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Klageavgjørelse - klage på dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - 
Gausdal kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune i brev 25. november 2020. 
 

Saken gjelder 
Etter søknad fra Lars Erik Hoelsæther (tiltakshaver), ga Gausdal kommune tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 224 bnr. 146 i vedtak 6. mars 2019. Vedtaket ble påklaget av 
naboene, Britt Aure Bugge og Tom Henrik Sipos, i e-post 22. mars 2019. Planutvalget i Gausdal 
kommune behandlet klagen i møte 12. april 2019, men tok den ikke til følge. Saken ble deretter 
oversendt Fylkesmannen i Innlandet (nåværende Statsforvalteren) som klageinstans for endelig 
avgjørelse. 
 
Fylkesmannen opphevet kommunens byggetillatelse i vedtak 3. februar 2020, ettersom tillatelsen 
var gitt uten nødvendig dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen for Nersetra. Saken ble 
derfor returnert til kommunen for ny behandling etter søknad om dispensasjon. 
 
I brev 3. juli 2020 søkte tiltakshaver om dispensasjon for oppføring av fritidsboligen. Det er søkt om 
dispensasjon fra bestemmelse om fylling og terrengtilpasning i reguleringsplanen. Planutvalget 
behandlet søknaden i møte 9. september 2020, og innvilget dispensasjon som omsøkt. 
 
Britt Aure Bugge og Tom Henrik Sipos påklaget kommunens vedtak om dispensasjon i brev datert 
1. oktober 2020. Klagen er i hovedsak begrunnet i forhold knyttet til fritidsboligens høydeplassering 
og dens virkninger for utsikt, innsyn og solforhold. 
 
Planutvalget behandlet klagen i møte 13. november 2020, men tok den ikke til følge. 
 

Formelle forhold og kompetanse 
Avgjørelsen som er påklaget er et enkeltvedtak som berører dere som gjenboere. Det innebærer at 
dere har rett til å klage på avgjørelsen, jf. forvaltningsloven (fvl.). § 28 første ledd. Klagen er fremsatt 
innen klagefristen, jf. fvl. §§ 20 og 30. 
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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 overprøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på det kommunale 
selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. I dispensasjonssaker innebærer dette at 
Statsforvalteren fullt ut kan overprøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette gjelder 
rettsanvendelsen. Derimot skal vi være tilbakeholdne med å overprøve om dispensasjon bør innvilges, 
da dette hører til kommunens frie skjønn. 
 

Statsforvalterens vurdering av saken 
Planstatus 
Eiendommen inngår i reguleringsplan for Nersetra (ikrafttredelsesdato 13. desember 2010), og er 
regulert til fritidsformål. 
 
Det følger av bestemmelsene til reguleringsplanen punkt 3.6 at: 
 

«[b]ebyggelsen 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». 

 
Hvorvidt tiltaket er i tråd med bestemmelsen i reguleringsplanen er avgjort i Fylkesmannen i 
Innlandets klageavgjørelse 3. februar 2020. Det slås her fast at fyllingen og terrenginngrepet er 
«større enn nødvendig og derfor ikke i samsvar med Fylkesmannens forståelse av planen».  
 
Vi går derfor ikke nærmere inn på vurderingen av om tiltaket er i tråd med reguleringsplanen, og vi 
konstaterer at tiltaket bare kan tillates etter planendring, ny reguleringsplan eller dispensasjon. 
 
Statsforvalteren presiserer samtidig at vi, gjennom vår forutgående klagebehandling, ikke har tatt 
stilling til om det er adgang til å dispensere fra den aktuelle bestemmelsen. Vi har kun tatt stilling til 
om tiltaket er i strid med den nevnte bestemmelsen. Om det er grunnlag for slik dispensasjon, vil 
drøftes i det følgende. 
 
Generelt om dispensasjonsvilkårene 
Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at 
dispensasjon kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene i lovens 
formålsbestemmelse eller hensynet bak reguleringsplanen det dispenseres fra. Det andre er at 
fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Hensynene som begrunner bestemmelsen i reguleringsplanen det er søkt dispensasjon fra, 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 
karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen. 
 
Hvis lovens to vilkår er oppfylt, kan kommunen gi dispensasjon. Dette betyr at ingen har rett på å få 
dispensasjon. 
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Den konkrete dispensasjonsvurderingen 
Vesentlighetsvurderingen 
Spørsmålet er om dispensasjon for plasseringen av fritidsboligen på eiendommen, vil medføre at 
hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplanen, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir «vesentlig tilsidesatt», jf. pbl. § 19-2 andre ledd første punktum. Hvorvidt en eventuell 
tilsidesettelse er «vesentlig» beror på en konkret vurdering. 
 
Ved behandlingen av dispensasjonssøknaden, har kommunen lagt til grunn at hensynet bak punkt 
3.6 i reguleringsbestemmelsene er «at hyttene plasseres slik at de blir liggende naturlig i terrenget 
og uten kraftige skjæringer og fyllinger». Det er som utgangspunkt kommunen som står nærmest til 
å tolke sin egen plan, og etter vårt skjønn har kommunen gjort en rimelig vurdering av hensynet bak 
planbestemmelsen. Kjernen i hensynet bak bestemmelsen må anses å være forholdet til 
terrengtilpasning og høydeplassering av fritidsboligene innenfor planområdet. 
 
I vurderingen av om inngangsvilkåret etter pbl. § 19-2 andre ledd er oppfylt, har kommunen gjort 
følgende vurdering: 
 

«Her blir hele hytten liggende på en 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 avtrappet 90 cm i forhold til hverandre. At denne [hytten] 
også er avtrappet 90 cm lavere er en naturlig avtrapping 

 
Kommunen konkluderer etter dette at «[s]lik tomta er oppfylt mener vi at hensynet bak 
bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt». 
 
I dispensasjonssøknaden er det fremholdt at terrenget på tomten heller naturlig nedover, og for at 
fritidsboligen ikke skal ligge i et søkk, er det nødvendig å fylle opp noe. Kartgrunnlaget i InnlandsGIS 
bekrefter påstanden fra ansvarlig søker i byggesaken, og viser at terrenget heller noe nedover og er 
delvis myrlendt i den syd-østlige delen av tomten. 
 
De omsøkte terrengtilpasningene er til dels omfattende, men ut fra tomtens beskaffenhet er det ikke 
unaturlig at det gjøres slike tilpasninger av terrenget. Vi kan ikke se at dette vil innebære en vesentlig 
tilsidesettelse av hensynene bak reguleringsbestemmelsen, eller hensynene i formålsbestemmelsen 
i plan- og bygningsloven. 
 
Interesseavveiningen 
Neste spørsmål er om fordelene ved omsøkt dispensasjon er «klart større» enn ulempene, jf. pbl. 
§ 19-2 andre ledd. Det må altså foreligge kvalifisert overvekt av fordeler for dispensasjon. 
 
Når det gjelder de estetiske konsekvensene av tiltaket, har kommunen fremhevet at området vil gro 
til på en naturlig måte og når vegetasjonen har etablert seg, vil ikke fyllingen fremstå like 
dominerende. Kommunen mener derfor at man oppnår en naturlig overflate ved denne 
terrengtilpasningen, og at dette harmonerer med andre terrengtilpasninger som er gjort i området. 
 
Videre har kommunen vurdert tiltaket i forhold til den omkringliggende bebyggelsen. I vurderingen 
har kommunen vist til hvordan de to nærmeste nabohyttene er plassert i terrenget, og hvordan det 
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omsøkte tiltaket tilpasser seg disse. Kommunen understreker at avtrapping i byggehøydene vil være 
en naturlig måte å plassere byggene på, og at det omsøkte tiltaket nettopp ivaretar dette hensynet 
og harmonerer med den omkringliggende bebyggelsen. 
 
Kommunen har understreket at man med fyllingen også oppnår bedre tilgjengelighet til tomten. Fra 
kommunens dispensasjonsvedtak hitsettes følgende: 
 

«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 bakke opp fra hytta. 
Området hytta ligger i er særdeles snørikt». 

 
Ytterligere har kommunen vurdert alternative løsninger innenfor rammene i reguleringsplanen: 
 

«Det kunne også vært brukt en frilagt grunnmur på 80cm. Dette ville gjort fyllingen mindre, 
men gitt enn mer ruvende grunnmur med behov for flere trappetrinn for å kommune inn i 
hytten. Løsningen som nå er valgt gir en enklere adkomst inn i hytten og en estetisk bedre 
løsning». 

 
Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med de 
offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om en 
bestemt utnyttelse av eiendommen vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende med de 
hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for 
eksempel der dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved arrondering og tilgang til 
tomtens areal. 
 
De hensynene som tiltakshaver har oppgitt, og som kommunen har vurdert, fremstår som generelle 
areal- og ressursdisponeringshensyn knyttet til en bedre utnyttelse av tomtens areal. Etter vårt syn 
innebærer terrengtilpasningen en økt kvalitet ved tomten. Selv om man antakelig kunne bebygd 
tomten ved å senke fritidsboligen til opprinnelig terrengnivå og samtidig fått tilfredsstillende kvalitet, 
vil terrengtilpasningen likevel være en objektiv fordel for eiendommen.  
 
Kommunen synes å ha sett og vurdert de hensynene som gjør seg gjeldende under vurderingen av 
om det er grunnlag for å gi dispensasjon. Vi slutter oss til at tiltaket vil harmonere med den 
omkringliggende bebyggelse, og fyllingen fremstår ikke som et skjemmende terrenginngrep. Høyden 
på fritidsboligen ligger også innenfor høydebestemmelsene gitt i reguleringsplanen og det er god 
avstand mellom tiltakshavers og klagers fritidsbolig (ca. 18 m). Ulemper knyttet til utsikt og 
solforhold er derfor begrenset. Vi legger også til at når vegetasjonen rundt fritidsboligen får 
reetablert seg, vil tiltaket ikke stikke seg like mye frem i landskapet som det kanskje vil se ut under 
anleggsperioden. 
 
I denne saken synes de allmenne hensynene i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen å være 
ivaretatt. Ulempene knytter seg i stor grad til naboens interesser. Det må derfor foretas en avveining 
av interessene til tiltakshaveren og naboen. Vurdering som kreves har sterke paralleller til 
bestemmelsen i pbl. § 29-4, hvor kommunen skal godkjenne et byggverks plassering, høyde og 
avstand til nabogrense. Kommunen har ved behandlingen av dispensasjonssøknaden lagt 
avgjørende vekt på fordelene for tiltakshaver og at ulempene for klagerne ikke er av en slik størrelse 
at man ikke kan dispensere fra reguleringsbestemmelsene. 
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At tiltaket påfører klagerne ulemper, er i seg selv ikke utilbørlig. Men dersom de kunne vært unngått 
eller redusert ved en annen plassering av tiltaket, må tiltakshaver ha en saklig grunn til å påføre 
naboen ulempene. Man kan si at jo mer tiltakshaver har å tjene på sitt forslag, dess mer må naboen 
tåle av ulemper.1 
 
Forutsetningsvis er det klart at klagerne ikke kan forvente at verken deres utsikts- eller solforhold 
forblir uendret. I fritidsboligområder må man kunne forvente av man i mindre grad blir påvirket av 
utbygging på naboens eiendom når det gjelder sol- og lysforhold, enn det man eksempelvis kan bli i 
tettbygde boligstrøk. Det er likevel ikke slik at man har krav på fri utsikt i fritidsboligområder. Skei er 
et populært fritidsboligområde med stort utbyggingspress og med forholdsvis høy arealutnyttelse. 
Innenfor slike områder må man påregne at det skjer utbygging som medfører visse ulemper for 
omgivelsene, f.eks. tap av utsikt. 
 
Som kommunens behandling av dispensasjonssøknaden viser, er fordelene ved det omsøkte tiltaket 
flere og de ivaretar de offentlige hensynene nedfelt i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen. 
Ulempene ved tiltaket knytter seg først og fremst til påvirkningen på naboens eiendom, herunder 
forhold knyttet til utsikt, innsyn og solforhold. Avstanden mellom det omsøkte tiltaket og 
fritidsboligen på naboens eiendom er imidlertid såpass stor at ulempene får mindre relevans og vekt 
i denne sammenheng. Høyden på tiltaket er heller mindre enn det man må påregne i et slik område. 
Etter vårt skjønn er de ulemper som tiltaket på naboens eiendom måtte medføre for klagerne, 
innenfor hva man med rimelighet må tåle. 
 
I likhet med kommunen, har vi kommet til at det foreligger kvalifisert overvekt av fordeler for det 
omsøkte tiltaket. Vilkårene etter pbl. § 19-2 andre ledd er med dette oppfylt, og det er følgelig rettslig 
grunnlag for å dispensere fra reguleringsplanen. 
 
Vi har for øvrig ikke avgjørende kommentarer til kommunens behandling av saken, og kan ikke se at 
kommunen har oversett noe vesentlig i sin vurdering. Kommunens vurderinger fremstår både 
saklige og forsvarlige, og vi stadfester kommunens vedtak med en utvidet begrunnelse. 
 

Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Gausdal kommunes vedtak av 9. september 
2020, med tilføyelse av vår begrunnelse. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19.  
 
 
Med hilsen 
 
Jo-Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Sondre Brynjulvsrud Bakke 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

 
1 Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett del 2 (2. utgave 2011), s. 414. 



  Side: 6/6 

 
 
Kopi til: 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Lars Erik Hoelsæther Rudsteinveien 17 1480 SLATTUM 

 
 


