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Klageavgjørelse - Avslag på dispensasjon for gjerde på gbnr. 166/8 i 
Gausdal kommune 

Statsforvalteren viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune, i brev datert 02.12.2020. 
 

Resultat av Statsforvalterens behandling 
Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Gausdal kommunes vedtak 299/20, datert 
04.09.2020. 
 

Saken gjelder 
Thor Eggen søkte om dispensasjon for å sette opp gjerde på sin eiendom gbnr. 166/8 på Skei. 
Søknaden ble avslått av Gausdal kommune, i vedtak 299/20, datert 04.09.2020. 
 
Avslaget ble påklaget av Eggen i e-post, datert 21.09.2020. Klagen går i korte trekk ut på at han 
mener vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Klager anfører at hensyn bak bestemmelsen ikke blir 
tilsidesatt og at det ikke vil bli ulemper. Han klager også på kommunens begrunnelse om presedens, 
og mener det ikke er et gyldig argument. Han viser til at det finnes mange gjerder på Skei, som er 
satt opp ulovlig, og som kommunen ikke krever fjernet. Han ser ikke at det er grunn til at han, som 
søker på lovlig måte, skal bli nektet. 
 
Gausdal kommune v/ Planutvalget behandlet klagen i møte 27.11.2020, sak 81/20. Klagen ble ikke 
tatt til følge, og saken ble oversendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Vi viser ellers til klagen 
i sin helhet og sakens øvrige dokumenter. 
 
Kompetanse og formelle forhold 
Vi konstaterer at klagen er fremsatt av en part innen utløpet av klagefristen, jf. fvl. § 28 flg. 
Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9.  
For behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder reglene i forvaltningsloven, så langt ikke annet er 
bestemt. Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på det kommunale 
selvstyret ved vår prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. I dispensasjonssaker innebærer dette at 
Statsforvalteren fullt ut kan prøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette gjelder rettsanvendelsen. 
Hvis vilkårene er oppfylt, skal vi likevel være tilbakeholdne med å prøve om dispensasjon bør 
innvilges, da dette hører til kommunens frie skjønn. 
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Statsforvalterens vurdering av saken 
 
Gjeldende plangrunnlag 
Gbnr. 166/8 omfattes av reguleringsplanen for Skei sør, vedtatt 25.09.2014. Eiendommen ligger 
innenfor det som defineres som «Skei sentrum», i kommunedelplanen for Skei (17.06.2010). 
Reguleringsplanen pkt. 2.12 regulerer gjerdehold: 
 

«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. […] 
Gjerde skal oppføres slik at beitedyr ikke kommer til skade eller blir sperret inne. Grinder skal vende utover. […]  

 
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.» 

 
Slik Statsforvalteren forstår gjeldende plangrunnlag, er det forbudt å sette opp gjerder, som ikke er 
for «større felles områder» i Skei sentrum. Dette gjelder uansett om det dreier seg om skigard eller 
andre type gjerder. Inngjerding på enkelttomter, betinger at det først er gitt dispensasjon fra 
reguleringsplanen. 
 
Generelt om dispensasjonsvilkårene 
Plan- og bygningsloven § 19-2 oppstiller to vilkår, som begge må være oppfylt, for at dispensasjon 
kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse. Det andre er at fordelene ved å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. Hensynene som begrunner 
plangrunnlaget, vil være sentrale ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder 
vilkåret om fordelene, er det primært den samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er 
relevant. Fordeler av privat eller økonomisk karakter kan normalt ikke tillegges vekt i 
interesseavveiningen. 
 
Hensyn 
Gausdal er en betydelig landbrukskommune med et stort og aktivt dyrehold. I fjellområdene er det 
mange seterløkker og et stort antall gårdsbruk som har beiterett over arealer, som nå er utbygget 
som hyttefelt. Dette har gitt interessemotsetninger. Beitedrift er en ressurs for landbruket, men kan 
samtidig oppleves som plagsomt for hytteeierne. Kommunen har søkt å dempe denne 
motsetningen, gjennom en balanse av de ulike hensynene, i kommunedelplanen og regulerings-
planer på Skei. Planbestemmelsene har blitt til etter en bred prosess etter innspill fra gårdbrukerlag, 
grunneiere, hytteeiere og andre berørte interessenter. Hensynene bak gjerdebestemmelsene er 
flere. For det første er det et mål at beiteretten skal holdes i hevd. Beitedyr skal i utgangspunktet 
kunne bevege seg fritt. Bestemmelsene tillater ikke inngjerding av enkelteiendommer, siden dette da 
vil gi mindre styring på hvor gjerder plasseres, større gjerdetetthet, og i verste fall skape en 
«labyrint» av gjerder på hyttefeltet. Gjerder på enkelttomter vil kunne skape smale passasjer, 
blindveger og opphoping av dyr i avgrensede arealer. Inngjerding kan også føre til at beitedyr 
kommer til skade eller setter seg fast. 
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Reguleringsplanen åpner imidlertid for at man kan gjerde inn større områder, som da vil være helt 
fri for beitedyr. Dette for å kunne skjerme hyttene mot beitedyr, i en viss grad. Ved å ha felles 
inngjerding for større områder, får man en gjennomtenkt og helhetlig plassering av gjerder, og 
unngår et mangfold av gjerder med trange passasjer. Gjerdebestemmelsene er også vedtatt av 
hensyn til visuelle kvaliteter. Kommunen ønsker å beholde et åpent landskap og bebygd miljø, som 
ikke er preget av ustrukturert og omfattende gjerdehold. 
 
I denne saken, er det søkt om å gjerde inn deler av gbnr. 166/8, noen få meter utenfor hytteveggen 
og hellegangen. Total lengde er ca. 40 m, og gjerdet vil være et tregjerde med tradisjonelt uttrykk. 
Fra før av er det en gammel skigard langs nord- og østgrensen. Slik Statsforvalteren vurderer det, vil 
gjerdet ikke innebære et stort hinder for beitedyr. Det er relativt få meter, og hele eiendommen er 
ikke inngjerdet – kun arealet nærmest hytta, inngangspartiet og uteplassen. Så lenge grinden alltid 
er lukket, vil det være liten fare for at beitedyr blir fanget inne i innhegningen. Selv om gjerdet er et 
lite tiltak, vil det utgjøre et nytt stengsel for dyrene, som ikke var der før. Det vil også medføre et nytt 
element som de potensielt kan sette seg fast i. Tiltakshaver har imidlertid valgt en gjerdetype som 
ville vært akseptert i de områdene man kan gjerde inn. Dette taler for at valgt gjerde kan være 
akseptabelt av hensyn til dyrevelferd (i motsetning til strømgjerder og trådgjerder). 
 
Reguleringsbestemmelsene åpner for inngjerding av større områder. Sammenhengende inngjerding 
av større arealer gir bedre forutsigbart for beitedyrene. Gjennom helhetlige og gjennomtenkte 
fellesløsninger, vil man begrense faren for trange passasjer, der dyra kan fanges og oppstues. 
Inngjerding av enkelteiendommer, på den annen side, vil normalt bidra til å forsterke denne faren.  
I foreliggende sak er det av stor betydning at eiendommen ligger for seg selv, i utkanten av Skei 
sentrum. Her er det lang avstand til andre hyttetomter. Gjerdet vil derfor ikke skape trange passasjer 
mellom gjerdet og andre gjerder. Slik Statsforvalteren ser det, vil ikke gjerdet bidra til å skape en 
«labyrint», som dyr kan fanges i. Dette ville heller vært tilfellet der hyttetomtene ligger tett. 
 
Visuelt, er det valgt en tradisjonell gjerdetype, som er tilhørende på stedet og i tråd med føringene 
som gjelder i reguleringsplanen. Med tanke på at eiendommen ligger isolert, vil dette ikke bidra til 
mosaikk av gjerder i stor grad. Gjerdet vil likevel inngå som en del av helhetsbildet, og eiendommen 
er synlig fra vegen på to sider. På denne måten vil tiltaket påvirke landskapet og det bygde miljøet til 
det negative, i en viss grad. Spesielt på den tiden av året det ikke er tett vegetasjon. 
 
Kommunen skriver i vedtaket (s. 3) at gjerdet ikke vil bli «dominerende eller bidra mye i å skape et 
landskapsbilde preget av mye gjerder. Gjerdet vil heller ikke hindre dyr i å streife rundt i området». 
Statsforvalteren er enig i dette. Kommunen skriver videre at på grunn av presedens, blir hensynene 
bak gjerdeforbudet likevel tilsidesatt i vesentlig grad. Til dette vil Statsforvalteren påpeke at 
presedens ikke er relevant i denne vurderingen. Det er det konkrete tiltaket som skal vurderes opp 
mot dispensasjonsvilkårene. I dette tilfellet, vurderer Statsforvalteren at hensyn bak bestemmelsen 
det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vi ser heller ikke at tiltaket vil tilsidesette hensyn i 
lovens formålsbestemmelse. Vi er etter dette kommet til at det første kumulative vilkåret for 
dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større» enn ulempene, etter 
en samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. Det er primært samfunnsmessige fordeler og god areal- og 
ressursdisponering som er relevant. Fordeler for den enkelte hytteeier vil normalt ikke kunne 
tillegges vekt. 
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I denne saken begrunnes søknaden med at eiendommen ligger «inntil seterløkka på Toftesetra og det 
er godt beite for sauer som streifbeiter i området. Uten mulighet for inngjerding av eiendommen, legger 
sauene seg på hellegangen langs hytteveggen og legger igjen avføring på hellegangene rundt hytta, i tillegg 
til helleplattinger ved sydveggen og ved de to inngangspartiene. […] Sauelort rundt hytteveggene forringer 
bruksverdien vesentlig. Det søkes om å få satt opp gjerde for å hindre dyrene i å legge avføring der det 
sjenerer som mest. […] Slik vi ser det vil fordelene med gjerdet, være økt bruksverdi for hytteeier». 
 
Statsforvalteren forstår at det kan oppleves plagsomt med sau inne på eiendommen, og at et gjerde 
vil bedre situasjonen for hytteeier. Vi mener imidlertid at fordelen søkeren får ved å skjerme seg, 
ikke kan tillegges særlig vekt. Gjerdebestemmelsen er blitt til som en avveiing av flere motstridende 
interesser. Gjennom planprosessen har hensynet til hytteeierne ikke blitt prioritert. Dette til tross for 
at det var en hytte på eiendommen, da planen ble vedtatt. Hytteeiernes interesser er allerede avveid 
mot andre interesser – her beitedyr og visuelle kvaliteter i området. Planbestemmelsen 
representerer en vedtatt balanse mellom disse hensynene. Statsforvalteren kan ikke se at det i 
dispensasjonssaken, da kan tillegges avgjørende vekt, at søker får skjermet seg mot beitedyr. Det er 
ikke gode grunner for at denne ene hytteeierens interesse skal gå foran de allmenne interessene. 
 
Etter vårt syn, gjør det seg ikke gjeldende store ulemper i denne saken. Siden det ikke er hyttetomter 
ved siden av, vil f.eks. ulempen med trange passasjer ikke bli aktuell. Likevel vil tiltaket gi negative 
virkninger, selv om de er av begrenset størrelse. Ethvert gjerde utgjør et stengsel for beitedyr, slik at 
de mister arealer å ferdes fritt på. Et nytt gjerde vil medføre at området rundt hytta er helt omsluttet 
av gjerder. Dette gir en viss risiko for at dyr kan bli fanget på et lite areal, om de forviller seg inn 
(f.eks. ved åpen grind). Ethvert gjerde gir også en økt risiko for at dyr kan komme til skade eller sette 
seg fast. 
 
Videre vil inngjerdingen gi eiendommen et mer avstengt uttrykk, sett fra vegene rundt. Om 
sommeren vil gjerdet i stor grad være skjermet, men resten av året vil det være synlig. Dette vil gi et 
visuelt uttrykk, som motvirker det helhetlige bebygde miljøet, som kommunen har søkt å ivareta, 
herunder å begrense gjerdehold på tomtene. Selv om tiltaket isolert sett er lite, er det nettopp 
gjennom enkelttiltak at de bygde omgivelsene endres. Gjerdet vil dermed gi en viss negativ 
påvirkning på omgivelsene. Statsforvalteren mener likevel denne ulempen er liten. 
 
Til klagers anførsel om at det ikke er ulemper, vil vi bemerke at det uansett ikke hadde vært 
tilstrekkelig med fravær av ulemper. Det må kunne påvises konkrete, relevante fordeler, for at 
dispensasjon skal kunne gis. Det vises bl.a. til Sivilombudsmannens saker 2014/2104 og 2015/1370. 
Videre vil vi påpeke at andre ulovlige tiltak ikke kan brukes som grunn til å innvilge dispensasjon. 
Kommunen har et selvstendig ansvar for etterlevelse av reguleringsplanen og sørge for at evt. 
ulovlige forhold blir brakt i orden. Dette håndteres etter reglene i pbl. kapittel 32. 
 
I foreliggende sak, kan ikke Statsforvalteren se at det foreligger konkrete, relevante fordeler som kan 
tillegges vekt. Ulempene er ikke store i denne saken, men de er til stede. Vi er etter dette kommet til 
at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Det andre vilkåret for 
dispensasjon er dermed ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 
 
Kommunens «kan»-skjønn 
Selv om de to vilkårene hadde vært oppfylt, har man uansett ikke krav på å få innvilget dispensasjon. 
Utbyggingsretten gjelder kun for tiltak i samsvar med plan. Kommunen «kan» gi dispensasjon fra 
planer, jf. pbl. § 19-2 første ledd. Dette innebærer at de også «kan» velge å ikke gi dispensasjon.  
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Et evt. avslag må være saklig begrunnet. Den skjønnsmessige adgangen til å avslå dispensasjonen 
blir gjerne aktuell ved «små» tiltak, som isolert sett har beskjedne konsekvenser for omgivelsene.  
I slike saker kan kommunen mene at dispensasjon likevel ikke bør gis, f.eks. fordi man mener at 
tålegrensen for området er nådd. Det kan også være at kommunen ser at det klart vil komme flere 
lignende søknader, der dispensasjonsvilkårene isolert sett er oppfylt, slik at den samlede negative 
effekten blir stor. En tredje begrunnelse kan være at det er ønskelig å vente med å tillate nye tiltak  
i påvente av ny planprosess for området. 
 
I denne saken har kommunen vurdert at det ikke er ønskelig med gjerder på enkelttomter. Dette 
baserer seg bl.a. på erfaringene de har, med de ulovlige oppsatte gjerdene. Jo flere ganger 
bestemmelsene fravikes, jo mindre blir det igjen av det uttrykket man opprinnelig søkte å bevare.  
På sikt kan bygningsmiljøet bli svært annerledes og reguleringsplanen kan bli uthulet som 
informasjons- og styringsverktøy. Den strenge holdningen til dispensasjoner på Skei, er en politisk 
føring knyttet til det lokale bygningsmiljøet. Når kommunen har erfart at det har skjedd en uheldig 
utvikling, er dette en grunn til å bremse utviklingen, og velge å ikke innvilge dispensasjoner. Dette til 
tross for at tiltakene kan være små, og vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Kommunen skriver 
videre at de er i gang med å revidere kommunedelplanen for Skei. De anser det derfor 
hensiktsmessig å vurdere gjerdebestemmelsene på nytt, gjennom en helhetlig prosess. 
Statsforvalteren anser at dette er lokalpolitiske vurderinger, som ligger innenfor kommunens frie 
skjønn. Dette skal klageinstansen være svært tilbakeholden med å sette til side, jf. fvl. § 34. 
 

Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Gausdal kommunes vedtak 299/20, datert 
04.09.2020. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
 
 
Med hilsen 
 
Jo-Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Håvard Haugnes 
seniorrådgiver 
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