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Klageavgjørelse - Skigard på gbnr. 225/9 og 210/4 i Gausdal kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune, registrert mottatt her 
10.05.2019. Vi beklager lang behandlingstid. 
 
Saken gjelder 
Advokatfirmaet Haavind AS søkte, på vegne av tiltakshaver Henriette Christie Berles dødsbo, om 
reetablering av skigard til erstatning for eksisterende skigard, som var forfalt og delvis fjernet. 
Gausdal kommune gav avslag på søknaden i vedtak 403/18, datert 15.11.2018. 
 
Advokatfirmaet Haavind AS påklaget vedtaket, i e-post datert 07.12.2018. Klagen går i hovedtrekk ut 
på at det burde vært gitt dispensasjon. Klager klarer ikke se at hensyn bak gjerdeforbudet blir 
vesentlig tilsidesatt. Han mener videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Det trekkes fram fordeler som skjerming mot veg, hindre uønsket ferdsel over tomta og 
tilbakeføre tomta til sitt opprinnelige uttrykk fra tidlig 1900-tall. 
 
Det ble opprinnelig ikke søkt om dispensasjon fra gjerdeforbudet. I forkant av klagebehandlingen, 
har klager vært i dialog med kommunen ang. behovet for grunngitt dispensasjonssøknad. Klager 
nabovarslet dispensasjonssøknaden og klagen er ansett å utgjøre en grunngitt 
dispensasjonssøknad, som utfyller den opprinnelige søknaden av 11.10.2018. 
 
Kommunen behandlet klagen i møte 12.04.2019, sak 19/19. Avslaget ble opprettholdt og 
dispensasjon ble ikke gitt. Saken ble derfor oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
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 § 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 
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svært tilbakeholden med å prøve om dispensasjon bør gis, jf. «kan», dersom lovens vilkår anses 
oppfylt. 
 
Vi konstaterer at klagen fra Advokatfirmaet Haavind er inngitt rettidig, på vegne av noen med rettslig 
klageinteresse, jf. fvl. § 28 flg. og pbl. § 1-9. 
 
Oppføring av skigard - søknadsplikt og plangrunnlag 
Innhegning mot veg, er som hovedregel søknadspliktig, jf. pbl. § 20-1 bokstav h. «Mindre tiltak 
utendørs» er likevel unntatt fra søknadsplikt, jf. pbl. § 20-5 bokstav e. Nærmere presisering av hva 
som er «mindre tiltak», fremgår av byggesaksforskriften § 4-1. Mindre innhegninger, med åpne, 
enkle og lette konstruksjoner er unntatt, dersom de er lavere enn 1,5 m og ikke hindrer frisikt.1 
Fylkesmannen klarer ikke ut fra saksdokumentene å se om unntaket kommer til anvendelse på 
denne skigarden. Det er ikke vedlagt tegninger. Det er likevel nærliggende å legge til grunn at 
skigarden er søknadspliktig. Skigarden er en innhegning, som går helt ut i to vegkryss, og vil trolig 
hindre frisikt. I tillegg er skigarder normalt tyngre konstruksjoner, som ikke anses som «mindre». 
Klager har ikke bestridt at det er søknadsplikt. Fylkesmannen legger i denne saken til grunn lovens 
utgangspunkt – at innhegning mot veg er søknadspliktig. 
 
Tiltakshavers eiendommer, gbnr. 225/9 og 210/4, er omfattet av områdereguleringsplanen for Skei 
sør, vedtatt 25.09.2014. Tiltakshavers tomter er avsatt til fritidsbebyggelse. Skigarden er søkt plassert 
langs grensen mot formålet «turveg/sommerveg» i nord og vest. Turvegen/sommervegen er tillatt 
for kjørende trafikk i sommerhalvåret, jf. bestemmelsenes pkt. 5.01. Helårs hovedatkomst for 
klagers eiendommer og andre hytter ovenfor, er regulert inn over klagers tomt 210/4, ved 
skigardens østre ende. Eiendommene ligger innenfor område definert som Skei sentrum (jf. 
temakart til kommunedelplan for Skei, vedtatt 17.06.2010). I dette området gjelder pkt. 2.12 tredje 
ledd, i områdereguleringsplanen: 
 

«Etter søknad kan det godkjennes oppføring av gjerde for større felles områder.» 
 
Slik Fylkesmannen oppfatter plangrunnlaget, er det ikke tillatt å sette opp gjerder, som ikke er for 
«større felles områder». Dette gjelder uansett om det dreier seg om skigard eller andre type gjerder. 
Inngjerding av én til to enkelttomter, betinger derfor at det først er gitt dispensasjon fra 
reguleringsplanen.  
 
Tema for Fylkesmannens overprøving 
I vedtak 403/18 gav kommunen avslag på søknaden, med hjemmel i at tiltaket er i strid med 
reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.12. Fylkesmannen vurderer at dette er en tilstrekkelig 
avslagshjemmel, jf. pbl.  § 21-4. Kommunen har i konklusjonen også begrunnet avslaget med at 
«vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt». I søknaden av 
11.10.2018, er det ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om inngjerding. Etter 
Fylkesmannens syn skulle kommunen kun fattet avslag med begrunnelse i at tiltaket er i strid med 
reguleringsbestemmelsene. Kommunen har ikke anledning til å innvilge eller avslå dispensasjon på 
eget initiativ. Dispensasjon krever grunngitt søknad og særskilt nabovarsling, jf. pbl. § 19-1. Dette for 
at tiltakshaver og naboer skal være klar over at man søker om et unntak fra reglene og fordi 
saksbehandlingstiden blir lengre og gebyret kan bli høyere.  
  

 
1 jf. byggesaksforskriften § 4-1 e, pkt. 3, med veiledning 



  Side: 3/5 

 
Etter Fylkesmannens syn, er denne feilen reparert gjennom korrespondansen med tiltakshaver i 
forbindelse med klagebehandlingen. Klagen av 07.12.2018 begrunner spesifikt hvorfor dispensasjon 
bør gis. 21.02.2019 ble det nabovarslet at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. I 
klagebehandlingen, vedtak 19/19, vurderer kommunen klagers begrunnelser for dispensasjon og tar 
stilling til om dispensasjon kan gis. Etter Fylkesmannens syn, kan det være noe tvil om det i 
realiteten skal anses som klagebehandling over vedtak 403/18. Ved at dispensasjonen først er søkt 
om etter det første avslaget, kan vedtak 19/19 fremstå som et nytt førsteinstansvedtak. 
Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å legge hovedvekten på vår overprøving til vedtak 19/19 
(klagebehandlingen). Det er dette vedtaket som avslår tiltakshavers reelle mulighet til å sette opp 
skigarden, etter dispensasjonsbehandling. Fylkesmannen vil i det følgende vurdere hvorvidt 
vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
 
Dispensasjonsvurderingen 
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, samt plan- og bygningsloven § 1-1, vil være sentrale ved 
vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder vilkåret om fordelene, er det primært 
samfunnsmessige fordeler og fordeler knyttet til hensiktsmessig areal- og ressursdisponering, som 
er relevant. Fordeler av rent privat karakter, vil kun unntaksvis kunne vektlegges i 
interesseavveiningen. 
 
Hensyn 
Kommunen har i klagebehandlingen uttalt følgende: 

«Forbudet mot oppføring av gjerde på enkelttomter er satt av estetiske hensyn. Gjerder er 
dominerende elementer man her ønsker å unngå. Gjerdeforbudet i planen rammer også tilfeller 
som her hvor det før har vært gjerde. For å unngå beitedyr i sentrumsområdene er det derfor 
åpnet opp for inngjerding av større sammenhengende områder. Selv om ikke hele tomta gjerdes 
inn i dette tilfellet, vil det likevel i noe grad påvirke omgivelsene. Å tillate gjerder på enkelttomter er 
dermed i strid med intensjonen i planen. Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.» 

 
Fylkesmannen anser at dette er generelle betraktninger om hensyn bak gjerdebestemmelsen – ikke 
en konkret vurdering av hvordan omsøkt tiltak vil tilsidesette de relevante hensynene. Vi finner 
derfor grunn til å foreta en vurdering av disse hensynene, så langt det lar seg gjøre, ut fra den 
foreliggende dokumentasjonen.  
 
Estetikk: Kommunen sier generelt at gjerder er dominerende elementer. De har imidlertid ikke tatt 
konkret stilling til hvordan denne skigarden vil se ut på omsøkt plassering. Slik Fylkesmannen ser 
det, er det ikke opplagt at skigarden vil bryte med kommunens estetiske føringer. 
Reguleringsplanens generelle bestemmelse om gjerder, pkt. 2.12, sier bl.a. at gjerder skal 
underordne seg helhetsinntrykket i området og at de fortrinnsvis skal settes opp av trematerialer, 
f.eks. skigard. Etter Fylkesmannens syn, har ikke kommunen tilstrekkelig begrunnet hvorvidt 
hensynet til estetikk vil bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Beitedyr: Som det fremgår av bestemmelsenes pkt. 2.12, er et viktig hensyn bak 
gjerdebestemmelsene, at beitedyr ikke blir innestengt, skadet eller sittende fast. I Skei sentrum, er 
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derfor hovedregelen at man ikke skal ha gjerder, men at kommunen har åpnet for å gjerde inn 
«større felles områder». Dette vil være mer oversiktlig, og i mindre grad lage «labyrinter» av 
enkeltgjerder, som beitedyr kan bli fanget i. Ved å gjerde inn større sammenhengende områder, vil 
hensynet til beitedyr langt på vei bli ivaretatt.  
 
I foreliggende sak, har klager søkt om å gjerde inn deler av to eiendommer – ca. 120 m med skigard 
og ca. 3000 m2 inngjerdet areal. Slik Fylkesmannen ser det, er det ikke åpenbart at et slik tiltak, 
isolert sett, vil tilsidesette hensynet til beitedyr. Til sammenligning åpner bestemmelsenes pkt. 2.12 
for inngjerding av enkelttomter på inntil 400 m2 utenfor sentrum, og at man fortrinnsvis bør utforme 
gjerdet som skigard. Gjerder på flere enkelttomter, vil likevel kunne tilsidesette hensynet, om det 
ikke er en klar plan på hvordan gjerdene plasseres. Plasseringen i forhold til eksisterende gjerder i 
området, kan også lage uønskede stengsler. Fylkesmannen er ikke kjent med de eksisterende 
gjerdene eller omfanget av beitedyr i Skei sentrum. Det kan tenkes at lokale forhold tilsier at man 
bør være ekstra tilbakeholden med å tillate nye gjerder, selv om dette ikke fremkommer av vedtaket. 
Kommunen har ikke vurdert hvordan tiltaket konkret vil tilsidesette hensynet til beitedyr. Etter vårt 
syn fremstår det ikke klart at omsøkt tiltak vesentlig vil tilsidesette dette hensynet.  
 
Fylkesmannen vurderer at kommunens begrunnelse, i avslaget og klagebehandlingen, ikke viser at 
tiltaket vesentlig vil tilsidesette hensyn bak gjerdebestemmelsen (estetikk og beitedyr) eller hensyn i 
lovens formålsbestemmelse (bærekraftig utvikling, medvirkning, helhetlig planlegging etc.). Ut fra 
foreliggende dokumentasjon, er det ikke grunnlag for å konstatere om det første vilkåret for 
dispensasjon er oppfylt eller ikke. 
 
Fordeler og ulemper 
I klagen har klager vist til flere fordeler med tiltaket. Skigarden vil skjerme mot veien. Slik 
Fylkesmannen forstår dette argumentet, innebærer det å begrense støy, støv og trafikkfarlige 
situasjoner. Klager ønsker å sette opp skigarden også av kulturhistoriske hensyn. De forklarer at det 
er en av de eldste hytteeiendommene i Skei sentrum. De ser det som en fordel å reetablere den 
forfalte skigarden, som har stått der de siste 100 årene, slik at eiendommen bringes tilbake til sitt 
opprinnelige uttrykk. I tillegg mener klager at skigarden vil hindre uønsket ferdsel over tomta. 
 
I klagebehandlingen har kommunen ansett disse fordelene som personlige fordeler, som ikke er 
relevante. Kommunen har vurdert at gjerdet vil danne presedens for andre og at området vil «skifte 
karakter i uønsket retning». De sier videre at en dispensasjon vil uthule planen som styringsverktøy 
og at kommunen har hatt en restriktiv holdning til dispensasjon for gjerder. 
 
Fylkesmannen mener at kommunens avveiing av fordeler og ulemper er mangelfull. Etter vårt syn, 
har klager trukket fram relevante fordeler. Klagers personlige ønsker sammenfaller her med 
hensiktsmessig arealdisponering, som vil gi objektive fordeler for eiendommen. Slike fordeler er 
relevante i interesseavveiningen, jf. Sivilombudsmannens uttalelser 2014/334 og 2014/2104. 
Fylkesmannen ser også andre åpenbare fordeler, som kommunen ikke har drøftet; skjerme 
uteoppholdsarealene mot skiløype/alpinnedfart og mot innsyn fra forbipasserende. Kommunen har 
heller ikke gått konkret inn på de ulemper skigarden vil medføre. Kommunen har her vist generelt til 
presedensfare og endring i uønsket retning. Kommunen har ikke vurdert mulige ulemper for f.eks. 
beitedyr, frisikt eller vegvedlikehold. 
 
Etter Fylkesmannens syn er det i dette tilfellet ikke åpenbart at ulemper vil gjøre seg gjeldende med 
tyngde. Slik vi ser det, er det ikke utenkelig at det andre vilkåret for dispensasjon er oppfylt. 
Fylkesmannen har likevel ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte et nytt realitetsvedtak. Kommunen er 
nærmest å kunne foreta en riktig interesseavveining. Kommunen er mest kjent med de lokale 
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forholdene, herunder trafikksituasjonen, gjerdene som er i området, omfanget av beitedyr og hvor 
de ferdes. De er videre nærmest å konkretisere de uheldige effektene man har ment å unngå med 
gjerdebestemmelsen. Kommunen har i tillegg et «kan»-skjønn, etter plan- og bygningsloven § 19-2. 
Selv om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, kan kommunen avslå søknaden, så lenge det er saklig 
begrunnet. Ingen har krav på dispensasjon. De politiske vurderingene, etablert dispensasjons-
praksis, presedensfare og tålegrensen for gjerder, er det kommunen som må vurdere. 
Fylkesmannen skal være tilbakeholden med å overprøve kommunens frie skjønn, jf. fvl. § 34. Saken 
sendes derfor tilbake til kommunen, slik at de kan vurdere dispensasjonssøknaden på nytt. 
 
Avsluttende bemerkninger 
Fylkesmannen finner ikke at kommunen har foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av lovens 
vilkår for dispensasjon – hverken hensyn eller fordeler/ulemper. Vedtaket er således ikke begrunnet 
iht. kravene i fvl. § 25. Vedtak 19/19 gir ikke grunnlag for at søker kan sette seg inn i de vurderinger 
som er gjort, eller forstå hvorfor dispensasjonssøknaden ble avslått. Det er heller ikke tilstrekkelig 
grunnlag for at Fylkesmannen kan overprøve om vurderingene er forsvarlige. 
 
Kommunen bør ved den fornyede behandlingen foreta en forsvarlig og konkret vurdering av om 
tiltaket oppfyller vilkårene for dispensasjon. De bør med fordel sørge for å opplyse saken 
tilstrekkelig, jf. fvl. § 17. Søker bør gis anledning til å komme med mer opplysninger og evt. tegninger. 
 
Fylkesmannens vedtak 
Klagen tas til følge. Gausdal kommunes vedtak 19/19, datert 12.04.2019, oppheves. Vedtaket er 
mangelfullt begrunnet og må anses ugyldig jf. fvl. § 25, jf. § 41. Saken sendes tilbake til kommunen 
for ny førsteinstansbehandling. 
 
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 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
direktør 

  
 
Jo-Bjørner Haugen 
avdelingsdirektør 
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