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OMRÅDEREGULERING SEGALSTAD BRU - KLAGE FRA KJELL GLOMNES 
 
Vedlegg: Klage fra Kjell Glomnes den 15.01.2018 
 Kartskisse som viser endring i planen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
  Vedtak i bygningsrådet 14.10.86, sak 254/86 
  Brev fra kommunen 31.03 og 01.06,1992 
  Tinglyst skjøte og målebrev 
   
 
SAMMENDRAG: 
 
Kjell Glomnes har ønske om å selge eiendommen gnr. 225 bnr. 263 til boligformål. 
Tomta er regulert til friområde i områderegulering Segalstad Bru. Det er framkommet 
dokumentasjon om at bygningsrådet i 1986 ga varig dispensasjon for fradeling av tomta 
fra kommunen til Glomnes som en del av makeskifteavtale med kommunen, og det 
foreligger tinglyst skjøte på at dette var til boligformål. Dette har ikke blitt fanga opp i 
områdereguleringa. Dette behandles som en klage på områdereguleringa, og det tilrås at 
klagen blir tatt til følge. Planen blir dermed i samsvar med tidligere vedtak i 
bygningsrådet i 1986. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Planvedtak 
Kommunestyret gjorde endelig vedtak om godkjenning av områderegulering Segalstad Bru den 
29.11.2018, sak 66/18.  
 
Vedtaket er kunngjort ved elektronisk utsending til partene den 11.12.2018, annonse i GD den 
15.12.2018 og utlagt på kommunens nettside. Klagefristen ble satt til 13.01.2019. 
 
Klage 
Den 09.01.2019 tok Kjell Glomnes kontakt med kommunen i forhold til at han ønska å selge ei 
boligtomt, og spurte om det var kurant i forhold til veg, vatn, avløp m.m. Etter å ha undersøkt 
saka fant saksbehandler ut at tomta var regulert til friområde i områdereguleringa. Dette var 



  
 
 

  
 
 

 

videreføring av den gamle reguleringsplanen Segalstad Bru 2, vedtatt i 1980, der tomta hadde 
samme status.  
 
Dette kunne ikke Glomnes forstå, etter som han hadde brev, skjøte og målebrev fra kommunen 
på denne tomta, og disse dokumentene var fra 1992. Etter flere telefonsamtaler og 
epostutveksling, sendte han den 15.01.2019 inn et formelt brev. Her viser han til at etter 
initiativ fra kommunen foretok de i 1992 et makeskifte. Kommunen fikk gratis veggrunn av 
han fra gnr. 224/94. Dette var for å bygge gangveg til skolen fra Bjørndalsvegen og ned forbi 
gartneriet. Til gjengjeld fikk han av kommunen en del av arealet på tomta gnr. 225 bnr. 263. 
Han skriver at samtidig ble arealet regulert til boligformål. For 225/263 er dette bekrefta i brev 
fra Gausdal kommune den 01.06.1992 der de oversender skjøte som viser at eiendommen skal 
brukes til boligeiendom, og et målebrev som beskriver sammenføyning av arealet han fikk fra 
kommunen og et areal han hadde fra før. Begge dokumentene er tinglyst av kommunen. Han 
ber derfor om at kommunen så snart som mulig, gir klarsignal til at bygging av bolig kan finne 
sted på tomta.  
 
Rekonstruksjon av saksforløp 
Dette er ei gammel sak som har vært vanskelig å rekonstruere. Det finnes ikke elektronisk 
arkiv fra denne tida, og de kommunale arkivene er for en stor del avlevert til fylkesarkivet. De 
har vært konsultert, men har ikke greid å finne igjen så mye. Glomnes har bidratt ved å 
oversende de dokumenter han har.  
 
Saksgangen rekonstrueres slik:  

- I reguleringsplan Segalstad Bru 2, godkjent i januar 1980, ble tomta regulert til 
friområde. Eier var da Gausdal kommune. 

- Formannskapet godkjente i august 1986, sak 184/86 avtale om makeskifte mellom 
Glomnes og kommunen. Kommunen overtok en parsell fra Glomnes og ga fra seg en 
parsell på 550 m2 av eiendommen «Bjørndal byggefelt» av 225/263. Kommunens 
hensikt var å skaffe grunn til bygging av skoleveg fra Bjørndalsvegen mot skolen.  

- Bygningsrådet gjorde slikt vedtak den 14.10.1986, sak 254/86: 
……… gir bygningsrådet varig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, og 
godkjenner foreliggende søknad om fradeling av et areal på 550 m2 av eiendommen 
«Bjørndal byggefelt» som makeskifte med Jørn Tore og Kjell Glomnes.  
I saksutredninga står det bl.a.: «I stadfestet reguleringsplan for Segalstad Bru II er 
omsøkte areal avsatt til offentlig friområde. Saken har derfor vært forelagt Segalstad 
Vel som ikke har kommet med merknader til endring i arealbruken.» 

- Brev fra Gausdal kommune 31.03.1992 vedlagt «skjøte på eiendommen gnr. 224 bnr. 
94 som i henhold til makeskifteavtale skal overdras Gausdal kommune». 

- Brev fra Gausdal kommune 01.06.1992 vedlagt skjøte på 225/263 (den eiendommen 
som Glomnes skal overta). 

- Skjøte på 225/263 med formål «boligeiendom» til Kjell Glomnes tinglyst 23.05.1992. 
- Målebrev på samme eiendom + sammenføyd del av naboeiendom tinglyst 14.04.1992. 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
 
Det synes uomtvistelig at kommunen har inngått et makeskifte for å skaffe areal til gangvegen 
fra Bjørndalsvegen mot skolen, og at Glomnes som gjengjeld har overtatt tomta 225/263. Ut 
fra dispensasjonsvedtaket i bygningsrådet og skjøte på tomta er det klart at det er gitt 
godkjenning på at dette skal være boligtomt. Som praksis var den tida så ble ikke dette 
registrert i gjeldende reguleringsplan.  
 
Ved utarbeiding av områderegulering Segalstad Bru så ble tidligere regulering fra 1980 
videreført, og det ble ikke oppfanga at det her var gitt en dispensasjon.  
 
Etter som dette ble tatt opp innen klagefristen for områdereguleringa, velger kommunen å 
behandle dette som en klagesak, sjøl om den formelle klaga kom to dager etter klagefristens 
utløp.  
 
Rådmannen tilrår å etterkomme klagen, slik at planen blir i samsvar med vedtak og avtaler 
gjort i perioda 1986-1992. En ser ikke nødvendig å gjennomføre høring på dette, etter som 
velforeninga ble hørt i forbindelse med dispensasjonen som ble gitt.  
 
Det er nødvendig med egen atkomst til tomta. Dette er tatt opp med naboen på nordsida, 
Espen Hagen som representant for eierne av 225/38 og 225/50. Vegtraseen vises i 
reguleringsplanen. I samråd med Hagen vises tomta med formål boligbebyggelse.   
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. Klage fra Kjell Glomnes på områderegulering Segalstad Bru tas til følge. Eiendommen gnr. 

225 bnr. 263 reguleres til formål boligbebyggelse. 
 

2. Atkomst til tomta legges inn i planen som forlengelse av vegen nordfra til gnr. 225 bnr. 50. 
 

3. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette. 


