
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 
3440/19/40/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1677    
 
 
DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 19/40/0/0 - SØRLIA - BLOKKBEBYGGELSE MED 
PARKERINGSANLEGG  
 
 
Vedlegg 
Søknad 
Tegninger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Arkitekt sin redegjørelse for klimagevinster 
Reguleringsbestemmelser 
 
Sammendrag 
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse om gesimshøyde, for å bygge ca. ni prosent 
høyere gesims. Dispensasjonen ønskes for å kunne oppføre bygningen med moduler, som 
har tykkere etasjeskille enn plassbygde bygg. Kommunedirektørens samlede vurdering er at 
bygningen kan oppføres med omsøkt gesimshøyde uten at det setter hensynene til 
bygningers fremtoning og tilpasning til landskap og øvrig bebyggelse vesentlig til side, og at 
fordelene er klart større enn ulempene, og anbefaler at dispensasjon innvilges. 
 
Saksutredning 
Rett Hjem arkitekter søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse om maksimal gesimshøyde 9 meter, for å kunne oppføre bygg 
med gesimshøyde med 9,8 meter på gnr/bnr 19/4. Byggenes mønehøyde og takvinkel vil 
ligge innenfor reguleringsbestemmelsene (hhv. 12 meter og 22-34 grader). Søker oppgir at 
årsaken til at gesimshøyden vil overskrides, er at det skal benyttes moduler til oppføring av 
bygningen, og at tykkere etasjeskiller i disse gir høyere gesimshøyde enn konvensjonelle 
bygninger. 
 
 
Plangrunnlaget 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Hafjell bunnområde – sør i Øyer kommune, 
vedtatt 01.06.2006. Bestemmelse 3.3 sier at bygninger i område T2 kan oppføres med 
gesimshøyde inntil 9 meter og mønehøyde inntil 12 meter. 
 
Lovgrunnlaget 
Plan- og bygningsloven 
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. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av pbl. § 19-2. Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale 
interesser, kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 
større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Naboer og berørte interesser 
Tiltaket ble nabovarslet 29.04.22, og det fremgår av varselet at det søkes om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsen om gesimshøyde. Det kom ikke inn nabomerknader til 
gesimshøyden. En av naboene bemerker at «Vi mener bygget bør flyttes ca. 10 meter 
sørover fra vår grense for å gi plass til anleggsarbeide, aktivitet på egen grunn når det står 
ferdig, og avstand til beitende dyr og evt. annet på vår grunn (jfr. beliggenhet Lodgen og 
nytt bygg lenger opp).». Kommunedirektøren tolker det slik at denne merknaden ikke går 
på den planlagte gesimshøyden. 
 
Vurdering 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser, ikke bli 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. 
 
Det fremgår ikke av plandokumentene hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen om 
maksimal gesimshøyde, og kommunedirektøren har derfor gjort en objektiv vurdering av 
hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen. Høyder og volum på bygninger er viktig for 
deres fremtoning og tilpasning til landskap og øvrig bebyggelse, og kommunedirektøren 
kommer derfor til at dette er hensynene som søkes ivaretatt. 
 
Bestemmelsen om gesimshøyde og mønehøyde på hhv. 9 og 12 meter tillater en 
bebyggelse som er godt synlig i området, med normalt sett tre etasjer.  Omsøkt 
gesimshøyde 9,8 meter innebærer en økning på snaut ni prosent i forhold til 
bestemmelsen. Kommunedirektørens vurdering er at bygningen ikke vil få en vesentlig 
annen høyde, annet uttrykk eller oppfattet volum ved å innvilge dispensasjon. Dispensasjon 
medfører heller ikke mulighet for å øke antall etasjer eller enheter. Kommunedirektøren 
finner at hensynene bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side.  
 
Søker opplyser at dersom dette prosjektet skulle blitt bygget uten modulteknologi, ville det 
blitt bygd med dekker i betong. Følgende fordeler ved bruk av moduler oppgis: 

- Høy ferdigstillingsgrad fra fabrikk gir kort byggetid og lite avfall på byggeplass 
- Minimalt behov for transport av materialer til byggeplass 
- Tykkere etasjeskiller gir bedre isolasjonsevne. Etasjeskillene skal utføres i treverk. 



- Modulene som er planlagt anvendt har høy gjenbruksgrad, og kan i praksis enkelt 
demonteres og settes opp en annen plass 

- Kortvarig byggeprosess gir en lavere belastning på nærområdet (anleggstrafikk, støy, 
etc.) 

 
Redusert transportbehov, bruk av etasjeskiller i treverk fremfor betong, bedre 
isolasjonsevne, og tilrettelegging for gjenbruk på et senere tidspunkt, er alle momenter som 
er i tråd med en ønsket dreining mot reduserte klimagassutslipp og økt bærekraft. Dette er 
fordeler som bør tillegges vekt. I nyere reguleringsplaner har Øyer kommune satt 
bestemmelser som åpner for én meter høyere gesims- og mønehøyde ved bruk av 
hovedbæresystem i treverk fremfor betong. 
 
Kort byggetid vil være fordelaktig for naboer på grunn av redusert tid med støybelastning, 
og for nærområdet generelt vil det være fordelaktig på grunn av redusert tid med 
anleggstrafikk. 
 
Utsikten til naboer i øst kan bli påvirket av høyere gesims. Det har imidlertid ikke kommet 
merknader fra naboer som går på gesimshøyden. Etter kommunedirektørens vurdering vil 
det ikke være vesentlig forskjell i hvordan utsikten til naboer i øst oppleves med 
gesimshøyde 9 og 9,8 meter. Påvirkning på utsikt vurderes derfor som en mindre ulempe. 
 
Det skal ikke være uproblematisk å fravike klare reguleringsbestemmelser. Hensyn og 
formål bak dem og planen er imidlertid helt sentralt i en vurdering om det likevel kan 
innvilges dispensasjon. Den relative økningen i gesimshøyde er snaut ni prosent. Tidligere 
dispensasjonspraksis i kommunen knyttet til gesimsavvik har akseptert større prosentvise 
økninger enn hva som omsøkes her.  I dette tilfellet er kommunedirektøren enig med søker 
i at økningen i gesimshøyde vil ha lite å si for bygningens totalinntrykk. Det legges også 
betydelig vekt på at økt gesimshøyde muliggjør bygg som gir mindre klimagassutslipp, 
kortere byggetid, og tilrettelegger for fremtidig gjenbruk. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 3.3 om maksimal gesimshøyde 9 meter, for oppføring av omsøkt 
bygning på gnr/bnr 19/40 med gesimshøyde inntil 9,8 meter. Hensynet bak bestemmelsen 
settes ikke vesentlig til side, og fordelene er klart større enn ulempene. 
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