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Merknad til oversendelse på høring - Dispensasjon fra 
kommuneplanen for oppføring av hytte og uthus - Gausdal 
kommune 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 27.10.2021. Søknad om dispensasjon er 
oversendt fylkeskommunen i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 19. 
 
Saken gjelder søknad om dispensasjon og oppføring av hytte på gnr. 144 og bnr. 18 
(tidligere gnr. 213 og bnr. 66) i Gausdal kommune. Kommunen har tidligere avslått søknad 
om dispensasjon. Avslaget ble begrunnet med at søknaden er i strid med bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel § 4.2 og kommunedelplan for Skei med hensyn til juridisk 
byggegrense mot fjellet. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter PBL §§ 11-16 og 19-2 er 
ikke oppfylt. 
 
I brev datert 12.10.2021 mottok kommunen klage fra Signy Pålhaugen på avslag på søknad 
om dispensasjon. 
 
Fylkeskommunens merknader 
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både 
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike 
planfaglige tema som bl.a. samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), villrein, 
barn og unges interesser, universell utforming og stedsutvikling. 
Som generell merknad viser vi til at det er kommunen som vurderer om vilkårene i pbl. § 19-
2 er oppfylt og om dispensasjon da kan gis. Vilkårene er ikke oppfylt dersom en 
dispensasjon for et tiltak undergraver planen/bestemmelsen, eller vesentlig tilsidesetter 
hensyn som planen skal ivareta. Det samme gjelder lovens formålsbestemmelse. I tillegg må 
også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Plansystemet bygger på prinsippet om forutsigbarhet og er forankret i krav om 
likebehandling og sikkerhet mot vesentlige endringer av gjeldende planvedtak. Det betyr at 
kommunen i tillegg til sin begrunnelse for om vilkårene er oppfylt, også må vurdere tiltakets 
virkning for tilsvarende saker (presedensfaren).  
Som særskilte merknader viser vi til: 
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Kulturvernfaglig 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi gjør oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 
funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den 
grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner 
§ 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik 
at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres 
og eventuelt vilkårene for dette. 
 
Samferdselsfaglig 
Ingen samferdselsfaglige merknader. 
 
Planfaglig 
Gjeldende planer 
Kommuneplanens arealdel for Gausdal § 4.2 
Kommunedelplan for Skei med hensyn til juridisk byggegrense mot fjellet.  
 
I kommuneplanens arealdel er eiendom, gnr. 144 og bnr. 18, avsatt til LNFR område, 5100 - 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. LNRF areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. LNFR områder er områder som er særlig viktige med tanke på 
kulturlandskap, biologisk mangfold og landbruk. Kommunens målsetting er å skjerme disse 
områdene mot utbygging, for å bevare sammenhengende jordbruksarealer og randsoner, og 
ivareta det helhetlige kulturlandskapet.  
 
Området er videre kartlagt og verdsatt som et svært viktig friluftsområde av Gausdal 
kommune og hensyn til friluftsliv og allemannsretten må ivaretas og tilrettelegge for. Viser 
her til kommunedelplan for Skei med hensyn til juridisk byggegrense mot fjellet og 
bakgrunnen for denne som er å bevare den korte avstanden fra sentrum og til «uberørte» 
områder. Med tanke på miljø vil fordelene av en dispensasjon i hovedsak være av privat 
karakter. Ulempene er større; tap av areal og presedensvirkning. Arealendringer er den 
viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. 
 
Kommunens administrasjon har vurdert søknaden ut fra plan- og bygningsloven. I tillegg har 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen avgitt uttalelse i saken. Både fra kommunens og 
landbrukskontorets vurderinger er det en overvekt av hensyn som taler imot en fradeling. 
Vi mener at kommunens administrasjon har gjort en god og grundig vurdering av søknaden, 
både ut fra landbruksinteresser og plan- og bygningsloven.  
 
Fylkeskommunen støtter derfor Gausdal kommunes avgjørelse, og med de opplysningene 
som følger saken fraråder vi at det gis dispensasjon. Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtaket 
så snart det er fattet. 
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Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Gunhild Tørhaugen 
 plankoordinator 

 
 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED 
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 
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