
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: GNR 220/60 Lnr.: 10489/21 Arkivsaksnr.: 20/1318-34 
 
Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen 
 
SOLBERG/BORGE-  KLAGE PÅ ENDRINGSTILLATELSE VEDR PLASSERING MM AV 
FRITIDSBOLIG PÅ G/BNR 220/60  MAJORSLI-GUTUA 47 PÅ SKEI 
 
Vedlegg:  
Opprinnelig situasjonsplan 
Revidert situasjonsplan 
Utsnitt av reguleringsplan 
Terrengsnitt, (sammenlikning gamle og nye snitt) 
Klage fra Otto og Ane Line Solberg som støttes av Ole Borge 
 
SAMMENDRAG: 
Etter at grunnmuren til hytta pga. plassmangel ble plassert 38 cm nærmere 
naboeiendommen enn i gitte tillatelse ble det krevd byggestans inntil endringen ble 
omsøkt. Mindre endring av terrengprofiler og atkomst ble omsøkt samtidig. Mot flere 
naboprotester ble endringene godkjent i del sak 150/21.  Endringstillatelsen påklages av 
Solberg og Borge som er gjenboere. De påklager også den opprinnelige byggetillatelsen 
hvis klagefrist gikk ut i februar. Kommunedirektøren foreslår av klagen ikke tas til følge og 
at vedtaket i del sak 150/21 opprettholdes. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Otto og Ane Line Solberg samt Ole Borge påklager administrasjonens vedtak i del sak 150/21 
der endret hytteplassering på ovennevnte eiendom ble godkjent. De påklager også vedtaket 
i del sak 45/21 datert 19.01.2021 der byggetillatelsen ble gitt. 
Del.sak   150/21 (endringstillatelsen) refereres i det følgende i sin helhet. Hver nabomerknad 
er behandlet individuelt og kommentert av søker og vurdert av kommunen.  
 
Beskrivelse av søknaden og naboprotest. 
 
Det søkes om endring av gitt tillatelse i del sak 45/21 datert 19.01.2021. Endringen består i 
at hytta omsøkes flyttet 48 cm mot vest i forhold til gitte byggetillatelse i del sak 45/21 
datert 19.01.2021, samt mindre endringer av terrengprofiler og innkjøring. Det søkes om 
dispensasjon for at atkomsten berører 9 m2 regulert tursti. Hyttas avstand til nabogrense 
mot g/bnr 214/62 blir redusert fra 5,52 til 5,04 m.  
Revidert situasjonsplan og terrengprofiler begge datert 18.02.2021 erstatter situasjonsplan 



  
 
 

  
 
 

 

og terrengprofiler begge datert 25.06.2020. 
 
Bakgrunn for saken: 
Ved gravearbeidene ble det avdekket feil i prosjekteringsgrunnlaget og hyttas plassering ble 
justert. Det ble avklart med kommunen at hytta kunne justeres 48 cm nærmere g/bnr 214/62 
jfr. situasjonsplan datert 18.02.2021. Da kommunen etter påtrykk fra naboer fant at hytta 
likevel ikke kunne flyttes uten ny behandling, ble det i del sak 125/21 datert 26.03.2021 
nedlagt byggestans på tomta inntil endringen var omsøkt og godkjent. Grunnmuren var da 
allerede støpt. Kommunen forlangte beliggenhetskontroll av grunnmuren. Løype anleggsdrift 
foretok 23.02.2021 beliggenhetskontroll av hjørnene og fant at nærmeste hjørne var flyttet 
38 cm nærmere (ikke 48 cm) mot g/bnr 214/62. Avstanden fra grunnmurshjørne til 
nabogrense mot g/bnr er 5,14 m. Pga. vinter ble ikke skjærings- og fyllingshøyder kontrollert, 
men de skriver 23.02.2021 at dette vil bli kontrollert. 
 
Byggetillatelsen var gitt med utgangspunkt i en situasjonsplan og terrengsnitt som begge 
hadde feil. Tomta var mindre enn prosjektert, og for å få 4 m avstand til nabogrense mot 
220/1 ble hytta justert 48 cm mot vest. På godkjent terrengsnitt var grunnmurshøyden angitt 
70 cm for høyt, og profilene viste et litt slakere terreng for profil B-B enn det det var i 
virkeligheten. Dette skyltes at det ble brukt et for grovt kartgrunnlag. Endringen i 
terrengprofil består i en litt større skjæring i bakkant for å oppta større høydeforskjell. 
Tegning 301 terrengsnitt sammenlikning datert 11.03.2021 viser dette tydelig. Videre hadde 
hytta atkomstvegen innenfor egen tomtegrense. Ved kartforretningen over g/bnr 220/60 ble 
det oppdaget at tomtas nedre grense kom midt i vegen til Borge på g/bnr 220/7. Dette var 
ikke ønskelig slik at tomegrensa ble trukket ovenfor vegkanten. Den godkjente 
situasjonsplanen angir ikke vegen til g/bnr 220/7, men atkomsten til g/bnr 220/60 hadde 
blitt liggende delvis på innsiden av denne vegen. Omsøkte endring av atkomst består i at 
eksisterende veg nå benyttes bort til enden av tomta hvor den tar av.  
 
De øvrige forhold i byggetillatelsen i del sak 45/21 datert 19.01.2021 er uendret. Vi mottok 
ingen nabomerknader til tiltaket da dette var nabovarslet 01.07.2020. Evnt. klagefrist på 
denne tillatelsen er utgått, slik at er kun de omsøkte endringene denne saken gjelder. Søker 
har tydelig presisert dette i nabovarselet. 
 
Reguleringsmessige forhold: 
Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Skei Sør sist revidert 07.06.2019 og er regulert til 
fritidsformål. 
Tomta har atkomst fra regulert vegformål på nedsiden av tomta. Dette reguleringsformålet 
er ikke ført helt forbi tomta, men videreføres som regulert turveg de siste få meterne langs 
omsøkte tomt og videre til g/bnr 220/7. Den justerte atkomsten berører en snipp av dette 
arealet (regulert til turveg) som søker har beregnet til 9 m2. I hht. regulerings-
bestemmelsenes pkt. 5.01 er turveger kun tillatt for kjørende trafikk i sommerhalvåret og 
tillates ikke brøytet.  
Det søkes derfor om dispensasjon til å benytte disse 9 m2 sommerveg til helårsveg. Ved 
søknaden ligger aksept fra grunneier på g/bnr 220/1 at disse 9 m2 kan benyttes til atkomst. 



  
 
 

  
 
 

 

For øvrig ligger fyllingen i snitt A-A på 1,43 m innenfor maks tillatt fylling som er 1,5 m. Dette 
er 4 cm mer fylling enn godkjent i del sak 45/21. Vi kan ikke se at tiltaket trenger 
dispensasjon fra andre forhold enn kjøring over 9 m2 regulert til turveg. 
 
Nabomerknader til nabovarsel utstedt 29.03.2021 med kommentarer: 
 
Otto Søberg eier av g/bnr 214/65 gir i mail datert 12.04.2021 sin støtte til klage fra Ane Line 
og Hans Solberg. Søberg har ikke fått nabovarsel da han ikke regnes som nabo/gjenboer jfr. 
pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2 og 5-4. Søker vurderer at merknadene ikke er relevante da de ikke 
omhandler endringen. Vi er enig i denne vurderingen.  
 
Ole Borge eier av g/bnr 210/7 sier i mail datert 12.04.2021 at han støtter Solbergs klage. Han 
hevder ikke å ha mottatt nabovarsel på hytta da den ble omsøkt i 2020 og regner med å ha 
rett til å klage på både varslet i 2020 og varselet om endring. 
Søker har tilbakevist påstanden og vist til at han er varslet og at han ikke hadde andre 
merknader i 2020 enn den som gikk på vegrett over g/bnr 220/60 og 59. Dette ble løst ved 
rettsforlik i Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett 28.10.2020.  
 
Vi har sjekket dette i arkivet og funnet at Borge i tilsvar til nabovarselet har skrevet at han 
ikke har merknader til omsøkte bebyggelse. I merknaden fremlegges ingen merknader som 
kan knyttes til omsøkte endring.  
Mail fra Borge datert 19.04.2021 er kommet etter fristens utløp og det er ikke bedt om 
oppreisning for fristoversittelse. Den inneholder heller ingen merknader knyttet til endringen 
og vil ikke bli behandlet. 
 
Arnt Gunnar Haugmo eier av g/bnr 214/62 sier i svar datert 07.04.2021 på nabovarselet at 
både fylling på snitt A-A på tegning B-B 301 og mønehøyden er for høye. Fyllinga er bratt og 
til hinder for beitedyr. Slik fyllinga er lagt inntil gjerdet kan beitedyr lettere spasere over 
gjerdet til g/bnr 214/62. Fyllinga på nedsiden av hytta er bratt og dominerende og må 
skaleres ned. Han beskriver fyllinga fra verandaen som lang. Han hevder at avstandskravet 
fra fylling til nabogrense er 1 m. 
 
Søker skriver i kommentaren at Løype har kontrollert fyllingen i snittene A-A og B-B på 
tegning B 301 og funnet at disse stemmer med terrenget. Søker kommenterer videre at 
terrengsnittene og høydeplassering i nabovarsel 28.03.2021 er uendret i forhold til tidligere 
varsel datert 01.07.2020. Det er bare tallene på høydene som er endret da denne viste 70 cm 
for høyt. Terrengtilpasningen med skjæring/fylling er i tråd med reguleringsbestemmelsene 
og det utløser ingen dispensasjon.  Mønehøyden skal måles fra overkant grunnmur. Søker 
viser for øvrig til at tomta ikke er ferdig planert og at det ikke foreligger merknader som 
påvirker søknaden om endring. 
 
Vi bemerker at terrengsnitt B-B datert 18.02.2021 er litt brattere enn det som tidligere er 
nabovarslet med det resultat at skjæringen i bakkant er blitt litt høyere og fyllinga er 
marginale 4 cm høyere. Vedlegget «terrengsnitt sammenlikning» viser dette tydelig. Fyllinga 



  
 
 

  
 
 

 

er innenfor reguleringsbestemmelsene. 
I reg.best. pkt. 3.02 er det fastsatt en maks mønehøyde på 6 m som skal måles fra topp 
grunnmur. I tillegg kan grunnmuren ha høyde 80 cm, jfr. pkt. 3.02.6. Hytta tilfredsstiller 
høydekravet.  
Tomta er ikke ferdig finplanert, slik at terrenget kan justeres litt mot nabo slik at man kan 
bedre unngå at beitedyr ikke så lett kan gå over gjerdet til g/bnr 214/62. Hvis deler av g/bnr 
220/60 blir inngjerdet kan dette problemet reduseres. Fyllinga er tidligere byggesøkt, 
nabovarslet og godkjent helt inntil nabogrense. Utearealet på utsiden av hytta er ikke mer 
enn det som er nødvendig for å få et godt uteareal. Det er derfor ikke mer enn det som må 
påregnes. Vi bemerker også at fyllinger kan plassere helt i grensa dersom dette omsøkes. 
Dette er omsøkt om godkjent i del sak 45/21. Fyllinger som unntas fra søknadsplikt skal 
avsluttes 1 m ifra grense, jfr. SAK § 4-1 e7. 
 
Jan Fredrik Flock eier av g/bnr 214/58 sier i merknad datert 02.04.2021 at utbyggingen er 
hensynsløs, hytta burde vært plassert lavere, og han mister utsikt.  
Søker bemerker at merknadene er generelle og at de ikke omhandler de omsøkte endringene. 
 
Vi er enig i denne vurderingen, og presiserer at ingen har krav på vern av utsikt ved naboens 
utbygging. Tap av utsikt er ikke mer enn det som er påregnelig ved bygging av ei stor hytte 
på eiendommen.  
 
Anne Line og Hans I. Solberg eiere av 220/10 sier de ikke har mottatt nabovarsel 01.07.2020. 
Søker tilbakeviser dette i kommentaren med at Solberg leverte nabomerknad til nabovarselet 
01.07.2020, men at denne ikke berørte byggesaken bare vegretten over g/bnr 220/60. 
Kommunen bekrefter etter sjekk i arkivet at dette er rett. 
Solberg skriver at fyllinga er stor og dominerende og at hytta skulle vært senket og trekt 
bakover. Videre at fyllinga som ligger helt inntil grensa skulle vært 1 m ifra. 
Søker bemerker at dette er merknader som ikke kan knyttes opp mot søknaden om endring. 
Vi (kommunen) sier oss enig i denne vurderingen.  
Solberg skriver at atkomsten delvis er lagt på LNF-område/tursti og at atkomsten har helling 
1:3 til 1:4 og at en så bratt veg vil være til fare for turgåere slik at det kan ikke gis 
dispensasjon. 
Kommunen har ved selvsyn registrert at hellingen på vegen er langt slakere enn 1:4, slik at 
denne er ikke brattere enn det som er forsvarlig. Det er for øvrig lite trafikk på denne turstien 
da den kun går til Borges hytte, og vi kan vanskelig se at avkjøringa er trafikkfarlig.  For øvrig 
viser vi til dispensasjons-vurderingen i avsnittet under.  
 
Resyme nabomerknader: 
Merknadene omfatter i all hovedsak momenter knyttet til den gitte tillatelsen. Det er ingen 
merknader til endret plassering eller terrengprofiler. Solbergs merknad om at atkomstvegen 
er bratt og farlig for brukere av turvegen er tilbakevist i det ovenstående.  
Vi har forståelse for at fyllinga virker stor og dominerende, men denne er ikke mer enn det 
som tiltaket krever. Fyllinga er ikke utover reguleringsbestemmelsene og heller ikke mer enn 
det som er vanlig å godkjenne. Da fyllinga er vesentlig for naboer vil vi kreve at ved 



  
 
 

  
 
 

 

ferdigstillelse vil kommunen forlange kontrolldokumentasjon på at fyllinga er i henhold til 
profilene.   
Nabomerknadene tas etter dette ikke til følge. 
 
Dispensasjon: 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2 som lyder: 
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 hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 
PBL § 19-2 nevner at det skal legges særlig vekt på konsekvenser for atkomst ved 
dispensasjonsvurderinger. Hensikten med at vegen er regulert til turveg og ikke skal brøytes 
er først og fremst for at vegen går gjennom et LNFR-område som er avsatt til skinedfart. Det 
omsøkte arealet på 9 m2 ligger utenfor område avsatt til fremtidig skinedfart. Vi kan ikke se 
at vegen vil gi negative konsekvenser hverken for landbruks-, natur- eller friluftsinteressene 
eller for fremtidig skinedfart. Etter vår vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsene i 
kommuneplanen bli tilsidesatt.   
Vi kan ikke se noen ulemper ved at det gis dispensasjon. Bruken av dette arealet letter 
atkomsten til den nye hytta. Vi kan heller ikke se at avkjøringa er trafikkfarlig, slik at 
fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Vi kan heller ikke se at dispensasjon 
er i strid med formålsbestemmelsen. Slik arealet ligger medfører saken ingen presedens.  
Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt, og det kan gis 
dispensasjon.  
 
Administrasjonen fattet i del sak 150/21 følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering av 
29.09.2016, gir Gausdal kommune dispensasjon for bruk av 9 m2 LNF-
område/turveg/sommerveg til helårsveg.  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser, jfr. Kommunestyrets delegering av 
29.09.2016, gir Gausdal kommune tillatelse til omsøkte endring på følgende vilkår: 
 



  
 
 

  
 
 

 

1. Revidert situasjonsplan og terrengprofiler begge datert 18.02.2021 erstatter 
situasjonsplan og terrengprofiler begge datert 25.06.2020. 

 
2. Det skal fremlegges dokumentasjon av beliggenhetskontroll av fyllinga når denne er 

ferdig og før ferdigattest kan utstedes. Fyllingshøydene skal ligge innenfor profiler 
datert 18.02.2021. 

 
 
KLAGEBEHANDLING: 
 
Klagene er mottatt 12. og 13.05.2021 og er alle mottatt innen fristens utløp. Otto Søberg er 
ikke nabo/gjenboer, han har ikke fått nabovarsel og er således ikke part i saken. Han er varslet 
om kommunens vedtak og fremlegger ingen andre opplysninger enn at han støtter Solbergs 
klage. Da han ikke er klageberettiget behandles ikke hans klage. Ole Borge fremlegger i mail 
datert 12.05.2021 ingen andre opplysninger enn at han stiller seg bak klagen til Solberg. 
Felles klage fra Otto og Ane Line Solberg samt Ole Borge behandles da disse er 
klageberettiget.  
 
Otto og Ane Line Solberg påklager i brev datert 12.05.2021 administrasjonens vedtak i 
byggetillatelsen gitt i del sak 45/21 datert 19.01.2021. De påklager samtidig vedtak i del sak 
150/21 datert 26.04.2021 der endret hytteplassering på ovennevnte eiendom ble godkjent.  
 
I første del av klagen påklages vedtaket i del sak 45/21 datert 19.01.2021 da de mener dette 
vedtaket er ugyldig pga. feil i situasjonsplanen. 
Endringene som ble godkjent i del sak sak 125/21 datert 26.03.2021 påklager Solberg med 
begrunnelse av at disse var vesentlige. I klagen kritiseres kommunen for ikke å ha fulgt opp 
reguleringsplanens krav om terrengtilpasning og at fyllinger og skjæringer skal gjøres minst 
mulig. Solberg mener kommunen burde sett at det var avvik mellom omsøkt situasjonsplan og 
grensene etter at disse ble oppmålt. Solberg skriver at fyllingsfoten er i strid med 
avstandskravet på min. 1 m til nabogrense da denne går helt ut til grensa. Videre har de 
tidligere dokumentert med bilder at fyllingsfoten er over maksimalhøyden på 1,5 m.  
 
VURDERING AV KLAGEN: 
 
Klagefristen på vedtaket del sak 45/21 datert 19.01.2021 er utgått og kan derfor avvises. Et 
avvisningsvedtak vil igjen være igjen påklagbart. Kommunen kan også velge å behandle 
klagen i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9, 2. ledd som lyder:  
 
Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, ved 
dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken, og hvor klagefristen for disse vedtakene er 
utløpt. Dersom det finnes hensiktsmessig, kan klagen realitetsbehandles i stedet for å avvises. 
 
Av praktiske grunner finner vi å behandle klagen på vedtaket i del sak 45/21. 
Da søknaden var innlevert var ikke søker klar over at tomta var justert slik at situasjonsplanen 
ble feil. Dette ble heller ikke fanget opp ved kommunens behandling.  



  
 
 

  
 
 

 

Vedtaket i del sak 45/21 (byggetillatelsen) knytter seg til den da godkjente situasjonsplanen 
datert 25.06.2020.  I prinsippet er tillatelsen gyldig så lenge man ikke utfører deler av tiltaket i 
strid med situasjonsplanen/tegninger/profiler. De deler av søknaden som var feil er nå rettet 
opp i endringssøknaden og har ikke lenger innvirkninger på tiltaket. Klagen tas derfor ikke til 
følge når det gjelder klage på vedtaket i del sak 45/21. 
 
Klagen på vedtaket i del sak 150/21 (endringstillatelsen) er innkommet innen klagefristens 
utløp. Solberg fremholder ingen momenter for hvorfor de mener de omsøkte endringene 
vurderes som vesentlige eller på hvilken måte endringene medfører økte ulemper på naboer 
eller strøkets karakter. Klagen inneholder ingen nye opplysninger utover det som er 
kommentert i del sak 150/21. Vi vil likevel kommentere klagers øvrige merknader:  
 
Skjæringer og fyllinger ligger innenfor begrensningene i reguleringsplanen og er ikke større 
enn det som er vanlig å godkjenne. Balansen mellom skjæring og fylling vurderes som god. 
Parkeringsplassen er ikke vesentlig mer enn det som kreves for å få plass til to biler og få 
brøytet foran inngangen. Høydeplasseringen er ikke endret i forhold til terrenget. Det er 
tilnærmet ingen endring på fyllinga, men fordi terrenget er brattere enn først antatt er 
skjæringa i snitt B-B litt større. Denne endringen er ikke vesentlig.  Hyttas avstand til 
nabogrense mot g/bnr 214/62 er redusert fra 5,52 til 5,04 m. Det er ingen merknader til dette 
som er den relativt sett største endringen i søknaden. Endringen av atkomstvegen kan heller 
ikke karakteriseres som vesentlig. Kommunedirektørens vurdering er derfor at ingen av 
endringene er vesentlige. 
 
Administrasjonen redegjorde i del sak 150/21 for at fyllinger kan plassere helt i grensa 
dersom dette omsøkes. Fyllinga er omsøkt og godkjent helt inntil eiendomsgrensa mot g/bnr 
214/62 i del sak 45/21. Derimot for fyllinger som kan unntas fra søknadsplikt skal disse 
avsluttes 1 m ifra grense, jfr. SAK § 4-1 e7. 
 
Solberg sendte 08.03.2021 mail til administrasjonen med bilde der fyllingshøyden ble målt til 
over 1,5 m. I vårt svarbrev 12.03.2021 forklarte vi at målinga var gjort nede ved fyllingsfoten 
og at en høydeforskjell her vil bli høyere enn om man måler avviket inne i fyllinga mellom 
gammelt og nytt terreng. Det er den sistnevnte høydeforskjellen reguleringsplanen setter krav 
om ikke skal overstige 1,5 m. Profilene er utarbeidet av Løype og viser at høyden mellom 
opprinnelig og nytt terreng ikke skal overstige 1,43 m i snitt B-B. Vi har bedt Løype om 
kontroll av profilene. Dette vil bli fremlagt til møtet. Dersom fyllingen overstiger de 
godkjente høydene i profilene må fyllinga nedjusteres.  
 
Etter kommunedirektørens syn tilfører ikke klagen saken nye momenter av betydning som 
gjør at planutvalget bør endre vedtaket. Kommunedirektøren foreslår at klagen ikke tas til 
følge og at vedtaket i del sak 150/21 opprettholdes. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 



  
 
 

  
 
 

 

Klagen fra Otto, Ane Line Solberg og Ole Borge 12.05.2021 tas ikke til følge, og planutvalget 
opprettholder administrasjonens vedtak i del sak 150/21. 


