
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 017/255  
Arkivsaksnr.: 18/2762    
 
 
DISPENSASJON FRA MOSTERERTOPPEN FB9/GESIMSHØYDE GBNR 17/255 - FRITIDSBOLIG  
 
 
 

Vedlegg:  

- Søknad om dispensasjon for gesimshøyde, 22.02.2019 
- Mailkorrespondanse 
- Tegninger av fasade, 19.12.2018 
- Situasjonskart, 19.12.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om tillatelse i ett trinn, 19.12.2018 
- Reguleringsplanen for 201601 Mosetertoppen FB9 

 
Sammendrag: 
Hille Melbye Arkitekter på vegne av Lars Viksmoen søker om dispensasjonen fra 
reguleringsbestemmelsene punkt 2.4.2 i reguleringsplanen 201601 Mosetertoppen FB9.  

Det søkes om dispensasjon fra gesimshøyde med 1,0 meter på midte tverrskip. 
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering. 

Saksutredning: 

Det er den 22.02.2019 mottatt dispensasjonssøknad fra Hille Melbye Arkitekter på vegne av Lars 
Viksmoen. Det søkes om dispensasjon fra punkt 2.4.2 i reguleringsbestemmelsene som omhandler 
gesimshøyde. Omsøkte tegninger legger opp til en gesimshøyde på 4,2 meter, dette er 1 meter 
høyere enn tillatt i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.  

«Vi mener følgende momenter taler for ar det kan gis dispensasjon. 
Det er bare en liten del av bygningen som er betegnet midtre tverrskip som har en gesimshøyde 
som overskrider 3,20 m. Omfanget utgjør 5 løpemetergesims, i alt 5 m2 gesimsflate. 
(Gesimsfalte=beregnet areal av avvik i gesimshøyde x fasadelengde) I søndre del av bygningen, der 
stuen ligger er gesimshøyden 2,70 m. Gesimslengden her utgjør 14 løpemeter. Dette gir en 
gesimsflate på 7 m2 som er mindre enn maksimalt tillatt. Hvis man gjør en 
gjennomsnittsbetraktning av gesimshøyden, er den i alt lavere enn maksimalt tillatt gesimshøyde.  

Hytten er planlagt med en oppstue som utgjør 50 m2. Dette er ca. 26% mindre areal enn det som 
maksimalt er tillatt. 

…» 

Naboer: 

De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet pbl., § 
21-3. Det har ikke kommet merknader til varslingen. 

 



 

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 ihht. 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. Rådmannen anser det ikke nødvendig med høring i regionale og statlige organer. 

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 rådmannen 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). 

 

Vurdering: 
I bestemmelsens pkt. 2.4.2 er det tatt inn bestemmelser om maksimal gesimshøyde målt fra over 
ferdig grunnmur. Gesimshøyden skal ikke overskride 3,2 meter og mønehøyde skal ikke overskride 
5,65 meter 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene 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.  

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke kan sies 
at deres fagområder berøres.  

Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkte tomt er gitt i bestemmelsenes pkt. 2.4.2: 

«For enkelttomter: På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og 
uthus/garasje, men kun en boenhet.  

Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig 
grunnmur. Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og 
gesimshøyde 5,10 m. Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av 
bygningens samlede bebygde areal (BYA).  

På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med 
sokkeletasje. For byggeareal der terreng er brattere enn 1:4, skal det bygges med 



sokkeletasje. Maksimal mønehøyde er da 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m. Ingen 
del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng, 
kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke 
være mer enn 30 cm høy. Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, 
eller forblendes med tørrmur av råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates 
ikke. For byggeareal der terreng er brattere enn 1:4, skal det bygges med sokkeletasje.  

Der det bygges med sokkeletasje tillates ikke oppstugu i tillegg.  

BYA skal ikke overstige 20% av tomtens areal, men samlet ikke over 240 m2. Av dette skal 
minimum 36 m2 utgjøre areal for parkering. Videre kan inntil 30 av de 240 m2 BYA utgjøre 
anneks og inntil 40 av de 240 m2 BYA utgjøre uthus/garasje. I tilknytning til den enkelte 
bygning kan det, i tillegg, oppføres terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av bygningens 
BYA.» 

Innsendte tegninger med vedlegg viser at gesimshøyde på den delen av hytta det søker 
dispensasjon fra er på 4,2 meter. Det er kun det som omtales som midtre tverrskip som ikke er 
innenfor planens bestemmelser. Fritidsboligen er ellers prosjektert slik at bestemmelser om 
mønehøyde ikke overskrides. Dispensasjonen omhandler gesimsmål på en liten del av bygningen. 
Dersom denne delen av bygningen skulle utformes slik at målene for gesimshøyde ville blitt 
overholdt, ville denne delen av bygningen måtte blitt trukket ut i bredden. Dette ville føre til en mer 
dominerende fasade enn den prosjekterte. Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra 
gesimshøyde vil være å foretrekke fremfor et mer «ruvende» fasade der gesimshøyden holdes 
innenfor bestemmelsene. En dispensasjon fra gesimshøyde vil gi bygningen en bedre estetisk 
utforming, og vil ikke gi hytta et større uttrykk. Samsvaret mellom bygningsvolum og bygningens 
høyde er vurdert. 

Mønehøyden vil ikke bli berørt og vil være i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelse. Slik at 
byggets totale høyde ikke heves.  

Rådmannen legger til grunn at fordele ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved 
å nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det anbefales at det gis dispensasjon i 
denne konkrete saken. 

Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, det er ikke vurdert dithen at 
tillatelse i dette tilfellet vil ha uheldig presedensvirkning.  

Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med reguleringsplanen og øvrig 
lovverk som vurderes i byggesak.  

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl.  § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen punkt 2.4.2 i reguleringsplan 201601 Mosetertoppen FB9, slik at 



omsøkt gesimshøyde på 4,2 meter legges til grunn ved senere behandling av 
byggesøknaden.  

 Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 
 
 
 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Rådmann Avd.ingeniør


