
       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.05.2020  2019/18158 
     

  Deres dato:  Kommunens ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kristin Veflen, 62551083 (telefontid kl. 12-14) 
  
 
 
  

Jens og Ninni B. de Besche 
Orreveien 4A 
0789 OSLO 
 
 

  

 

Klagebehandling - dispensasjon - Gausdal kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune i brev datert 16.10.2019. 
Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid. 
 
Saken gjelder  
I brev datert 29.01.2019 søkte Anne Elisabeth Wedum og Steinar E. Trovåg om dispensasjon for å 
legge innkjøringen til garasjen inn på friluftsområdet samt å sette opp en støttemur i naturstein mot 
friluftsområdet med skigard på toppen av muren og grind til avkjøringen.  
 
Flere naboer hadde merknader til dispensasjonssøknaden. Blant disse er klagerne, Jens og Ninni de 
Besche. Naboer, Reidar Jordet og Eil Nygaard, protesterte først mot hele tiltaket. Etter befaring på 
området trakk de protesten vedrørende veien, men fastholder at de ikke ønsker mur og gjerde.  
Dispensasjonsspørsmålet ble også sendt på høring til Fylkesmannen, fylkeskommunen og 
Skeikampen+. Bare Oppland fylkeskommune har avgitt uttalelse og viser til at de ikke kjenner til 
kulturminner på stedet. Den 19.03.2019 sendte tiltakshaverne inn kommentarer til nabouttalelsene. 
 
Gausdal kommune behandlet dispensasjonsspørsmålet i vedtak 181/19 den 29.05.2019. Kommunen 
ga dispensasjon for å legge innkjøringen til garasjen inn på friluftsområdet og avslag på søknaden 
om støttemur i naturstein med skigard på toppen og grind til avkjøringen.  
 
I brev datert 18.06.2019 klaget Jens og Ninni de Besche på kommunens vedtak. Klagerne anfører 
flere forhold. De trekker blant annet frem forhold knyttet til hytten og garasjen til tiltakshaver. De 
anfører også at deres hyttesak har blitt forskjellsbehandlet i forhold til tiltakshavers hyttesak. Videre 
anfører de at hytten er trukket for høyt opp på tomten slik at det er for trang plass til garasjen. 
Videre mener de at Trovåg gir feilaktige opplysninger. De anfører også at adkomstveien reduserer 
friluftsområdet betraktelig. Dette vanskeliggjør beitedyrenes mulighet til å finne ut av området. 
Videre opplever de at folk heller går over deres grunn enn over friluftsområdet. Innsnevringen 
umuliggjør også enhver fremtidig mulighet for skiløype. Klagerne har også senere sendt inn 
ytterligere merknader. Merknadene tar opp igjen flere av forholdene som fremgår av klagen.  
 
Gausdal kommune behandlet klagen og tok den ikke til følge i vedtak datert 13.09.2019.  
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Partene har sendt inn omfattende tilleggsmerknader. Merknadene er en del av grunnlaget for 
Fylkesmannens vurdering og avgjørelse av klagesaken. Vi vil likevel bemerke at vi ikke anser alle 
anførsler som like relevante og følgelig blir ikke alle anførslene behandlet i saken. Saken forutsettes 
for øvrig kjent for sakens parter, og Fylkesmannen har følgelig kun gjengitt hovedtrekkene.  
 
Fylkesmannen sin vurdering 
 
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold  
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i 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 svært tilbakeholden med 
å prøve om dispensasjon bør gis, jf. «kan», dersom lovens vilkår anses oppfylt.  
 
Vi konstaterer at klagen fra Jens og Ninni de Besche er inngitt rettidig og på vegne av person med 
rettslig klageinteresse i saken, jf. fvl. § 28 flg. og plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9. 
 
Nabovarsling  
Klagerne gjør gjeldende at nabovarslingen er mangelfull. Tiltakshaverne svarer at de har hentet lister 
fra kommunen som viste seg å ikke være oppdaterte. Fylkesmannen problematiserer ikke dette da 
vi, basert på sakens dokumenter, ser at flere naboer har hatt anledning til å uttale seg før 
kommunen fattet vedtak.  
 
Planstatus 
Området ligger innenfor områdereguleringsplan for Skei Sør, godkjent i kommunestyret 25.09.2014. 
I reguleringsbestemmelse pkt. 6.02 er området avsatt til friluftsområde. Det heter i bestemmelsen at 
«Terrenginngrep og fjerning av vegetasjon innenfor friluftsområdene er bare tillatt for etablering av 
løypetraséer, stell av vegetasjon og når det er nødvendig for ferdsel på ski eller til fots eller for 
alpinanleggets bruk av området. Det kan også legges ledningstraséer for vann, avløp og kabler i bakken 
gjennom friluftsområdene.»  Det omsøkte tiltaket er etter dette i strid med arealformålet. Tiltaket kan 
derfor kun godkjennes ved ny plan, planendring eller en eventuell dispensasjon.  

 
Kartutsnitt fra InnlandsGIS. Tiltakshavers eiendom markert i gult.  
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Utsnitt fra saksdokumentene. Tegning av omsøkte vei.  
 
Generelt om dispensasjonsvilkårene  
Som kjent oppstiller plan- og bygningsloven 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 hensynene bak formålet 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 plangrunnlaget 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.  
 
Det fremgår videre av loven at kommunen ikke bør dispensere når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.  
Er de to vilkårene oppfylt, kan kommunen likevel avslå dispensasjon. Dette blant annet av hensyn til 
presedensfare og/eller likebehandling. Ingen har krav på dispensasjon. 
 
Den konkrete dispensasjonsvurderingen  
 
I sine tilleggskommentarer til Fylkesmannen siterer klagerne kommunen på at det er formildende at 
tiltakshaver har fått godkjent et tiltak som bryter med reguleringsplanen, se side 1-2. Slik 
Fylkesmannen forstår det knytter dette seg til garasjen på Trovåg og Wedum sin eiendom. Klager 
skriver videre at Trovåg og Wedum har sendt inn byggesøknader for både hytte og garasje uten 
nødvendig dispensasjon. Fylkesmannen kan ikke se at disse sakene har relevans for vurderingen av 
dispensasjon for veien.  
 
Klagerne har også trukket frem at det i utgangspunktet ikke forelå en dispensasjonssøknad. I 
etterkant sendte tiltakshaver inn en dispensasjonssøknad. Dersom kommunen skal kunne behandle 
en dispensasjonssak må det foreligge en grunngitt dispensasjonssøknad. I denne saken foreligger 
det en grunngitt dispensasjonssøknad og følgelig må kommunen behandle dispensasjonssaken. 
 
Hensyn  
Hensikten med friluftskorridoren er å gi gangatkomst til regulert skiløype som ligger 50 meter 
ovenfor. Korridoren er også laget av hensyn til at beitedyr skal kunne finne veien ut av det 
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konsentrerte hytteområdet. I kommunens vedtak fremgår det at de mener den omsøkte muren vil 
tilsidesette hensynet bak planen og derfor gir de ikke dispensasjon for omsøkte mur. Slik 
Fylkesmannen forstår kommunens argumentasjon, mener de at hensyn bak planen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt når en ikke tillater muren. Fylkesmannen er enig i kommunens argumentasjon. 
Veien i seg selv kan ikke sies å være slik at den vesentlig tilsidesetter hensynet til verken 
gangatkomst til skiløype eller at beitedyr skal kunne finne veien ut.  
 
Etter en helhetsvurdering er vi, i likhet med kommunen, kommet til at hensynene bak planen ikke 
vesentlig tilsidesettes ved tiltaket. Det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene er derfor 
oppfylt. 
 
Fordeler og ulemper  
I dispensasjonssøknaden skriver tiltakshaverne at det ikke vil være mulig med brøyting foran 
garasjen uten en dispensasjon. De hevder også at allmennheten oppnår bedre tilgjengelighet 
gjennom friområdet nå enn med det opprinnelige terrenget og følgelig at fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene. En dispensasjon vil muliggjøre innkjøring til garasjen og 
følgelig bruk av området. Klagerne anfører at tiltakshaver kan kjøre inn i garasjen på egen tomt og 
de forklarer hvordan en slik alternativ innkjøring kunne bli lagt.. Fylkesmannen tar ikke konkret 
stilling til hvorvidt dette er et alternativ. Vi forholder oss til om vilkårene for dispensasjon er oppfylt 
for den omsøkte veien og tar ikke konkret stilling til hvorvidt er annen vei ville vært en bedre løsning. 
Slik saken foreligger finner vi at det er en relevant fordel at tiltakshaverne har tilgang til sin garasje.  
 
Etter Fylkesmannen sitt syn er det få ulemper med tiltaket. Tiltaket innebærer en begrenset adkomst 
over en liten del av friluftsområdet og vil heller ikke medføre store ulemper for dyr eller mennesker 
som bruker friluftskorridoren. Videre kan Fylkesmannen ikke se at klagerne har anført relevante 
ulemper ved å gi dispensasjon.  
 
Samlet sett finner Fylkesmannen etter en konkret vurdering at fordelen med tilgang til garasjen må 
tillegges vekt og at fordelene ved å gi dispensasjon må anses klart større enn ulempene i dette 
tilfellet. Dermed er også det andre av de to kumulative dispensasjonsvilkårene oppfylt. Det foreligger 
derfor rettslig grunnlag for dispensasjon jf. pbl. § 19-2. 
  
Presedens   
I vedtaket skriver kommunen at det tidligere er gitt dispensasjon for avkjøring gjennom 
friluftsområde. I den saken ble avkjøringen for bratt og det ble ansett som den mest praktiske 
løsningen å flytte avkjøringen slik at den krysset friluftsområdet. Kommunen skriver at de derfor har 
en gjennomført praksis på å justere til på beste måte når uforutsette ting dukker opp. Derfor frykter 
de ikke at en dispensasjon vil danne uheldig presedens.  
 
Vurderingen av hvorvidt et tiltak vil medføre presedens tilligger kommunens kan-skjønn. Kan-
skjønnet er aktuelt dersom de to kumulative dispensasjonsvilkårene er oppfylt fordi det åpner for at 
kommunen kan avslå dispensasjonen blant annet på grunnlag av presedensfare. I den foreliggende 
saken er de to kumulative dispensasjonsvilkårene oppfylt og kommunen har kommet til at tiltaket 
ikke vil kunne medføre en uheldig presedens. Fylkesmannen overprøver ikke kommunens vurdering.  
 
Klagernes øvrige anførsler  
 
Klagerne anfører at dispensasjonssaken bygger på et element av ulovlighet. Ulovligheten er at 
garasjen, ifølge klagerne, er feilplassert. Følgelig er garasjens plassering grunnen til at det i 
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foreliggende sak søkes om dispensasjon.  Fylkesmannens anser dette som en avsluttet sak og tar 
ikke stilling til om garasjen er feilplassert.   
 
Klagernes øvrige anførsler dreier seg i hovedsak om kommunes saksbehandling. Klagerne anfører at 
det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse i kommunen. Fylkesmannen vil understreke at alle saker 
vurderes som om tiltaket ikke er oppført. Rettslig sett er det derfor ikke relevant for vurderingen av 
tiltaket hvorvidt dette er oppført på søknadstidspunktet.  
 
Videre trekker klagerne fram at kommunens håndtering er usystematisk, inkonsekvent og vilkårlig. 
Klagerne anfører blant annet at rutestørrelse, fylling og skjæring blir praktisert ulikt. Fylkesmannen 
har forståelse for at en potensielt ulik praktisering kan oppleves som urettferdig. Likevel er ikke disse 
forholdene relevante i denne saken.  
 
Avslutningsvis vil Fylkesmannen understreke at vi har sett alle klagers anførsler selv om ikke alle er 
eksplisitt behandlet i dette vedtaket.  
 
Fylkesmannen sitt vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Gausdal kommune sitt vedtak av 29.05.2019, saksnummer 181/19, med 
dispensasjon for å anlegge vei og avslag på dispensasjon for mur, stadfestes.  
  
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 

  
 
Kristin Veflen 
Rådgiver 
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