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Ark.: GNR 224/146 Lnr.: 16114/20 Arkivsaksnr.: 20/1355-11 
 
Saksbehandler: Signe-Marit Brattås 
 
G/BNR 224/146 - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, 
NERSETERVEGEN 116 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA PÅ 
SKEI. TILTAKSHAVER LARS ERIK HOELSÆTHER 
 
Vedlegg: Brev datert 01.10.2020 fra Britt Aure Bugge 
 Naboklage datert 01.10.2020 

 Merknader til dispensasjonssøknad for Nersetervegen 116 Brev fra Fylkesmannen i Innlandet datert 03.02.2020 – Klageavgjørelse – høydefastsetting på fritidsbolig – Gausdal kommune 
Fasader med eksisterende terreng, som bygget terreng og planert terreng 
Situasjonsplan 
Brev fra advokatfirmaet Hammervoll Pind AS datert 14.10.2020 – Tilsvar til 
naboklage – utfyllende begrunnelse 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Fylkesmannen i Innlandet opphevet tidligere gitt tillatelse i brev av 03.02.2020 på grunn 
av at vedtaket var ugyldig. Vedtaket var ikke i samsvar med reguleringsplan og 
vedtaket var fattet uten nødvendig hjemmel. Fylkesmannen presiserer at tiltak i strid 
med reguleringsplanen unntaksvis kan tillates på bakgrunn av dispensasjonssøknaden i 
samsvar med kravene i pbl. § 19-1 jf. Pbl § 19.2. Dette innebærer at søknaden skal 
behandles på nytt av Gausdal kommune. 
Etter ny søknad har Gausdal kommune behandlet tiltaket på nytt som om at tiltaket 
ikke var oppført. 
 
Høydeplassering av fritidsbolig på nevnte eiendom ligger ca 90 cm lavere enn 
fritidsboligen til klager. Tomtene innenfor reguleringsplan for Nersetra er store og 
romslige, og tap av utsikt er ikke mer enn det som må påregnes innenfor et reguleret 
hyttefelt. Tilsvarende saker viser at terskelen for at naboer skal få gjennomslag for tap 
av utsikt og sol er relativt høy. Klagen tilfører ingen nye momenter i saken, og 
Kommunedirektøren anbefaler at klage fra Bugge/Sipos ikke tas til følge. 
 
Tillatelse til oppføring av fritidsbolig i delegert vedtak i sak 302/20 datert 11.09.2020, 
opprettholdes. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Del sak 302/20 er i det følgende gjentatt:   



  
 
 

  
 
 

 

Det ble i del sak 46/19 datert 06.03.2019 gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig på 
eiendommen g/bnr 224/146. Dette vedtaket ble påklaget av nabo på nordsiden, Britt Bugge og 
Tom Sipos, i e-post datert 22.03.2019. Planutvalget behandlet den 12.04.2019 klagen i PU-
sak 25/19 med enstemmig vedtak om at klagen ikke ble tatt til følge.  
 
I brev fra kommunen til tiltakshaver om ekspedering av PU-sak 25/19, datert 26.04.2019 står 
det følgende «Som det fremgår av saken ble ikke klagen tatt til følge. Vedtaket er heller ikke 
gitt oppsettende virkning slik at byggetillatelsen står ved lag. Hoelsæther kan derfor lovlig 
fortsette byggingen av hytte. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom fylkesmannen 
opphever kommunens vedtak og konklusjonen blir at hytta må senkes, må Hoelsæther rette 
seg etter dette og rive hytta. Han tar derfor en sjans om han velger å gjøre det».  
 
Behandlingen av saken ble således oversendt til Fylkesmannen i Innlandet for endelig 
avgjørelse. I brev datert 03.02.20 mottok kommunen uttalelse i klagesaken der Fylkesmannen 
fattet følgende vedtak «Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fjerde ledd, opphever 
Fylkesmannen Gausdal kommune sitt vedtak om tillatelse til oppføring av hytte på gnr. 224 
bnr. 146. Kommunen har ikke hjemmel for å tillate det omsøkte tiltaket. Klagen er derfor tatt 
til følge.» Dette innebærer at søknaden skal behandles på nytt av Gausdal kommune. Når 
vedtaket fra Fylkesmannen forelå var hytta allerede bygd.  
Det har nå kommet en ny søknad, mottatt 06.07.2020 fra Boligpartner AS der det søkes om 
bygging av fritidsbolig. Ved en slik søknad om etterfølgende tillatelse skal søknaden, i 
henhold til juridisk teori og praksis, behandles som om tiltaket ikke er oppført.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Nersetra på Skei. Eiendommen ligger i enden av 
en stikkvei og grenser ned mot Veslesetervegen. Terrenget på tomten er svakt skrånende, men 
ligger litt lavt i forhold til snuplass i enden av stikkveien. Det er relativt bløtt på tomten. 
Mønehøyden for omsøkte fritidsbolig er 5,0 meter, målsatt fra topp grunnmur.  
 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.6 om at bebyggelsen skal 
tilpasses terrenget på tomta best mulig. Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden er blant 
annet at det er et søkk i området der hytten skal plasseres. Det er bløtt og delvis myr på denne 
delen av tomten, derfor er det ønskelig at det fylles opp noe. Plasseringen er også valgt for å 
sikre at innkjøringen til tomten ikke blir for bratt. Det er ønskelig at tomta opparbeides slik at 
det blir plass til planlagt fremtidig anneks og garasje, samt en platting for å få et bruksvennlig 
uteareal.  
 
Nabomerknad:  
I forbindelse med nabovarslingen er det kommet inn merknader fra eiere av g/bnr 224/145, 
Britt Bugge og Tom Sipos. Merknaden går i hovedsak ut på høydeplasseringen av hytten og 
terrenginngrepene dette fører med seg. De mener at det ikke er nødvendig å fylle opp tomten 
så mye selv om det er bløtt. Videre skriver de at fallet på veien ikke ville overskredet anbefalt 
fall for tilsvarende bebyggelse i henhold til myndigheters krav. De er ikke enige i at 
plasseringen ligger naturlig og pent i terrenget uten å ruve. I tillegg vil høydeplasseringen av 
hytten redusere deres utsyn, horisont og solforhold. Midtvinters fører dette til at de mister 
solen i perioder. De anfører også at det er uten tvil at dette forringer verdien av deres hytte. 



  
 
 

  
 
 

 

Det er tatt inn en del momenter fra tidligere runder i denne saken, vi velger og ikke ta dette 
inn i saken.  
 
Søker sitt tilsvar til nabomerknad:  
Søker har i brev datert 01.07.20 kommet med tilsvar på nabomerknader. Det anføres lite nye 
momenter i saken. Søker opprettholder omsøkte plassering og konkluderer med at de ønsker å 
få behandlet omsøkte tiltak, slik det foreligger.  
 
Forhold til gjeldende reguleringsplan:  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Nersetra, og er avsatt til fritidsformål. 
Eiendommene g/bnr 224/145 og 224/146 har ikke felles grense, men har et areal som er 
regulert til fritiluftsområde mellom seg, en stripe på ca 4 meter. I reguleringsbestemmelsene 
for Nersetra § 3.6 står følgende;  
«Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på tomta best mulig, bl.a. skal det søkes å unngå 
kraftige frilagte skjæringer og fyllinger. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal 
utføres så skånsomt som mulig. Frilagt grunnmur over terreng skal ikke overstige 80 cm.» 
 
 
ADMINISTRASJONENS VURDERING OG KOMMUNENS VEDTAK I FØRSTE 
INSTANS: 
 
Vurdering av nabomerknad:  
Tomtene i Nersetra er store, de fleste på rundt 1600m2. Dette gir god avstand mellom hyttene 
og vi mener at dette er med på å begrense tap av utsikt og solforhold. I dette tilfellet blir det 
ca. 18 meter mellom hyttene. Hytten blir liggende ca. 90 cm lavere enn hytten til 
Bugge/Sipos. Sett fra nabo vil mønet komme over horisonten. Tilsvarende saker viser at 
terskelen for at naboer skal få gjennomslag for tap av utsikt og sol er relativt høy. I feltet 
tillates det hytter med mønehøyde helt opp til 6,0 meter på den delen av hytten som har 
rammloft. Det er ikke rammloft i dette tilfellet, men det nevnes for å illustrere at det kunne 
vært snakk om en hytte med høyere mønehøyde. Tap av utsikt er ikke mer enn det som må 
påregnes i et hyttefelt. Nabomerknaden tas ikke til følge.  
 
Dispensasjonsvurdering:  
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2, der det 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.”  
 
Hensynet bak reguleringsbestemmelsens § 3.6 er at hyttene skal plasseres slik at de blir 
liggende naturlig i terrenget og uten kraftige skjæringer og fyllinger. Her blir hele hytten 
liggende på fylling. I henhold til terrengprofilene er terrenget oppfylt med inntil 1,6 m over 
opprinnelig terreng. Eiendommen ligger litt nede i et søkk og det er ikke unaturlig at det fylles 
noe opp i slike tilfeller. Vi finner ikke at fyllingen er kraftig, slik det står i 
reguleringsbestemmelsene at vi skal unngå. Fyllingen er slaket noe ut og når dette gror til 
mener vi at dette vil se naturlig ut. Fyllingen ligger også naturlig i forhold til tomten ved siden 
av. De to nabohyttene er av trappet 90 cm i forhold til hverandre. At denne også er avtrappet 
90 cm lavere er en naturlig avtrapping.  
 
Slik tomta er oppfylt mener vi at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Ved dispensasjonsvurdering er det angitt at man skal legge særlig vekt på tilgjengelighet.  
Vegen ned til hytten har oppgitt en helling på 1:8 noe som gir en godt kjørbar vei også på 
vinterføre. Hvis tomta ikke hadde blitt fylt opp hadde det blitt en noe bratt og tung adkomst 
opp fra hytta. Med tanke på vinterstid er det svært ugunstig med bratt motbakke opp fra hytta. 
Området hytta ligger i er særdeles snørikt.  
 
Det kunne også vært brukt en frilagt grunnmur på 80cm. Dette ville gjort fyllingen mindre, 
men gitt en mer ruvende grunnmur med behov for flere trappetrinn for å komme inn i hytten. 
Løsningen som nå er valgt gir en enklere adkomst inn i hytten og en estetisk bedre løsning.  
Det er vanskelig å se at oppfyllingen medfører ulemper. Oppfyllingen representerer en klar 
overvekt av fordeler i forhold til ulemper.  
 
Vilkårene i PBL § 19-2 for å kunne gi dispensasjon anses som oppfylt.  
 
Den omsøkte oppfyllinga er liten i forhold til mange andre fyllinger som er godkjent på andre 
hytter i feltet. Vi kan derfor ikke se at dispensasjon vil gi uheldig presedens. Ut fra kommunens 
frie skjønn er det ønskelig å gi dispensasjon. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir Gausdal kommune 
dispensasjon fra bestemmelsen om at bebyggelsen skal tilpasses terrenget på tomten best 
mulig, punkt 3.6 i reguleringsbestemmelser for Nersetra.  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser, jfr. Kommunestyrets delegering 
av 29.09.2016, gir Gausdal kommune tillatelse til omsøkte tiltak etter ett- trinns 
søknadsbehandling. 
 
 
KLAGEBEHANDLING. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Fra klagen: 
I brev datert 01.10.2020 fra Britt Bugge og Tom Sipos påklages kommunens delegerte vedtak. 
Klagen er innkommet innen klagefristen, og klageren er klageberettiget. I klagen påpeker de 
at de fortsatt ikke godtar denne tillatelsen. De forholder seg til Fylkesmannens vedtak datert 
03.02.2020, og at det ikke framkommer nye momenter i dispensasjonssøknaden som endrer 
på dette.  
 
Alle dokumenter i klagen fra Bugge/Sipos, følger saken som vedlegg. 
 
 
VURDERING AV KLAGEN: 
Fylkesmannen i Innlandet har i brev av 03.02.2020 opphevet tidligere gitt tillatelse på grunn 
av at vedtaket var ugyldig. Vedtaket var ikke i samsvar med reguleringsplan og vedtaket var 
fattet uten nødvendig hjemmel. Etter ny søknad har Gausdal kommune behandlet tiltaket på 
nytt som om at tiltaket ikke var oppført. 
 
Etter en gjennomgang av punktene som klager framsetter, kan vi ikke se at kommunens 
vurderinger og vedtak om dispensasjon etter PBL § 19-2 er feilaktig.  
 
Det er vanskelig å se at oppfyllingen medfører ulemper, men at det er en klar overvekt av 
fordeler i forhold til ulemper. Innenfor et regulert område med så store tomter, er terskelen for 
gjennomslag med tap av utsikt og sol relativt høy. Oppfyllingen er ikke i strid med hensynet 
bak reguleringsbestemmelsens § 3.6 om terrengtilpasning. Administrasjonen mener at 
vilkårene i PBL § 19-2 for å kunne gi dispensasjon, derfor er oppfylt. Ut fra kommunens frie 
skjønn, er det ønskelig å gi dispensasjon. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen tilfører nye momenter i saken, og anbefaler derfor 
at planutvalget ikke tar klagen til følge. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Britt Bugge og Tom Sipos datert 01.10.2020 tas ikke til følge. 
 
Planutvalget opprettholder dermed administrasjonens vedtak i del sak 302/20 datert 
11.09.2020. 
 


