er av estetiske hensyn at søknaden er avslått. Vi 
bemerker at dette er saksbehandleren i kommunens subjektive vurdering. Denne vurderingen 
stiller vi oss sterkt uenig i. Etablering av fylling og gårdsplass, samt planering av skråninger 
er en forskjønnelse av eiendommen. Se bilder i søknad om dispensasjon. 
 
I vedtaket blir det vist til at kommunen er redd for at det skal skapes presedens for andre 
saker ved å innvilge søknaden. Vi er godt kjent på Skeikampen og har vandret i hyttefeltene 
gjennom flere år. Det er en rekke forhold som tilsynelatende er i strid med 
reguleringsbestemmelsene. Spesielt gjelder dette utfyllinger over terrengnivå. Det er en rekke 
eiendommer med tilsvarende eller større fyllinger enn hva vi søker dispensasjon for. Her 
påberoper vi oss likebehandling. Det kan ikke være slik at noen hytteeiendommer får 
anledning til å etablere slike utfyllinger, mens andre blir nektet.  Det samme gjelder gjerder, 
både med tanke på utforming og størrelsen på inngjerdet areal. Det er flere eiendommer som 
er inngjerdet med gjerder som er sterkt skjemmende for omgivelsene. Hvorfor tillater 
kommunen at disse gjerdene blir stående? Og enda mer alvorlig er størrelsen på arealene 
som er inngjerdet. Dette hindrer dyrene tilgang på mat, som mange bønder faktisk har 
rettigheter til. Vi oppfordrer kommunen til likebehandling, noe som avslaget på vår søknad 
om dispensasjon ikke hensyntar. 
 
I vedtaket blir det vist til at det ikke er alle tomter som egner seg for bygging av ekstra 
bygg/utebod. Dette er en stor hyttetomt, med en relativ stor hytte bygget for en stor familie. 



  
 
 

  
 
 

 

En bod på 5 m2 er ikke dekkende for vårt behov. Det er rikelig med plass for etablering av 
utebod på gårdsplassen. Boden vil på ingen måte bli skjemmende for hverken omgivelsene 
eller naboer. Den eneste naturlige plassen på tomta er å oppføre en utebod på gårdsplassen. 
Det er ingen andre egnede steder å oppføre en slik bod med tanke på terrenget og nærhet til 
vei og naboer. Det er av svært viktig betydning at vi får muligheten til å oppføre en slik 
utebod innenfor hva som er tillatt. En event. nektelse av dette anser vi som et stort inngrep i 
vår eiendomsrett. 
 
Vi er sterkt uenig at ulempene overstiger fordelene ved å gi dispensasjon. Søknaden er ikke i 
strid med hensikten til reguleringsbestemmelsene. I en slik vurdering skal hensynet til 
naboene ha en betydelig vektlegging. Det er ikke kommet noen klager fra naboer i saken. 
Våre fordeler ved å få innvilget søknaden er betydelige, og vi kan ikke se at det er noen 
ulemper over hodet. Vi bemerker at det ikke er noen tekniske forhold ved en slik utfylling som 
er til fare for omgivelsene. En subjektiv vurdering av estetikk skal ikke vektlegges i særlig 
grad ved en slik vurdering. 
 
Hensyn til naboer: 
Alle naboer er forskriftsmessig varslet. Det er ikke kommet noen merknader. Vi har i tillegg 
snakket med flere av disse som synes tiltaket er hensiktsmessig og forskjønnende. De forstår 
ikke hvorfor kommunen ikke kan tillate dette. 
Oppsummering: 
Avslaget på vår søknad er ikke saklig begrunnet. Det er saksbehandleren i kommunen sin 
subjektive vurdering av estetikk som er den viktigste begrunnelsen av avslaget. Noe vi sier oss 
sterkt uenig i. Begrunnelsen med frykt for presedens bør ikke vektlegges all den tid det er en 
rekke eiendommer som har tilsvarende eller større fyllinger i området.  Tiltaket medfører 
langt flere fordeler enn ulemper. Vi stiller oss sterkt forundret over kommunens begrunnelse 
for avslaget på søknaden. 
 
Det er av stor betydning for oss at søknaden om dispensasjon innvilges. Uten en slik utfylling 
med gårdsplass kan vi ikke benytte hytta hensiktsmessig både med tanke på oppføring av 
utebod, snuareal for egen bil eller parkering av andre biler for besøkende. Et vesentlig 
moment for tiltaket er en naturlig forskjønnelse av tomta og en naturlig forlengelse av fyllinga 
hytta er bygget på. 
 
Vi ber om at vår søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen tas til følge, og kommunens 
vedtak om avslag omgjøres. 
 
Vi ber om en befaring på eiendommen med kommunen i forbindelse med klagen på vedtaket. 
Denne befaringen bør gjennomføres etter at snøen er smeltet, og da trolig tidligst i slutten av 
mai måned neste år. Vi ønsker at utførende entreprenør skal delta på befaringen, Erik Sveen 
Anlegg AS, sammen med utbygger av hyttefeltet, Ola Fyksen. De har begge sagt seg villige til 
å stille på befaring. 
 
Om klagen ikke tas til følge bes saken oversendes Fylkesmannen for behandling. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING AV KLAGEN: 
Mottatt klage datert 09.12.2019 gjelder vedtak truffet av Gausdal kommune i del. sak. 468/19 
datert 05.12.2019, og klagen er dermed avgitt innen klagefristen. 
 
I klagen omtales bare den øvre fyllingen. Vi legger derfor til grunn at det er kun denne det 
søkes dispensasjon for.  
 
Det hevdes i klagen at det ikke er kommentert eller hensyntatt muligheten for å kunne rygge 
og snu bilen innenfor egen eiendom. I kommunens vurdering er det vist forståelse for at den 
gamle fyllingen måtte pusses opp og en mindre utvidelse var tjenlig for å lettere kunne snu 
med bil på eiendommen. Godkjent situasjonsplan ved søknad om oppføring av fritidsboligen, 
viser avsatt plass til dette på eiendommens østside.  

Nevnte situasjonsplan viser ingen fremtidige bygg.  
I reguleringsbestemmelsene punkt 2.05 står det blant annet: 
Søknad om rammetillatelse/tillatelse til tiltak skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1:500 
eller større som viser aktuelt byggetrinn og eventuelt framtidig bebyggelse. 
 
Bakgrunnen for kravet er å tilrettelegge tomta slik at fremtidige bygg kan oppføres slik at man 
unngår å komme i situasjoner som dette. 
 
Det hevdes i klagen at det på Skeikampen finnes en rekke eiendommer med tilsvarende eller 
større fyllinger. Gausdal kommune har ikke tidligere godkjent noen tilsvarende fyllinger som 
det her søkes dispensasjon for, og vi kjenner ikke til tilsvarende fyllinger i dette området. 
 
Utforming og størrelse på inngjerdet areal på andre eiendommer har ingen relevans for denne 
saken, og vil således ikke bli kommentert. 
 
Fyllingen er stor og dominerende, og tilsidesetter intensjonene bak bestemmelsene om at 
fyllinger skal være minst mulig og maks 1,5 meter. 
Fordelene ved å ha slik fylling er av privat karakter og skal ikke vektlegges i 
interesseavveiningen. For allmenheten representerer fyllingen uheldige estetiske sider. 
Fordelene ved å gi dispensasjon er samlet sett ikke vesentlig større enn ulempene.  
 
Selv om vilkårene for å gi dispensasjon skulle vært oppfylt, mener kommunen at det ikke skal 
gis dispensasjon fra reguleringsplanen jfr. «kan-skjønnet» etter Plan- og bygningslovens  
§ 19-2. Etablert praksis, presedens samt tålegrense for fyllinger tilsier at vi skal holde på den 
praksisen vi har ført til nå. En eventuell godkjenning vil fort danne presedens slik at 
reguleringsplanen ikke blir det styringsverktøyet den var tenkt som. Det er derfor i 
allmennhetens interesse at planen blir fulgt. 



  
 
 

  
 
 

 

  
Etter Kommunedirektørens vurdering tilfører ikke klagen nye opplysninger som gjør at 
planutvalget bør endre vedtaket i del. sak 468/19. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon 
vurderes som ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Stine og Erling A. Lund datert 09.12.2019 tas ikke til følge. Jfr Plan- 
og bygningslovens § 19-2 er fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart større enn ulempene. 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt. Planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del. sak 468/19 datert 05.12.2019, om avslag på dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelser om krav til terrengtilpasning. 
 


