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Vedlegg: 

- Søknad om rammetillatelse inkl. dispensasjonssøknad 
- Situasjonskart 
- Tegninger av tiltaket 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan-ID: 102B Hafjelltoppen hyttegrend 

Sammendrag: 

Mange Bekker Arkitekter AS søker på vegne av Inger Kjersti Dørstad og Geir Sand 
dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend som omhandler 
møne- og gesimshøyde. 

Det søkes om dispensasjon på mønehøyde på grunn av at bygningen trappes ned i 
terrenget. Dette resulterer i at møne på bygningskroppen måles ut ifra den nedtrappende 
delen.  
Det søkes om dispensasjon på gesimshøyde på en del av konstruksjonens nord-fasade. På 
grunn av hyttas utforming blir det en knekk her som gjør at taket brettes opp. Dette skaper 
et lite takoppløft som ses på som en gesims. Dette er en konstruksjon som man sjelden ser 
og som ikke er tatt høyde for i bestemmelsene. 

Kommunedirektøren (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjonen. 

Saksutredning: 

Mange Bekker Arkitekter AS søker på vegne av Inger Kjersti Dørstad og Geir Sand 
dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend som omhandler 
møne- og gesimshøyde. 

Mønehøyden er kun 6 meter over ferdig grunnmur der mønet er, fig. 3. På grunn av 
terrengtilpasning og nedtrapping av en mindre del av oppholdsarealet, vil mønehøyden 
målt fra det laveste nivået på grunnmuren / pæler for dette nedtrappede oppholdsarealet 
og opp til mønet over annen del av oppholdsarealet utgjøre 6,9 m, se fig 1-5. På grunn av at 
målereglene sier at det skal måles fra det laveste punktet på bygningsdelen må det søkes 
om dispensasjon. 



 
fig. 1 – Fasade V (1:200) 

 
fig. 2 – Fasade V (1:200) 

 
fig. 3 – Snitt 3 

 
fig. 4 – Hytte sett fra SØ         fig. 5 – Hytte sett fra SV 

Hytta er prosjektert med lavt møne over mesteparten av hytta med høyde 4,0 m – 4,6 m 
over hovedplan. En mindre del av mønet over oppholdsarealet har høyden 6,0 m over 



ringmuren/hovedgulvet. På grunn av tilpassing til terreng er stua tegnet med 60 cm 
nedtrapping i framkant. Dette vil bety at mønet målt fra nivået til grunnmuren i forkant av 
stua vil bli 6,9 m. Stua er en mindre del av fotavtrykket til hytta, og mønet ligger ikke 
direkte over dette nivået. Gesims i fremkant er 3,5 m over den laveste delen av 
grunnmuren, som ligger direkte under. Som det fremkommer av tegningene er den omtalte 
bygningsdelen som utløser dispensasjon bygd på pæler. Når måleregelen i 
reguleringsplanen er «over ferdig grunnmur» vil det være naturlig å måle fra topp bjelkelag 
på denne delen. Dette vil si at møne målsettes til 6,6 meter på grunn av nedtrappingen. 
Møne blir fortsatt for høyt, og må dispensasjonsbehandles. Gesimsen her vil da målsettes til 
3,2 meter, denne er uansett i henhold til bestemmelsene på 3,5 meter.  

Reguleringsbestemmelsene sier at «På skrånede tomter hvor terrenget ligger til rette for 
innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen» Alternativt i 
denne saken vil være å bygge tiltenkt kjeller med kjeller fasade på 1,5 meter. Siden det 
måles topp ferdig grunnmur kan høyden på møne da bli opptil 7,5 meter (fig. 8).  

  
fig. 6 – Bilder av hytte med mindre nedtrappet bygningsdel i hytteområdet. 

  
fig. 7 – Oppriss av frontvegg for søkt tiltak.  



 
fig. 8 – Snitt tillatt tiltak innenfor bestemmelsen.  

Det andre punktet det søkes om dispensasjon fra er gesimshøyde. Det er konstruksjon på 
nord-fasaden som er definert som en gesims. Taket vil få en naturlig oppbrett siden hytta er 
lagt i en vinkel på det aktuelle punktet. Maksimal gesims i henhold til 
reguleringsbestemmelsene er 3,5 meter. Høyden på det aktuelle punktet er på 4,5 meter 
(fig. 3 og 9-10). Dette vil ikke påvirke totalhøyden på hytta. 

 
fig. 9 – Hytte sett fra nord-øst  

 
fig. 10 – Fasade nord 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det ikke 
nødvendig med høring i regionale eller statlige organer, da deres fagområder ikke blir 
berørt i denne konkrete saken. 



Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Naboer: 

Naboer er varslet og det har ikke kommet inn merknader.  

Plangrunnlaget: 

«3.5 På den enkelte hyttetomt (H) kan det maksimalt oppføres 3 bygninger: hytte, 
anneks og uthus/garasje. Samlet tillatt bebygd areal (BYA) for hytte og uthus 
skal ikke overstige 190 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende anneks skal 
ikke overstige 30 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende uthus / garasje 
skal ikke overstige 40 m2. Arealer til parkering og arealer under terrenget 
medregnes ikke i BYA.  

I tilknytting til den enkelte hytte (hovedbygning på eiendommen) tillates 
oppført terrasse på maksimalt 30 m2. Ingen del av grunnmur, eller pilarer for 
terrasse, må være mer en 75 cm over planert terreng. På skrånede tomter 
hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en 
grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over 
en bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport. Hyttene 
kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde 
på 3,50 m over ferdig grunnmur.» 

Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  

Hensynet bak bestemmelsen, som omhandler møne- og gesimshøyder, er å begrense 
høyder og volum på tiltaket. Mønebestemmelsen er der for å begrense høyde på tiltaket. 
Som det er beskrevet i dispensasjonssøknaden er omsøkt bygg langt mindre ruvende og har 
gjennomsnittlig lavere mønehøyde enn eksisterende hytte. Den nye hytta har ikke noe sted 
møne høyere enn 6,0 meter over ferdig grunnmur om man ser bort fra den nedtrappede 
bygningsdelen.  

Kommunedirektøren mener at på grunn av en uheldig måleregel noe som utgjør en for høy 
møne ikke nødvendigvis setter hensynet bak bestemmelsen til side. I tillegg vil alternativet 



med synlig kjellerfasade på 1,5 meter gjøre byggingen enda høyere og mere ruvende i 
terrenget. 

Gesimsbestemmelsen er for å begrense volumet på tiltaket, den er med på å dra fasaden 
ned mot bakken. Gesimshøyden sammen med angitt takvinkel vil være begrensende her. I 
den konkrete saken er det tvil om hva man skal definere denne bygningsdelen som. 
Ansvarlig søker har en definisjon på at gesimsen brettes opp i form av en gavl / et 
takoppløft. Det søkes om dispensasjon på gesimshøyde. Selv om det kanskje er 
bygningsdelen det søkes dispensasjon om her.  

Kommunedirektøren mener det er fornuftig at denne behandles gjennom en dispensasjon 
da definisjonen er noe uklar. Kommunedirektøren mener likevel at bygningsdelen ikke 
utgjør noen øking av volumet og at derfor ikke setter hensynet bak bestemmelsen til side. 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Ulempene i dette tilfelle vil anførsels vis være at det bidrar til å svekke reguleringsplanen 
som et viktig styringsverktøy kommunen har for arealdisponering. En dispensasjon vil også 
kunne undergrave det informasjonsgrunnlaget innbyggerne i kommunen har fått gjennom 
en demokratisk prosess, og som derved vil være i strid med lovens formålsbestemmelse.  

I dette tilfellet vil det være arkitektoniske fordeler ved å innvilge dispensasjon. 
Kommunedirektøren legger ikke skjul på at det er på grunn av at reguleringsbestemmelsene 
ikke tar høyde for alle typer konstruksjoner. Fordelene ser ut til å være av private hensyn, 
men ser man videre til tegningsgrunnlaget og at det er usikkerhet i målereglene på 
konstruksjonsdelene kan man si at det vil være en fordel ved dispensasjonen. Tiltaket ligger 
godt tilpasset terrenget. Ser man videre på alternativer, som presentert tidligere i 
saksfremlegget: 

«På skrånede tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates 
en grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over en 
bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport» 

Dette betyr at bygger man hytta med synlig kjellerfasade og ikke på pæler, måler man på 
topp ferdig grunnmur vil mønehøyden kunne bli 7,5 meter. 

Kommunedirektøren mener at fordelene er større enn ulempene. 

 

Dispensasjon kan gis etter en helhetsvurdering. Ingen har rett til å få dispensasjon. Begge 
de lovbestemte begrensningene er vurdert, og gir ikke noen begrensninger i denne saken. 
Så må hensynet til presedens vurderes. Det er sterkt press på reguleringsbestemmelsene 
hva gjelder høyde og volum. Kommunedirektøren mener en dispensasjon i denne saken gir 
liten fare fore negativ presedens. Ingen del av hytta blir høyere, og det gir heller ikke 
nyttbart volum. Hytta er forsøkt lagt godt i terrenget. 

 

Kommunedirektøren tilrår at det kan gis dispensasjon, både fra bestemmelsene om 
mønehøyde og gesimshøyde.                                                                                                                                                                            

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler gesimshøyde, slik at konstruksjonen som er omtalt som 
gesims i nord-fasade tillates i henhold til omsøkte tegninger.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Takoppløftet som da tillates 
vil ikke tilføre bygningen mer nyttbart volum, og større utnyttelse av 
grunnflaten. 

 Det er ingen overhengende presedensfare ved å tillate omsøkt 
konstruksjon.  

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
på søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjelltoppen hyttegrend som omhandler mønehøyde.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Ingen del av hytta får høyere 
møne enn 6 m, men måleregler gjør at en nedtrappet del av bygget 
blir utgangspunkt for måling av mønehøyde, og det gir utslag i dette 
tilfelle. 
 

 
 

Ådne Bakke                                                                                                               Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør


