
Fra: Lund Erling Andre [erling.andre.lund@banenor.no] 
Til: Gausdal Kommune Postmottak [postmottak@gausdal.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 09.12.2019 13:34:51 
Emne: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. G/BNR 220/30 AVSLAG PÅ SØKNAD OM 
DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEIEN 58 PÅ SKEI SØR 
TILTAKSHAVER ERLING ANDRE LUND 
Vedlegg:  

Planutvalget Gausdal kommune 
  
KLAGE PÅ VEDTAK VEDR: G/BNR 220/30 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ANLAGT 
FYLLING I HÅGÅSLETTVEIEN 58 PÅ SKEI SØR TILTAKSHAVER ERLING ANDRE LUND 
  
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 relativt 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 verken 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 begrunnelse for avslaget. Noe vi sier oss sterkt uenig i. 
Begrunnelsen med frykt for presedens bør ikke vektlegges all den tid det er en rekke eiendommen 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, 
snueareal 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 Fylkesmann for behandling. 
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Stine og Erling A. Lund 
Kristianaveien 30 
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