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NINNI OG JENS BUEMANN DE BRESCHE- KLAGE PÅ GITT DISPENSASJON 
VEDR ATKOMST TIL GARASJE PÅ G/BNR 166/48 MJØLKEVEGEN 72 PÅ SKEI 
TILTAKSHAVER ANNE ELISABETH WEDUM OG STEINAR ESKILD TROVÅG 
 
Vedlegg: 
Situasjonsplan for hyttesøknaden som også viser garasjeplassering. 
Utsnitt av reguleringsplan 
Godkjent situasjonskart fra garasjesøknaden. 
Situasjonsplan vedlegg til dispensasjonssøknad 
Bilde 
Klage fra Jens og Ninni Bunemann de Bresche datert 18.06.2019 
Merknader til klage fra Advokat Alver datert 26.08.2019. 
 
SAMMENDRAG: 
 
Jens og Ninni Bunemann de Bresche påklager administrasjonens vedtak om å gi 
dispensasjon for atkomst til garasje på g/bnr 166/48 via tilliggende regulert 
friluftsområde. Søknad om mur med gjerde langs atkomstvegen ble avslått. Garasjen er 
omsøkt, godkjent og oppført øverst på tomta slik at det vil bli svært kronglete å kjøre 
inn i garasjen uten å berøre friluftsområdet. I klagen fra de Bresche går de hardt ut mot 
feil i både garasjesaken og hyttesaken til Trovåg samt forskjellsbehandling av deres 
hyttesak. De mener det er unødvendig å beslaglegge deler av friluftsområdet for å 
komme inn i garasjen. Trovåg har engasjert advokat som i brev datert 26.08.2019 
konkluderer med at kommunens vedtak om dispensasjon er riktig. Klagen foreslås ikke 
tatt til følge.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Beskrivelse av søknaden og naboprotest: (Del sak 181/19 refereres) 
 
Det vises til søknad fra Anne E. Wedum og Steinar E. Tronvåg om bruk av ca. 18 m2 av et 
regulert friluftsområde som atkomst til nylig oppført garasje på ovennevnte eiendom på Skei. 
Garasjen er godkjent oppført som tiltak uten ansvarsrett i del sak 192/16 datert 14.06.2018. 
Garasjen er kontrollmålt og er plassert i samsvar med godkjent situasjonsplan 1 m fra 
nabogrense. Det som ikke fremgikk på situasjonsplanen da den ble omsøkt var at for å få 
avkjøring inn i garasjen ville atkomsten med skråning komme inn i friområdet.  
 
Forhold til gjeldende plan.  



  
 
 

  
 
 

 

Arealet ligger innenfor områdereguleringsplan for Skei Sør, godkjent i kommunestyret 
25.09.2014.  Tilkjøringsarealet til garasjen berører en korridor mellom de øverste tomtene. 
Korridoren er regulert til friluftsområde for å gi atkomst fra tomtene og ut i friluftsområde 
med regulert skiløype som ligger på oversiden av tomtene. 
I reguleringsbestemmelsenes pkt. 6.02 er følgende fastsatt for friluftsområder:  
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. 
 
Søknad om dispensasjon: 
I brev datert 29.01.2019 søker Anne E. Wedum og Steinar E. Tronvåg om varig dispensasjon 
for å legge innkjøringa til garasjen inn på friluftsområdet. Det omsøkes samtidig (som tiltak 
uten ansvarsrett) om en støttemur i naturstein mot friluftsområdet med skigard på toppen av 
muren og grind i avkjøringa. Han opplyser at denne løsningen er diskutert med grunneier som 
også har gitt samtykke. Muren, som blir 80 cm på det høyeste opptar høydeforskjellen mot 
friluftsområdet slik at inngrepet blir minst mulig, og at sidehellingen reduseres. Terrenget skal 
senkes i starten av friluftsområdet slik at dette blir justert til jevn helling som en forlengelse 
av vegen. Friluftskorridoren reduseres i bredde fra 6 m til 3,55 m på det smaleste. 
Terrengprofilene viser at pga. muren og skjæringen blir den planerte bredden 2 m på det 
smaleste. 
Søker hevder at han uforskyldt har kommet i en vanskelig situasjon der garasjen vanskelig 
kan brukes uten å kjøre over friluftsområdet. Også brøyting foran garasjen anses neppe som 
mulig uten dispensasjon. Søker hevder allmenheten oppnår bedre tilgjengeligheten gjennom 
friområdet nå enn med opprinnelig terreng, slik at fordelene med å gi dispensasjon er større 
enn ulempene. Dette gir grunnlag for dispensasjon.   
 
Søknaden er i strid med fastsatt arealbruk, og en godkjenning av søknaden er betinget av at 
det kan gis dispensasjon. 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2: 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller om lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal 
tillegges vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonen. 
 
Naboprotester: 
Nabovarsel var sendt 29.01.2019.  Det er mottatt naboprotester fra Jens og Ninni de Bresche 
Mjølkevegen 70 datert 14.02.2019. De viser til at hentemelding om rekommandert sending 
var mottatt 4. februar, og at merknaden derfor er sendt innen fristen. De viser til at bredden på 
friområdet reduseres fra 6 m til 3,5 m og at den gjenværende bredden er bratt og vanskelig 
tilgjengelig.  De motsetter seg derfor at friluftsområdet skal reduseres og i praksis innlemmes 



  
 
 

  
 
 

 

i Trovågs tomt. De mener atkomsten til garasjen kan ivaretas på egen grunn, og at en 
støttemur er upassende. Friarealet gjøres vanskelig tilgjengelig, og vilkårene for å gi 
dispensasjon er ikke oppfylt. 
Morten og Caspar Grauballe Mjølkevegen 88 ble tilsendt nabovarsel 21.02.2019 og har i mail 
datert 23.02.2019 sluttet seg til de Bresches merknader. Han skriver også at garasjen ligger for 
tett hans nabogrense og derfor forringer deres eiendom. Merknaden er gjentatt 26.04.2019. 
Eli Nygaard og Reidar Jordet Mjølkevegen 74, støttet først merknadene fra Bresche, men har i 
mail datert 06.04.2019 trukket merknaden etter å ha foretatt befaring med Trovåg. 
I hht plan- og bygningslovens § 21-3 første ledd punkt 1 og to lyder: 
Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse 
skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding 
om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at 
varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. 
Praktisering av fristen for nabomerknad bør brukes med en viss varsomhet. Det er derfor 
rimelig å tillegge en nabo 2 ukers frist fra varsel om rekommandert sending er mottatt i posten 
til det er sendt. Nabomerknadene er innenfor denne fortolkningen, og vil tas under 
behandling. 
Tiltakshaver har kommentert nabomerknadene i brev datert 19.03.2019der han bl a sier at 
allmennheten oppnår bedre tilgang etter justeringen enn med opprinnelig terreng og at han 
derfor bør få dispensasjon. 
Høring: 
Dispensasjonsspørsmålet er sendt på høring til fylkesmannen, fylkeskommunen og 
Skeikampen +. 
Oppland fylkeskommunens kulturvernavdeling er de eneste som har svart, og de sier de ikke 
kjenner til kulturminner her.  
Spørsmålet er tatt opp med Skeikampen +, og de sier de ikke har planer om å brøyte skiløype 
i korridoren. 
Høringsbrevet er også sendt naboene 12.04.2019, og Jens og Ninni de Bresche sier i brev 
datert 26.04.2019 at i denne saken er det bare momenter sett fra et samfunnsperspektiv som er 
relevante for saken og at det da ikke er noen fordeler med å gi dispensasjon. Intensjonene i 
planen tilsidesettes og en dispensasjon vil skape presedens. De viser også til at det er en 
ulovlighet som danner grunnlaget for dispensasjonen. De formoder derfor at det ikke blir gitt 
dispensasjon. 
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon:  
De landbruksmessige forholdene i saken synes i hovedsak å være knyttet til beitedyr sine 
muligheter for bevegelser i området. Dette gjelder både streifende dyr og dyr som blir drevet i 
forbindelse med sanking eller flytting. Etablerte grønnstruktur vil fungere godt om den 
etableres og beholdes i tråd med reguleringsplanen. Tiltaket som er omsøkt vil innebære en 
kraftig innsnevring som kan virke som stengsel for beitedyrene. Ved drift av dyr vil 
flaskehalser ofte kunne medføre at hele flokken snur og/eller tar nye veger. I verste fall kan 
det oppstå panikk og at dyr hopper over eller bryter ned gjerder. Sett fra landbruksfaglig hold 
vil det være en dårlig løsning å etablere en støttemur med gjerder bak ved innkjøringa til 
denne garasjen.  
 
Administrasjonens vurderinger og kommunens vedtak i første instans: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Atkomsten er anlagt i strid med reguleringsplanen og er derfor i prinsippet ulovlig anlagt ihht. 
plan- og bygningsloven.  Som tiltak uten ansvarsrett er det tiltakshaver som er ansvarlig for 
oppfyllelse av lovkravene. At tiltakshaver har fått godkjent et tiltak som bryter med 
reguleringsplanen antas å være et formildende moment.  
Ideelt sett burde garasjen vært plassert lenger ned på tomta. Den er oppført som omsøkt og 
godkjent med tilkjøringsveg og skjæring inn i friluftskorridoren, og vi må derfor ta 
utgangspunkt i slik situasjonen er nå. Konsekvensen ved ikke å gi dispensasjon er at 
atkomsten til garasjen blir svært kronglete, og at snøbrøyting vil by på problemer. Å vri 
garasjen byr på store økonomiske konsekvenser.  
 
Friluftskorridorens hensikt er å gi gangatkomst opp til regulert skiløype som ligger 50 m 
ovenfor. Korridoren er også satt av hensyn til at beitedyr skal kunne finne vegen ut av det 
konsentrerte hytteområdet.  
Omsøkte bredde gir en god innkjøring til garasjen. Rådmannen vurderer den omsøkte bredden 
på friluftsområdet som tilstrekkelig for å komme fram på ski og til fots, men som for smalt for 
at beitedyr skal ta seg ut av området når det er mur og skigard utenfor tomtegrensa. Hensynet 
bak friluftsformålet i reguleringsplanen blir dermed tilsidesatt.   
I tillegg skal fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
De fordelene det siktes til er primært forhold knyttet til den samfunnsmessige areal- og 
ressursdisponering. Fordeler av privat karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges. I dette 
tilfellet er fordelene vesentlig av privat karakter. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke 
oppfylt slik søknaden foreligger. 
 
For å bedre forholdene for beitedyr har landbrukskontoret tidligere foreslått at muren med 
gjerde i friluftsområdet bør utgå og det etableres en slak skråning fra oppstillingsplassen. Å 
flate ut skråningen så den tilrettelegger best mulig for folk og dyrs passasje vil være et så vidt 
lite tiltak at det vil være unntatt fra krav om søknad ihht. plan- og bygningslovens § 20-5. 
Denne justeringen er tatt opp med tiltakshaver som bes skjønne på dette sammen med graver.  
Denne tilretteleggingen vil dekke alles behov for bruk av friluftskorridoren, og atkomsten 
gjennom friluftsområdet vil bli bedre enn den er i dag. Trovåg kan imidlertid stå fritt i hvor 
han setter gjerdet bare dette settes på egen grunn og at gjerdebestemmelsene for øvrig blir 
fulgt.  Med en slik løsning vil ikke intensjonene bak friluftsformålet være vesentlig tilsidesatt, 
og fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Lovens vilkår for å gi 
dispensasjon er dermed oppfylt, og det kan gis dispensasjon.  
 
Det er tidligere gitt en dispensasjon i Mjølkevegen 60 for avkjøring gjennom friluftsområde. 
Her ble avkjøringa for bratt, og det ble ansett som den mest praktiske løsningen å flytte 
avkjøringa slik at den krysser friluftsområdet. Det er derfor en gjennomført praksis å justere 
til på beste måte når uforutsette ting dukker opp. Vi frykter derfor ikke at dispensasjonen vil 
danne uheldig presedens.  
 
Søknaden om mur er i strid med intensjonene bak friluftsformålet og må avslås. 
 
Det er avklart med kommunalsjef at administrasjonen gis myndighet til å behandle saken etter 
delegert myndighet. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Administrasjonen fattet i del sak 181/19 følgende vedtak: 
 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 12-4, jfr. Kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, avslår Gausdal kommune omsøkte mur med skigard i 
friluftsområde. Avslaget begrunnes med at tiltaket er i strid med 
reguleringsbestemmelsene for friluftsområde, og at vilkårene for å gi dispensasjon ikke 
er oppfylt. 
 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2, jfr. Kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune dispensasjon for bruk av ca. 18 m2 av 
friluftsområde for atkomst til garasje på g/bnr 166/48. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 

 Gjenværende skråning i friluftsområdet skal flates noe ut for bedre å tilrettelegge for 
atkomst gjennom friluftsområdet. 

 Vi forutsetter at tiltakshaver for ettertiden holder seg innenfor rammene av plan- og 
bygningsloven. Eventuelle overtredelser må straffereaksjoner påregnes. 

 
Regning for gebyr i tilknytning til byggesaken ettersendes. 
 
 
KLAGEBEHANDLING: 
 
Klage: 
I brev datert 18.06.2019 fra Jens og Ninni Bunemann de Bresche påklages kommunens 
vedtak. Vedtaket ble sendt 29.05.2019, og klagen ble mottatt 19.06.2019. Klagen er derfor 
innkommet innen fristens utløp, og klageren er klageberettiget. 
 
I klagen går de hardt ut mot både hyttesaken og garasjesaken til Trovåg. De påpeker bla. flere 
feil i byggesaken på hytta til Trovåg som manglende nabovarsling, at vinduene på hytta og 
oppfyllingen ved hytta skal være i strid med reguleringsplanen. De fleste av disse forholdene 
har ingen relevans for denne saken og behandles derfor ikke her. Likeledes behandles ikke 
påstandene om at deres hyttesak har blitt forskjellsbehandlet i forhold til Trovåg. 
 
De skriver at hytta er trukket for høyt opp på tomta slik at det har blitt for trang plass til 
garasjen. De bebreider Trovåg for å oppgi uriktige opplysninger, at søknaden på garasjen 
manglet både nabovarsel og søknad om dispensasjon for atkomst via friområdet. Nabovarsel 
mangler til både dem selv som eier av 166/42, til Stoicus AS som da eide bnr 43 og Reidar 
Jordet som eier av bnr 47. Videre at Trovåg har tatt seg til rette og ulovlig gravd ut i 
friområdet for å få en god atkomst til garasjen, noe han kunne klart uten å berøre friområdet. 
Der adkomstvegen går inn til garasjen er friarealet redusert i bredde fra 6 til 2,5 m, noe som 
reduserer friluftsområdet betraktelig. Dette vanskeliggjør beitedyrenes mulighet til å finne ut 



  
 
 

  
 
 

 

av området, jfr. landbrukskontorets uttale, og de opplever at folk heller går over deres grunn 
enn over friluftsområdet. Innsnevringen umuliggjør også enhver framtidig mulighet for 
fremføring av skiløype. 
 
På bilde som ligger ved saken er eiendomsgrensene markert med snorer, og overgangen 
mellom regulert veg og friluftsområde er markert med steiner, snor og trestikk. 
Rekonstruksjoner er gjort av Trovåg. 
 
VURDERING AV KLAGEN. 
 
Det er riktig at det ikke ble sendt nabovarsel for garasjen til de som hadde kjøpt g/bnr 166/42 
og 43. Nabovarselet ble i stedet sendt til grunneier. Det ble ikke sendt nabovarsel til Reidar 
Jordet på g/bnr 166/47 da han ikke var registrert som eier på varslingstidspunktet. Ved 
varsling på garasjen ble det brukt identisk de samme eierne som ved nabovarslingen på hytta 
3 måneder tidligere. Vi ser i ettertid at både 166/42 og 43 var solgt 16 dager før nabovarselet 
på hytta ble utsendt. 
 
Generelt skal bebyggelsen plasseres slik at man ikke blir avhengig av dispensasjon. Garasjen 
er omsøkt som et tiltak uten ansvarsrett der tiltakshaver har ansvaret overfor kommunen. Det 
fremgår av søknaden på garasjen at den omsøkes nøyaktig der hvor den ble vist på 
situasjonsplanen som ble godkjent i forbindelse med hytta. Heller ikke på denne 
situasjonsplanen er friluftsområdet markert, men slik atkomsten er tegnet vil den 
nødvendigvis måtte gå over starten på friluftsområdet. Det fremgår av byggetillatelsen på 
hytta at det var Rambøll AS som hadde ansvarsretten for utarbeidelse av denne 
situasjonsplanen. Rambøll AS burde derfor ha sett at atkomsten til garasjen krevde 
dispensasjon. Garasjens plassering har ikke blitt endret etter dette og kommunen har 
kontrollert at den er plassert i tråd med tillatelsen. Hverken søker, prosjekterende, tiltakshaver 
eller kommunen oppdaget dette før etter at garasjen var oppført. Det blir hypotetisk å anta at 
de som ikke hadde mottatt nabovarsel (enten på hytta eller garasjen) skulle ha oppdaget at 
garasjen var avhengig av dispensasjon om de hadde blitt varslet. Derfor har ikke manglende 
nabovarsel hatt noen konsekvens, og denne feilen kan anses som reparert ved nabovarsling av 
dispensasjonssøknaden. 
 
De Bresche viser til den landbruksfaglige uttalelsen til dispensasjonsspørsmålet der de sier at 
tiltaket som er omsøkt vil innebære en kraftig innsnevring som kan virke som stengsel for 
beitedyr. Det er viktig å huske på at omsøkte tiltak også innebar en mur med gjerde langs 
kanten av atkomstvegen. I siste setning fra landbrukskontoret (som klagerne har unntatt å 
referere) siteres:  Sett fra landbruksfaglig hold vil det være en dårlig løsning å etablere en 
støttemur med gjerder bak ved innkjøringa til denne garasjen. Mur og gjerde ble derfor 
avslått, og rådmannen mener fortsatt at dyrs og menneskers fremkommelighet anses som fullt 
ut ivaretatt ved at skråningen flates litt ut slik Trovåg foreslår. Dispensasjonen medfører at ca. 
18 m2 av friluftsområdet vil brukes i kombinasjon med atkomst til garasjen. I plan- og 
bygningslovens § 19-2 nevnes at man i dispensasjonsvurderingen skal legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for tilgjengelighet. En dispensasjon øker tilgjengeligheten til 
garasjen og den reduserer ikke tilgjengeligheten til friluftsområdet 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Rådmannen kan ikke se at klagen fra Jens og Ninni Bunemann de Bresche tilfører saken nye 
opplysninger som gjør at planutvalget bør omgjøre administrasjonens vedtak i del sak 181/19. 
Dispensasjonsspørsmålet anses som fullstendig utredet i del sak 181/19. Klagen foreslås ikke 
tatt til følge. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Foreliggende klage fra Jens og Ninni Bunemann de Bresche tas ikke til følge, og planutvalget 
opprettholder administrasjonens vedtak i del sak 181/19. 


