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Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 
Fasadetegninger og byggets plassering 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad med nabomerknader  
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.9 
slik at byggesøknad med gesimshøyde på 6,7 m kan behandles. Øvrige forhold i 
byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
Saksutredning: 
Saltdalshytta ønsker å bebygge to 
tomter i Kaldsvekroken. Det er tenkt 
oppført tre hytter fordelt på to tomter. 
Tomtene er i Hafjell fjellandsby, Plan-ID 
115, tuntomt H2 – 6.  
 
Bildene viser tenkt plassering og 
fasadetegninger.  
 

Dispensasjonssøknaden omhandler 
dispensasjon fra planbestemmelsens 
pkt. 4.9 som angir gesimshøyde i 
området. 



 
 
I byggesøknaden oppga ansvarlig søker at gesimshøyde var beregnet ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng, og innenfor reguleringsbestemmelsene. Beregning ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng på tomter med sokkelløsning er i strid med bestemmelsene, pkt. 3.4. I 
foreløpig svarbrev fra Øyer kommune, 25.10.17, ble det gjort klart at gesimshøyden på 
tverrskipet ikke var i tråd med bestemmelsene da gesimshøyde på enheter med sokkel skal 
måles fra front sokkel. Det ble klargjort at det måtte søkes dispensasjon dersom det var 
ønskelig å få behandlet byggesøknaden som innlevert. 
 
Det er kommet inn en 
nabomerknad på 
byggesøknaden.  
Nabo 16/193 har meldt inn 
at de ikke aksepterer 
dispensasjon fra gjeldende 
plan angående 
gesimshøyde. Videre 
aksepterer de ikke at 
fritidsbolig plassert 
nærmere enn 4 m fra grense 
til deres eiendom. Det 
aksepteres heller ikke to 
fritidsboliger på en eiendom 
som grenser inn mot deres 
eiendom. 
 
 



 
Vurdering: 
I oversendelse til kommunen skriver ansvarlig søker at dispensasjon ikke er nødvendig, da 
de velger å måle gesimshøyde ut fra gjennomsnittlig planert terreng. I planbestemmelsens 
pkt. 3.4 står det ettertrykkelig at gesimshøyde på sokkelbygg skal angis fra sokkelfasade og 
ikke fra gjennomsnittlig planert terreng. Rådmannen har derfor lagt til grunn at det søkes 
dispensasjon, da byggesaken og dispensasjonssøknad nå er innsendt.  
 
3.4. For byggeområder hvor det er tatt inn bestemmelser om maks. grunnmurshøyde 
angis møne- og gesimshøyde fra et pkt. 30 cm under overkant ferdig innvendig golv. 
På byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne og gesimshøyde fra planert 
terreng i sokkelfasaden. Planert terreng kan ligge maks. 30 cm under ferdig innvendig golv.   
(…)Gesimshøyder måles til underkant tekking, dvs taktro. 
 
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. Naboene anses hørt da de har inngitt merknad ved 
nabovarselet. 
 
Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkte tomt er gitt i bestemmelsenes pkt. 4.9: 
 
«I områdene H2-1 til 8, samt( …) kan det oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver 
tuntomt. Innenfor hver enkelt tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35 %. 
Nedgravet garasje eller lignende regnes også som bygning. I forbindelse med utbyggingen 
av tuntomtene skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. boenhet, i tillegg skal det 
opparbeides minimum 20 % ekstra plasser for gjesteparkering. Maksimal mønehøyde er 
8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. (…).» 
 
Nye målsatte tegninger viser at gesimshøyde på tverrskipet blir 6,7 m. Det er kun 
tverrskipets gesimshøyde som ikke er innenfor planens bestemmelser. Bygget er prosjektert 
slik at bestemmelser om mønehøyde ikke overskrides.  
 
Nabomerknaden er inngitt fra eiere av fritidsboliger som ligger foran omsøkte tiltak, slik at 
omsøkte bygg ikke hindre utsikt utover dalen for disse naboene. Terrenget er skrånende.  
 
Nabomerknaden som omfatter byggets utforming er ikke grunngitt utover at de ikke ønsker 
at det skal dispenseres fra bestemmelsen om gesimshøyde. Det fremføres at det vil utløse 
sjenanse. Rådmannen legger til grunn at mønehøyde vil være avgjørende høyde for hva som 



vil hindre utsikt oppover fra naboene som har inngitt merknad. Mønehøyden er innenfor 
bestemmelsene, så sjenansen vektlegges ikke. 
 
Det påpekes at omsøkte tiltak ikke er innrettet etter reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 : 
«…Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og 
løsmasser) unngås. …». Dette må avklares i byggesaken, og en ser at det på nabotomtene er 
bygd opp forstøtningsmurer og annet for å kunne finne løsning for hytte på støpt plate uten 
sokkel, parkering og uteplasser i dette hellende terrenget. Rådmannen finner at bygningen 
ikke skiller seg ut mht tilpassning til terrenget, sammenlignet med øvrige fritidsboliger i 
området. 
 
Dispensasjonen omhandler gesimsmål på tverrskipet. Dersom tverrskipet skulle utformes 
slik at gesimsmålet ble overholdt, ville tverrskipet måtte blitt trukket ut i bredde. Dette ville 
føre til en mer dominerende fasade. Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra 
gesimshøyde vil være å foretrekke fremfor et mer «ruvende» tverrskip der gesimshøydene 
holdes innenfor bestemmelsene. Rådmannen legger til grunn at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte. 
 
Nabomerknadene angående avstand til deres eiendom er løst. Når det gjelder protest mot 
to boenheter på tilgrensende eiendom er antall boenheter i tråd med reguleringsplanen. 
Det er ikke gitt føring om at et tunområde må bebygges som enkelttomter selv om det deles 
inn i tomter. Det er høy utnyttelsesgrad og det kan også bygges leilighetsbygg på de enkelte 
tomtene.  
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og anbefaler at det gis dispensasjon i 
denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
internveg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 266) søkt oppført på gnr 16 
bnr 187. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
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