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Gnr. 220 bnr. 30 søknad om dispensasjon vedr. fylling, sak 18/2375 

 
Viser til sak 18/2375 vedr. gnr. 220 bnr. 30  
 
Det søkes herved om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 3.02.4, Terrengtilpasning. 
Høyden på terrenget før og etter etablering av fyllinga vises på vedlagte profiler. 
Reguleringsbestemmelsene tillater en forskjell på inntil 1,5 meter. Vi søker om dispensasjon på ca. 1  
meter utover dette. 
 
Bakgrunn for etablering av fylling: 
Vår tomt ble kjøpt vinteren 2015. Den hadde tidligere blitt eid av Hortenhus AS, som hadde flere 
prosjekter samtidig i området og brukte vår tomt som fyllplass for overskuddsmasser. Mye av 
vegetasjonen på tomta var skadet. Trær var brukket og veltet, lyng og gress revet opp og det var 
dumpet stein rundt på tomta. Det var dessverre ikke så mye som var igjen av opprinnelig naturtomt, 
spesielt midt på tomta og mot østre side. 
 
Her et bilde fra hvordan tomta så ut når vi kjøpte den: 
 

 
 
Vi er kjent med at det å bevare naturlige profiler og vegetasjon er en viktig verdi i utbyggingen 
av Skeislia. Det er også i tråd med vårt ønske og vår intensjon med eiendommen. Vi har derfor 



bevart fullstendig det som var igjen av opprinnelig vegetasjon, det ligger på tomtas vestside fra 
hytta og nedover.  

Det resterende området nedenfor hytta var dessverre såpass endret og skadet at det ikke var så 
mye å ta vare på. Det var samtidig behov for større gårdsplass både mtp parkering og framtidig 
plan om å sette opp uthus. 

Fylling som ble etablert sommeren 2018 er en naturlig oppretting og videreføring av den fyllinga 
som hytta ligger på, og som allerede lå der, og som også ble godkjent av kommunen i forbindelse 
med byggesaken på hytta. Den var i utgangspunktet brattere og det var behov for å dekke over 
fyllingsstein, isolasjon o.l. Den er nå gjort mindre bratt og dominerende og er derfor penere i 
terrenget. Våre arbeider må sees på som en naturlig forskjønnelse av tomta. 

Her et bilde av vår gårdsplass før utfylling etter ferdigstillelse av hytta: 

 
Det er altså ikke snakk om noen ny stor fylling som det er påpekt fra Gausdal komme. Dette er bare 
en naturlig utvidelse av gårdsplass og den fyllinga som hytta ligger på for å oppnå en hensiktsmessig 
arrondering som gir plass til utebod og parkeringsplasser for biler. Dessuten var det strengt 
nødvendig med en slik utfylling for å kunne ha muligheten til å snu bilen inne på egen tomt, noe som 
var svært krevende tidligere. 

Tomta framstår nå som ferdig opparbeidet i motsetning til det halvferdige arealet som var, med 
unaturlig arrondering uten plass til verken biler eller utebod. Arealene som er utfylt er knapt synlig 
fra veien eller fra hvor folk ferdes, noe vi la vekt på i utformingen.  

Her noen bilder tatt sommeren 2019. Sett fra Hågåslettveien og opp mot hytta: 



 

 



 
 

 
 
Som dere ser er fyllinga tilpasset terrenget og oppleves som en naturlig del av området. Den er ikke 
på noen måte dominerende eller skjemmende å se på fra veien nedenfor hytta eller fra noen av 
nabotomtene. 
 
 
 



Forhold til andre naboer 
Vi har vært i dialog med naboer som grenser til vår tomt og til fyllinga. Dette gjelder gnr. 220 bnr. 
Fyksen og gnr. 220 bnr. 29 Nilsen. De har ingen kommentarer til utfylling og plassering av fylling. Vi er 
heller ikke kjent med at det kommet noen klager fra naboer eller andre vedr. etablering av fyllinga. 
 
Plassering av utebod 
 
Disse bildene viser ca. plassering av utebod: 
 

  
 
 
 
Oppsummering 
Fyllinga er etablert som en naturlig del av forlengelsen av fyllinga som hytta står plassert på. Den er 
også plassert slik det er naturlig for å kunne ha en parkeringsplass for biler og for å kunne snu bil inne 
på egen eiendom. Den er i tillegg etablert slik det vil være naturlig for å kunne ha plass til å sette opp 
en utebod. Fyllinga er etablert høyere enn hva som er innenfor reguleringsbestemmelsene. Vi burde 
ha søkt om dette på forhånd, men ble dessverre ikke tenkt på den gang. Vi søker derfor nå om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, og ber at slik dispensasjon blir gitt da vi ikke klarer å se 
for oss annen plassering av fylling og parkeringsplass. Plassering av bod vil også bli svært krevende. 
Det er rett og slett ikke andre muligheter på eiendommen for plassering av fungerende gårdsplass 
med areal for utebod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Et bilde av hvordan gårdsplassen med fylling ser ut fra oversiden tatt fra Hågåslettveien: 

 
 
Bildet bes sett i sammenheng med bildet øverst i brevet som viser situasjonen før utfyling. 
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Stine og Erling A. Lund 
Hågåslettveien 58 
Tlf. 905 65 880


