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Uttalelse - Gausdal - dispensasjon - Oppføring av hytte og uthus - 
Torsdalsvegen 55 i Gausdal Nordfjell - gbnr 144/18 

Vi viser til henvendelse fra Gausdal kommune datert 27.10.21. Henvendelsen gjelder søknad om 
dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr. 144, bnr. 18. 
 
Bakgrunn 
Søknad om dispensasjon ble behandlet av kommunen i sak 373/21 og det ble gitt avslag på 
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. Før planutvalget i Gausdal kommune behandler, ber de om uttalelse fra 
sektormyndighetene. 
 
Kommunens vurdering 
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, og det er 
gitt avslag på søknaden i brev av 28.09.21.  
 
Statsforvalterens vurdering 
Statsforvalteren mener at kommunens administrasjon har gjort en god og grundig vurdering av 
søknaden, både ut fra landbruksinteresser og plan- og bygningsloven. Vi mener drøftingen er 
balansert og fanger opp vesentlige punkter. 
 
Vi støtter Gausdal kommune sin drøfting og syn i saken. Med de opplysningene som følger saken 
fraråder Statsforvalteren at det gis tillatelse til den omsøkte fradelingen. Vi ber om å få tilsendt kopi 
av vedtaket så snart det er fattet.  
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Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Ingunn Midtgård Høyvik 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Innlandet fylkeskommune Pb. 4404 2325 HAMAR 

 
 


