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Sammendrag: 

Arkitektkontoret Streken AS søker på vegne av tiltakshaver Lasse Johansen om dispensasjon fra 
punkt 4.8 om gesimshøyde i reguleringsbestemmelsene for planID 115 Hafjell Fjellandsby. Det søkes 
om å få bygge en oppstugu med en gesimshøyde på 4,71 meter, der bestemmelsene sier maksimal 
gesimshøyde 3,4 meter.   

Arkitektkontoret Streken AS har på vegne av tiltakshaver den 31.05.2022 innsendt en klage på 
avslaget gitt den 05.05.2022. Avslaget på byggesøknaden er begrunnet med avslaget Plan- og 
miljøutvalget ga på søknad om dispensasjon den 19.04.2022. Det vil si at vilkårene for å gi tillatelse 
ikke var til stede.  

Vedtaket i sak 29/22 den 19.04.2022 er påklaget og kommunen har etter en ny vurdering funnet 
begrunnelsen i vedtaket mangelfull etter forvaltningsloven § 25 og at vedtaket endres ved at det gis 
en ny begrunnelse jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 

Kommunedirektøren har gjennomgått klagen og søknad om dispensasjon på nytt og finner at de 
lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det ikke gis dispensasjon.   

 

Saksutredning: 

Den 14.02.2022 mottok Øyer kommune søknad om et påbygg på eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen Kaldsvekroken 76, gbnr 16/80, med tilhørende søknad om dispensasjon. Det søkes om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hafjell Fjellandsby punkt 4.8 som omhandler 
gesimshøyde for å bygge oppstugu med gesims på 4,71 meter.  I søknad om dispensasjon grunngis 
det hvorfor det bør tillates en høyere gesims på oppstugu. Søker anfører at: - -  

- Det ønskes høyere knevegger på påbygget for å øke nytteverdien av arealet i den nye 
«oppstugua» som skal benyttes som soverom. Gesimshøyder for eksisterende hytte 



beholdes slik de er; det er kun det nye påbygget som er røstet på tvers av eksisterende 
hytte, som vil få en økt gesimshøyde.  

- De mener at den økte gesimshøyden i liten grad vil påvirke naboer og at fordelen ved en 
dispensasjon, med et arealeffektivt påbygg, vil være større enn å senke gesims til 
reguleringsbestemmelsens maks. høyde på 3,4 m som vil gi dårlig utnytting av påbyggets 
arealer. 

- De ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, vil bli vesentlig 
tilsidesatt. For omgivelsene vil det være mer vesentlig at mønehøyder og dermed lys og 
utsikt beholdes. Gesims- og mønehøyder i gavlfasadene er uendret. 

 
fig. 1 – Fasader 

 
fig. 2 – snitt B – B   



 

Vedtaket er påklaget. I klagen henviser tiltakshaver til de to begrunnelsene som kommunens avslag 
beror på med tiltakshavers begrunnelser/kommentarer. Hele klagen ligger vedlagt, under er 
hovedtrekkene gjengitt.  

1. Det henvises til reguleringsbestemmelsene pkt. 4.8 som denne eiendommen skal bebygges 
etter. Det bemerkes at 30 av 42 eiendommer kan byges med sokkel med møne- og 
gesimshøyde på 8,95 m og 5,9 m. I tillegg er det 13 [16] eiendommer som kan bebygges 
med 2 boenheter, hvor det på to av eiendommen kan bygges med sokkel. Tiltakshaver 
mener da at det kun er 9 av 42 eiendommer som ikke kan sokkeletasje-, to etasjes eller 
toenheters-bestemmelsene. 

Gesimshøyden for de fleste av de omkringliggende hyttene er altså høyere enn 
mønehøyden for omsøkt tiltaket. 

At bygninger får en etasje til, er derfor allerede godkjent i de nevnte bestemmelsene (se 
tekst over), og begrunnelsen virker derfor urimelig.   

I reguleringsplanen står det at «På de øvrige tomtene tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell 
hems». Dette gjelder mindre enn 1/ 4 av tomtene. 

2. Avslaget her er begrunnet med et ønske om at området skal fremstå «helhetlig og 
harmonisk». Det er vel ikke mulig å komme lenger unna realitetene enn denne beskrivelsen 
av det nevnte området.   

Som det fremgår av reguleringsplanen, er hytten til tiltakshaver plassert i et område hvor 
flere av de nærmeste naboene har 2 til 3 etasjer inkl. sokkeletasje og målbare arealer i  
plan 2. Disse hyttene ruver vesentlig mer i terrenget enn den omsøkte påbygningen vil 
gjøre.  

Tiltakshaver mener at i den forbindelse er det naturlig å se på trekanten mellom 
Kaldsvekroken, transportløype og nedfart som et område hvor hyttene bør ha lik utforming 
hva gjelder gesims- og mønehøyde (se illustrasjon 1). I henhold til reguleringsplanen er det 
6 enheter i dette området, hvor tiltakshavers hytte er den eneste som er utformet som en 
hytte med gesimshøyde på 3,4 meter og mønehøyde på 5,8 meter, resterende bebyggelse 
legger til grunn 2-3 etasjer og har gesims og mønehøyde på henholdsvis 5,9 meter og 8,95 
meter. Dette til tross for at topografiske forhold ikke skulle tilsi noe vesentlige forskjeller. Et 
sentralt poeng her er at tiltaket ikke medføre at hytten skiller seg mer ut enn hva hytten 
allerede gjør i nåværende reguleringsplan. Det er allerede slik at tiltakshavers hytte har en 
ark på tvers av hovedtaket, og det er kun denne arken som ønskes løftet slik at det danner 
en oppstugu. Det bør også tillegges vekt at tiltakshavers hytte ikke har noen hytter bak som 
blir berørt av tiltaket. Det er en relativt bratt stigning rett bak hytten hvor platået er 
transportløypen til Hafjell Alpinanlegg. 

Klagen avslutter:  
I flere telefonsamtaler med byggesaksbehandlere i Øyer kommune de siste to årene har tiltakshaver 
blitt kjent med at Kaldsvekroken 76 har en reguleringsplan som har andre bestemmelser enn 
reguleringsplaner som har kommet de senere årene. Tiltakshavers hytte ble bygget som en av de 
første i fjellandsbyen tilbake til 2005. I samtaler har det vært klart at det ikke ville være mulig å 
bygge utover allerede benyttet grunnflate, men at bygging i høyden kunne være en mulighet. Sett 
dette, og hvordan Hafjell Fjellandsby har blitt bygget ut de senere årene med ulike estetisk 



utforming og høyde, er det uforståelig at det gis avslag på søknad om fravikelse av eksisterende 
reguleringsplan for Kaldsvekroken 76.    

Dersom det er innvendinger mot den arkitektoniske utformingen med tanke på vinduenes 
plassering og utforming, er dette noe vi allerede er i dialog med arkitekt om. Vi er villig til å gi disse 
et mer tradisjonelt uttrykk, men dette har ikke vært nevnt som begrunnelse i avslaget.  

Dersom det lar seg gjøre ønsker tiltakshaver å invitere Øyer Kommune til en befaring av området 
når det passer kommunen. 

Gitt at tiltakshaver allerede har investert mye tid og penger i prosjektet hvor vi selv mener vi har 
gjort alt riktig; snakket med hyttenaboer, engasjert arkitekt, hatt løpende dialog med kommunen, 
undersøkt reguleringsplaner og søkt dispensasjon håper vi på positiv tilbakemelding på vår klage. 

 
Illustrasjon 1 

Lovgrunnlaget:   

§ 19-1.Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til 
å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A721-3
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/kap20
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8


Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 

 

Naboer og berørte interesser:  

Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak er nabovarslet jf. pbl § 21-3, og det er ikke kommet inn 
merknader til tiltaket. Gbnr 16/82 er ikke varslet da eierens adresse ikke er kjent eller finnes i 
matrikkelen jf. pbl. § 21-3 (1)  

Jf. pbl. § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale elle statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 

 

Plangrunnlaget:  

«4.8 I området H3, tomt nr.5 til 46 kan det oppføres fritidsboliger. På den enkelte tomt tillates 
bygget, målt i bebygd areal (BYA), inntil 35% av tomtens størrelse men maksimalt 103m2. 
På tomt 6-7, 14, 17-18, 21-22, 30-31, 38-39 og 42 til 46 tillates bygget inntil 2 boenheter i ett 
bygg, på de øvrige tomtene tillates kun oppført ett bygg med en bruksenhet. Maksimal 
mønehøyde er 5,8 m og maksimal gesimshøyde 3,4 m. Ingen del av grunnmur eller pilarer 
for terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate 
høyden hevet. På tomtene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 og 46 tillates sokkeletasje. Maksimal mønehøyde 8,95 m 
og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På tomt 38 og 39 tillates bygget i 2 etasjer, maksimal 
mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På de øvrige tomtene tillates kun bygg 
i 1. etasje + eventuell hems. Bygningene skal bygges enten som bindingsverkshytte, 
tømmerhytte eller stav- laft hytte. Dersom det bygges i bindingsverk skal det brukes stående 
utvendig kledning. Bygningene skal ha torv, skifer eller tretekking på taket. Bygningene skal 
beises utvendig i mørke jordfarger, vinduene skal være hvite, blå eller røde. Omramminger 
og event. andre bygningsdetaljer skal ha samme fargevalg som bygningen for øvrig. Det skal 
etableres minst 1 stk biloppstillingsplass i tilknytning til hver boenhet, som vist med formål 
privat veg ved tomtene, eller inne på den enkelte tomt.»  

Tillatt gesimshøyde er 3,4 meter, gesims måles til underkant tekking, dvs taktro. Det omsøkte 
påbygget ønsker å ha 4,71 meter noe som utgjør 1.31 meter høyer enn tillatt. I tillegg sier 
bestemmelsene at det for eiendommen tillates kun bygg i 1 etasje + eventuell hems. Det omsøkte 
påbygges vil gi måleverdig bruksareal (BRA) i oppstugua og dette vil da regnes som egen etasje. 
Dette tillater ikke bestemmelsene på dette feltet. 



 

Vurdering etter pbl. § 19-2:  

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første må, 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller 
nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 

For det andre må fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene.  

Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er 
oppfylt. Selv om begge vilkårene er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. 
«kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 

En dispensasjon i en byggesak er et unntak fra planen i ett enkelt tilfelle. 

- Hensynet bak bestemmelsen, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale 
eller regionale interesser. 

Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene skal 
legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det naturlige 
terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, bestemmelsene 
skal bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best mulig utsikt for flest 
mulig. Hensynet bak bestemmelser om maksimal møne- og gesimshøyde er kort fortalt å 
begrense bygningers høyde og dominans. 

Reguleringsbestemmelsenes krav til møne- og gesimshøyde er ikke nærmere beskrevet i 
plandokumenter. Det er gjennomført flere mindre endringer av planen og endring av møne- 
og/eller gesimshøyde er ikke endret. Det tyder på at regulant har hatt et ønske om å beholde 
bestemmelsene som omhandler høyder uendret.  

Det fremkommer tydelig i reguleringsbestemmelsene at det er gjort en konkret vurdering på 
hvilke tomter som skal/kan bebygges med to boenheter, sokkel eller med 2 etasjer. Det står 
videre i bestemmelsene at «På de øvrige tomtene tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell 
hems.». I klagen er det anført at «At bygninger får en etasje til, er derfor allerede godkjent i de 
nevnte bestemmelsene (se tekst over), og begrunnelsen virker derfor urimelig.». Dette medfører 
ikke riktighet da det som nevnt over er gjort en konkret vurdering av hvilke tomter dette skulle 
gjelde. Omsøkt tomt er ikke nevnt og må derfor forholde seg til 1. etasje + eventuell hems, med 
møne- og gesimshøyde som bestemmelsene tillater. Kommunedirektøren mener at selv om 
denne bestemmelsen gjelder på mindre ¼ av tomtene kan man ikke se bort fra den.  

Å øke gesimshøyde på en såpass stor del av hytta bør etter kommunedirektøren (KD) sitt syn 
behandles med større forsiktighet enn der bare en liten del avviker fra bestemmelsene. Det skal 
ikke være en kurant sak å avvike fra dem. Det en imidlertid må ha for øye er om tiltaket strider 
mot bestemmelsene slik at det må nektes. Dette er vurdert over. Det kan diskuteres hvorvidt en 
økt gesimshøyde på 1,31 meter setter bestemmelsene i planen eller formålet bak dem vesentlig 
til side.  

Vesentlighet, som setter hensynet bak bestemmelsen til side. Forhold som kan vurderes som 
vesentlig er avstand til nabo(er), utsikt osv. Slik omsøkt tiltak ligger i dag (fig 3) har ikke de 
eiendommene som ligger nærmest blitt bebygd. Det vil si at faren for å tillate høyere gesims 
enn tiltatt her, vil kunne bli førende på hvordan tiltak på nærliggende eiendommer blir plassert 
og utformet. 



 
fig. 3 – Eiendommen er markert med gul sirkel.  

Etter kommunedirektørens vurdering utgjør en økt gesimshøyde på 1,31 meter, eller 38,5 %, en 
vesentlig økning, økningen er setter ikke bare hensynet bak bestemmelsen til side, men den 
setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilside. 

 

Merk at det her også vises til lovens formålsbestemmelse. Dette må forstås som en henvisning 
både til selve formålsbestemmelsen § 1-1, og til § 3-1 som supplerer lovens 
formålsbestemmelse.  

Ved søknad om dispensasjon på tiltak i forbindelse med byggesøknad vil lovens 
formålsbestemmelse § 1-1, 3. ledd bli vesentlig tilsidesatt da byggesaksbehandling etter loven 
skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig. 

§ 3-1 angir de viktigste hensynene som skal ivaretas ved planlegging etter loven og vil ikke bli 
gjeldene i denne dispensasjonsbehandlingen.  

Dispensasjon kan ikke gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale elle statlige 
myndigheter. 

 

Konklusjon: Kommunedirektøren finner at hensyn bak bestemmelsene og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt og kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon. 

Nasjonale eller regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt 

 

Selv om det første av de to kumulative vilkåret for å gi dispensasjon ikke er til stede vil 
kommunedirektøren likevel vurdere det andre.  



 

- Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene: 

Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas. Fordelene ved tiltaket må vurderes 
opp mot ulempene. Hvilke fordeler er det snakk om? Det er i hovedsak de samfunnsmessige 
hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det snakkes om fordeler og ulemper. Fordeler 
knyttet til god areal- og ressursdisponering kan også være relevant. 

Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler 
som ikke kan tillegges vekt i saken. 

Å innvilge dispensasjonen vil gi økt nytteverdi på påbygget, det vil få høyere knevegger og en 
økt utnyttelse av gulvflaten. Dette er fordelen ved å tillate en hevet gesims. Ulemper er at det 
ikke er tillatt med flere enn 1-etasje, ved å tillate en hevet gesims vil bygget fremstå som et 
bygg med 2 etasjer (selv dersom det (om)prosjekteres med hems som ikke har BRA). 

Det er i klagen trukket frem momenter om at regulert maksimal mønehøyden på eiendommen 
er lavere enn regulert maksimalt gesimshøyde på bebyggelse der det er tillatt med sokkel. 
Kommunedirektøren vil vise til at hytter skal bygges med sokkel for å gjøre terrenginngrepet 
mindre, redusere behovet for fylling og skjæring, samt at hytta blir bedre tilpasset terrenget. 
Det blir det ikke sammenlignbart med. 

Der er videre i klagen trukket frem at det er naturlig å se på trekanten, illustrasjon 1, som et 
område hvor hyttene bør ha lik utforming hva gjelder geims- og mønehøyde. Der tiltak på 
omsøkt eiendom er den eneste som ikke kan bygges med sokkel. Der det trekkes frem at ved å 
tillate høyere gesims vil ikke hytta skille seg mer ut enn hva den gjør i dag, da den allerede har 
en ark.  

Det er definert i planen hvilke tomter som kan bygges med sokkel og hvilken som kan bygges 
med sokkel og 2 etasjer. På øvrige tomter tillates kun 1 etasje + eventuell hems. Det er ikke 
funnet begrunnelse for dette i plandokumentene, men det tyder på at det er blitt gjort en 
konkret vurdering av hver enkelt tomt. Dette er en reguleringsplan som snart er ferdig utbygd, 
og det er ikke kjent med at det er gitt dispensasjon på gesimshøyde på feltet tidligere. Det er tre 
ubebygde tomter tett på denne. Kommunedrektøren mener at det kan være uheldig å innvilge 
dispensasjon her da dette kan bli førende for tiltak på disse tomtene. Da spesielt gbnr 16/82 
(tomt 26) som har samme bestemmelser som denne. Det vil være en stor ulempe og vil 
medføre en svekkelse av reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjon fra dette punktet. 

Det er i klagen trukket frem nybygget i Kaldsvekroken 67 (gbnr 16/78) at denne skjærer med 
øvrig bebyggelse hvor det bygges 3 hele etasjer, med tilsynelatende full høyde på tredjeetasjen. 
Dette byggverket ruver i terrenget og er sjenerende både for naboer og omgivelsene (se bilde 6, 
i klagen) når det gjelder både sol og utsikt for flere av de omliggende nabohyttene. 

Kommunedirektøren har sett på den konkrete byggesaken og kan ikke se at det er gjort 
saksbehandlingsfeil. Møne- og gesimshøyder på tiltaket er innenfor reguleringsbestemmelsene. 

Tiltakshaver har invitert til en befaring på eiendommen dersom dette lar seg gjøre. 
Kommunedirektøren mener saken er godt opplyst og ser ikke behov for befaring på 
eiendommen.  



Begrepet «klart større» betyr at det må foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler. Ordvalget 
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 

Hensynene bak bestemmelsen gjør seg gjeldende med styrke. Denne ulempen vil være 
betydelig. Det er flere ubebygde tomter i bakkant og på siden av denne tomta. Hvilke ulemper 
disse hyttene vil ha, er ikke klart, men de vil trolig minimum ha små ulemper. Fordelene som 
kan påberopes her er generelle areal- og disponeringsbehov. Dette er fordeler av liten vekt, og 
med klare ulemper, vil ulempene være klart større enn fordelen. 

 

Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke at fordelene som foreligger har kvalifisert overvekt. 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon. 

 

Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner skal følges 
inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et område skal skje i plan og 
ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet ombudsmannens uttalelse i sak 2015/1635 
med ytterligere henvisninger. 

 

Det dispenseres ikke fra saksbehandlingsregler.  

 

«Kan»-skjønnet:   

Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges 
eller ikke. Men kommunen er bundet av at vilkårene i § 19-2 må være oppfylt.  Selv om vilkårene 
ikke er oppfylt velger Kommunedirektøren å si noe om presedens faren. I den konkrete saken er det 
stor fare for presedens, kommunedirektøren mener derfor at det bør gis avslag på 
dispensasjonssøknaden.   

Selv om vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede, velger likevel kommunedirektøren å 
knytte noen kommentarer til faren for presedens. Selv om feltet er nærmest utbygd, vil en 
dispensasjon i dette tilfelle kunne gi presedens for fremtidige byggeprosjekter. Hytter som blir noen 
år gamle, ser vi skal oppgraderes og ombygges. Dersom det åpnes opp for dispensasjon her, vil det 
kunne komme flere søknader knyttet til de hyttene som har denne begrensningen på gesimshøyde 
og antall etasjer. Selv om det ikke er funnet noe grunnlagsdokument som viser hvorfor de ulike 
tomtene er gitt ulike bestemmelser, så ser det ut til at det har vært en gjennomtenkt plan med disse 
forskjellene.  

  



Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesimshøyde. De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke 
oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er 
ikke klart større enn ulempene.  Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak bestemmelsen og 
lovens formålsbestemmelse vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater.  Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via 
dispensasjoner.   

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å danne en 
helhet og harmoni i området. Det er tydelig at det er gjort en konkret vurdering av tomene, 
der det er definert hvem som kan bygges med sokkel eller 2 etasjer, avvik fra dette vil bidra 
med å svekke reguleringsplanen og dens betydning. 

 

 
Åsmund Sandvik Marius Lykre 
Kommunedirektør 


