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Tomt gnr 225 bnr 263 regulert til frittliggende enebolig 
 
Da jeg i forrige uke ringte kommunen i forbindelse med vår klargjøring av boligtomta gnr 225 bnr 
263 for utbygging til frittliggende enebolig, ble jeg svært overrasket over at eiendommen var 
kommet i grønn farge (friområde) i kommunens nye plan for området. 
 
Etter initiativ fra kommunen i 1992 foretok vi makeskifte slik at kommunen fikk gratis veggrunn av 
meg, nå gnr 224 bnr 94 og jeg fikk av kommunen en del av arealet på min nåværende boligtomt gnr 
225 bnr263. Samtidig ble min søsters eiendom 225/272 og min 225/263 regulert til boligformål. 
 
For min eiendom 225/263 er dette bekreftet i brev fra Gausdal kommune, Rådsmannskontoret den 1. 
juni 1992. (ref: L.E.L. Arkiv 130.1) der de oversender skjøte som sier at eiendommen skal kunne 
anvendes til frittliggende enebolig og et målebrev som beskriver sammenføyningen av arealet jeg 
fikk av kommunen og areal jeg hadde fra før. Begge dokumentene er tinglyst av kommunen. 
 
Det har vært interesse for kjøp av både min søsters og min boligtomt en stund. Det er ført fram  
strøm til begge tomtene og vann og avløp kan forholdsvis lett kobles til det kommunale nettet. 
 
Jeg ber derfor at kommunen, så snart som mulig, gir klarsignal til at bygging av frittliggende 
enebolig på gnr 225 bnr 263 kan finne sted. 
 
Det er beklagelig at jeg ikke tidligere har vært oppmerksom på forslaget i den nye planen for 
området, men jeg har ikke tenkt tanken at kommunen uten videre kunne bryte vår avtale og endre en 
regulert og tinglyst boligtomt til friområde. 
 
Jeg håper at det er forståelse for mitt synspunkt og at saken løser seg på en god måte. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjell Glomnes 


