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Klageavgjørelse - Midlertidig dispensasjon for vinteradkomstveg i Gausdal 
kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune, mottatt her 02.10.2018.  
Vi beklager lang behandlingstid og at det for tiden er stort etterslep på saker. 
 
Saken gjelder 
Carsten Nordklev, eier av gbnr. 217/14, 217/22, 217/58 og 217/59, søkte 28.11.2017 om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsen om forbud mot vinterbrøyting av veg. Det er søkt om som en 
midlertidig prøveperiode på 3 år. 
 
Gausdal kommune ga avslag på søknaden i sak 82/18, 06.04.2018, med begrunnelse at vilkårene for 
dispensasjon etter pbl. § 19-2, ikke var oppfylt. 
 
Avslaget ble påklaget av Nordklev i brev av 26.04.2018 og e-post av 08.05.2018. Klager anfører at det 
vil gi fordeler ved at eldre, små barn og varer kan kjøres til døra og at hyttene blir mer brukt på 
vinterhalvåret. Han ser ikke at det vil bli ulemper siden han legger opp til å kun bruke vintervegen 
utenfor alpinanleggets åpningstid. Han mener det er usaklig forskjellsbehandling, fordi det er flere 
andre steder i området, der bilveg krysser skiløyper. 
 
Klagen ble behandlet av Planutvalget i møte 21.09.2018, sak 62/18. Den ble ikke tatt til følge. Saken 
ble derfor oversendt til Fylkesmannen i Oppland (nå Innlandet) for endelig avgjørelse. 
 
Etter saken ble oversendt til Fylkesmannen, har Halvor Sandbu (representant fra klagersiden), sendt 
over supplerende opplysninger på e-post av 17.10.2018. Han legger ved kart som viser eksisterende 
krysningspunkter for bilveg/langrennsløype. Han trekker også fram fordelen ved at brøytet vinterveg 
sikrer tilkomst for brannbil og ambulanse. 
 
Det vises for øvrig til sakens dokumenter, som det legges til grunn at partene er godt kjent med. 
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Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold 
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, men skal 
legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34. Ved behandling av klager som gjelder dispensasjonsvedtak, innebærer 
det at Fylkesmannen fullt ut kan prøve om lovens to vilkår for å innvilge dispensasjon er oppfylt, 
men være svært tilbakeholden med å prøve om dispensasjon bør gis, jf. «kan», dersom lovens vilkår 
anses oppfylt. 
 
Vi konstaterer at klagen er inngitt rettidig, av person med rettslig klageinteresse, 
jf. fvl. § 28 flg. og pbl. § 1-9. 
 
Oversikt over plangrunnlaget, området og krysningspunkt 
Aktuell adkomstveg, som leder til klagers eiendommer (Torsdalsvegen 40, 42, 44 og 54), ligger 
innenfor områdereguleringsplanen for Skei sør av 25.09.2014. Her er adkomstvegen regulert til 
«Turveg/sommerveg», mellom hyttene og krysset ved Torsdalsvegen 15. Det er ca. 300 m fra hyttene 
til man kommer ut på regulert helårs kjøreveg. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.01 sier følgende 
om formålet «Turveg/sommerveg»: 

«Alle veger som omfattes av formålet er kun tillatt for kjørende trafikk i sommerhalvåret og tillates 
ikke brøytet.» 

 
Det er med andre ord ikke lov å brøyte vegen eller bruke den som bilveg om vinteren. 
 

 
Oversiktskart. Satt sammen av reguleringsplankart, kart fra kommunens vedtak og kart innsendt ifm. 
klagen. Adkomstvegen til klagers tomter er markert med rødt. 
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Oversiktskart i lavere målestokk, som viser to krysninger lenger vest. Kartutsnittet over er markert med 
svart firkant. 
 

 
Bilde som viser ønsket krysningspunkt på adkomstvegen, sett fra sør. 
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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 planen 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 karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges i 
interesseavveiningen. 
 
Er de to vilkårene oppfylt, har kommunen rettslig grunnlag for å gi dispensasjon. Likevel kan 
kommunen avslå søknad om dispensasjon, f.eks. av hensyn til tålegrensebetraktninger, 
presedensfare og/eller likebehandling. Ingen har krav på dispensasjon. 
 
Den konkrete dispensasjonsvurderingen 
Fylkesmannen kan i stor grad vise til kommunens vurderinger i avslaget og i klagebehandlingen. 
Kommunen viser til at hensynet bak ski- og turvegtraséene i planområdet, er at det skal være trygt 
og enkelt for allmennheten å komme seg inn og ut av løypenettet. Forbudet mot vinterbrøyting er 
satt for å unngå konflikt mellom biltrafikk og skitrafikk. Kommunen opplever økende etterspørsel 
etter vinteradkomstveger. Flere enkeltvise dispensasjoner, kan på sikt uthule reguleringsplanen. Av 
hensyn til helhetlig planlegging, anser de at vinterveger må ses på gjennom en reguleringsprosess, 
fortrinnsvis med planfrie krysninger. 
 
Kommunen har innhentet råd fra de driftsansvarlige på løypenettet og alpinanlegget. De trekker 
frem at vinterveg for bil, vil være en ulempe for sikkerheten rundt tråkkemaskin og for brukere av 
skianleggene. Kommunen vurderer at ulempen her har stor betydning, fordi adkomstvegen ligger 
nært hotellet og kjernen av alpinanlegget. Her er det stor skitrafikk. Det er krysning av alpinnedfart 
ned mot startområde/heiser. Det er også krysning av langrennsløype (del av hovedløypenettet) i 
tilknytning til hotellet / kjernen på Skei. De har lagt lite vekt på fordelene, som ble fremmet av søker. 
Fordelen med mer bruk av hyttene (flere «varme senger»), er ikke vektlagt av kommunen. Tilkomst til 
hyttene om vinteren, anser de kan løses med tilgjengelig scootertransport i nærheten.  
 
Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at i forkant av dispensasjonssøknaden, har søker fått veiledning 
av kommunen, om at åpning for vinterveg, bør gjøres som en planendring. Fylkesmannen deler 
kommunens syn om at planendring er riktig saksprosess. Som kommunen forklarer, har det vært 
flere henvendelser om vinterveg. Det er ikke hensiktsmessig at hver av disse løses som enkeltvise 
dispensasjoner. Det vil være fordelaktig med en helhetlig vurdering av hytteområdet og de berørte 
interesser, med bred medvirkning, slik det er forutsatt i plan- og bygningslovens §§ 1-1 og 3-1. Man 
kan da se på om det er flere i området som kan få nytte av vinterveg, finne beste tilgjengelige trasé 
og vurdere å dele kostnaden på flere. Man kan evt. regulere inn rekkefølgekrav om opparbeidelse av 
kulvert. Dette vil gi god forutsigbarhet for brukerne av hyttefeltet og skianlegget, som man ikke 
oppnår gjennom dispensasjonsbehandling. 
 
Søker har vist til at det er skitraséer som krysser bilveg flere steder i området (se kart ovenfor). 
Fylkesmannen mener at dette ikke trenger å bety at det må gis dispensasjon for én til. Kommunen 
har uttalt at de mener det er uheldig at det krysses i plan med veg, og vil framover fortrinnsvis ha 
krysninger i kulvert. Det er et poeng i seg selv å begrense antall krysningspunkter, som kan skape 
ulemper. Kommunen forklarer at de ikke kjenner til at det er krysning av alpinnedfart noe sted –  
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kun langrennsløyper. Disse er også lenger unna hotellet og kjernen i alpinanlegget. Eksisterende 
krysninger er godkjent gjennom reguleringsplan. Skiløypa som krysset øvre del av Torsdalsvegen er 
ifølge prepareringsansvarlig ikke lengre i drift. Fylkesmannen ser ikke at klagers anførsel om de 
andre krysningene i området, skal tilsi at det her bør gis dispensasjon. Det vises i denne forbindelse 
til de ovenfor nevnte kriteriene for å innvilge dispensasjon. 
 
Søker foreslår å ha vilkår om bruk av vintervegen, kun utenfor alpinanleggets åpningstider. Slik 
Fylkesmannen vurderer det, vil dette vilkåret ikke kunne veie opp for ulempene ved å gi 
dispensasjon. Vintervegen vil gi ulemper og merarbeid ift. prepareringsmaskiner, som kjører utenfor 
åpningstid. Det vil også være langrennsløpere som bruker traséen på kveldstid. I tillegg kan det bli 
vanskelig å praktisk gjennomføre et forbud mot å bruke vintervegen på dagtid.  
 
I e-post til Fylkesmannen, datert 17.10.2018, trekkes det fram at vintervegen vil gi 
utrykningskjøretøyer tilkomst til hyttene på vinterstid. Dette argumentet fremkom ikke i søknaden 
eller i kommunens klagebehandling. Fylkesmannen er enig i at dette er en relevant fordel, som 
kunne vært tatt med i helhetsvurderingen. Vi legger likevel til grunn at dette ikke vil medføre at 
fordelene er klart større enn ulempene, jf. § 19-2. Fordelen ville neppe veid opp for ulempen med 
kryssende skiløpere, som kommunen la stor vekt på i sin vurdering. 
 
Fylkesmannen er, etter en samlet vurdering, kommet til at kommunen har vurdert de hensyn som er 
relevante i saken og gjort en forsvarlig interesseavveining mellom fordeler og ulemper. Klagen, og 
den etterfølgende e-posten, tilfører ingen avgjørende momenter, som tilser at interesseavveiningen 
skulle vært annerledes. Fylkesmannen er enig med kommunen i at vilkårene for å gi dispensasjon 
ikke er oppfylt. Det er følgelig ikke rettslig grunnlag for å dispensere i den aktuelle saken. 
 
 
Fylkesmannens vedtak  
Klagen tas ikke til følge. Gausdal kommune sitt vedtak av 06.04.2018, sak 82/18, stadfestes.  
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Håvard Haugnes 
seniorrådgiver 
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