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DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 23/62 - FRITIDSBOLIG - KOLGROPA 2  
 
 
Vedlegg: 

- Omsøkte tegninger 
- Søknad om dispensasjon 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan-ID 201409 HAUGAN, godkjent kommunestyret 30.04.2015 
 
 
Sammendrag: 
Øyer Kommune mottok den 04.08.2020 en ett-trinns søknad for oppføring av fritidsbolig på 
gbnr. 23/62, Kolgropa 72 i Øyer, og søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
vedrørende gesimshøyde. Mestergruppen Arkitekter AS er ansvarlig søker i prosjektet, og 
søker på vegne av hjemmelshaver Eivind Bagås.  
 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er plan-ID 201409 HAUGAN, godkjent 
kommunestyret 30.04.2015. Det søkes om dispensasjon fra følgende bestemmelse i 
reguleringsplanen «Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,95 m og gesimshøyde 3,50 m 
over ferdig grunnmur». Omsøkt dispensasjon gjelder gesimshøyde på en mindre del av 
fritidsboligen, og fraviker bestemmelsene med 0,1m. Gesimshøyde på hoveddelen av 
fritidsboligen er innenfor reguleringsbestemmelsen.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon vedrørende gesims 0,1m høyere enn tillatt i 
reguleringsplan tillates som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Øyer Kommune mottok den 04.08.2020 en ett-trinns søknad for oppføring av fritidsbolig på 
gbnr. 23/62, Kolgropa 72 i Øyer, og søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
vedrørende gesimshøyde. Mestergruppen Arkitekter AS er ansvarlig søker i prosjektet, og 
søker på vegne av hjemmelshaver Eivind Bagås.  
 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er plan-ID 201409 HAUGAN, godkjent 
kommunestyret 30.04.2015. Det søkes om dispensasjon fra bestemmelser vedrørende 
gesimshøyde.   
 
Gbnr. 23/62 skal bygges etter bestemmelsene i punkt 2.3.2. i reguleringsplanen for Haugan. 
I punkt 2.3.2 står det følgende vedrørende byggehøyder:  

«Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,95 m og gesimshøyde 3,50 m over ferdig 
grunnmur. Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,20 m 



og gesimshøyde 5,50 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 
underetasje. Maksimal mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m over 
ferdig grunnmur(sokkelfasade). Sokkeletasjen skal ha materialbruk som harmonerer 
med hovedfasaden; f.eks. tre, naturstein, skifer. 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.» 

 
Maks tillatt gesimshøyde for omsøkt fritidsbolig er iht. reguleringsbestemmelsene for 
Haugan 3,5 m over ferdig grunnmur. Ømsøkt fritidsbolig har en gesimshøyde på 3,6m over 
ferdig grunnmur på to sider, se utklipp av fasadetegning nedenfor. Dette avviker 
reguleringsbestemmelsene med 0,1m.  
 
 

 
Utklipp fasadetegning av omsøkt fritidsbolig. Gesims som avviker fra 

reguleringsbestemmelser omrisset i rødt. 
 

 
Utklipp snitt, omsøkt fritidsbolig.  

 
 
 
Ansvarlig søker fremfører i søknad om dispensasjon vedrørende byggehøyder følgende 
problemstilling:  



«Omsøkte tiltak har en gesimshøyde på hoveddel på 2,76m over grunnmur/støpt 
dekke. Dette er godt innenfor bestemmelsene i reguleringsplan. Gesimshøyde på 
fremtrukket del av stue har gesimshøyde 3,60m og overskrider dermed 
bestemmelsene med 0,10m.» 

 
Ansvarlig søker fremfører i søknad om dispensasjon vedrørende gesimshøyde følgende 
begrunnelse:   

«Det er for hele bygget valgt å beholde lik mønehøyde, og samme takvinkel for alle 
takflater. For å oppnå hensiktsmessig planløsning i 1-etasjen og samtidig beholde et 
harmonisk fasadeuttrykk er fremtrukket del av stue gitt bredde på 5,1m, noe som 
medfører at gesimshøyde øker og overskrider planbestemmelsen for denne del av 
bygget. 
 
Tiltaket har et både arkitektonisk tradisjonelt og estetisk harmonisk i fasadeuttrykk, 
mye grunnet løsningen med fremtrukket stuedel, og vil passe godt inn i 
omkringliggende bebyggelse. Samtidig gjør løsningen at stuedelen får en luftigere 
og bedre romfølelse i oppholdssonen. Hytten oppføres med saltak, og fremtrukket 
stuedel utgjør en mindre del av bygningen. Den anses ikke å medføre at bygget 
virker ruvende eller prangende i terrenget eller i forhold til omgivelsene for øvrig. 

 
Vi kan ikke se at å gi omsøkt dispensasjon vil tilsidesette hensikten med 
planbestemmelsen.  
 
Vi anser også at fordelene ved slik dispensasjon er klart større enn ulempene, både 
hva gjelder harmonisk fasadeutforming, estetisk uttrykk og 
romfølelse/brukeropplevelse innvendig.» 

 
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.  
 
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 det legges 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: 
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 myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen. 
Maksimal møne- og gesimshøyde bidrar til å gi nærmiljøet en indikasjon på hva som kan 
oppføres i det regulerte området. Desto høyere bygninger er, jo mer vil bygningene blant 
annet påvirke naboens utsiktsforhold og solforhold, som igjen handler om trivsel. Hensynet 
bak bestemmelsen maksimal møne- og gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers  
Høyde.  
 
Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt av at 
høyden på en liten del av taket er 10 centimeter høyere, og hensynet bak bestemmelsen 
kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. Fritidsboligens totale høyde forblir den samme, 
uavhengig av gesimshøyden.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene. 
I reguleringsbestemmelsene er det tillatt fri takform, og det er ingen begrensninger på 
takvinkel. Ved å endre takvinkelen, vil fritidsboligens høyder være i henhold til 
reguleringsbestemmelsene vedrørende gesimshøyde. Fordelen ved å innvilge en 
dispensasjon er samme takvinkel kan opprettholdes på hele fritidsboligen. Det finnes flere 
måter å tilpasse fritidsboligen på, slik at gesimshøyde vil bli innenfor rammene satt i 
reguleringsplanen. Blant annet kan stuedelen som er fremtrukket bygges bredere, da vil 
veggens ytre flate møte takflaten på et lavere punkt, og dermed være innenfor 
bestemmelse. Avviket er marginalt, og gjelder kun en liten del av fritidsboligen. Hoveddelen 
av fritidsboligen er innenfor reguleringsbestemmelsene. Ulempen ved å innvilge en 
dispensasjon, er at man går vekk i fra bestemmelsene i en reguleringsplan som 
utgangspunktet allerede gir et stort handlingsrom. Alle utbyggere i det regulerte området 
har hatt de har samme høydebegrensninger å forholde seg til. Fordelene ved å innvilge en 
dispensasjon er større enn ulempene. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt 2.3.2 vedrørende gesimshøyde.  
 



Gesimshøyde 3,6m over ferdig grunnmur tillates på fremtrukken del av stue, i henhold til 
omsøkte tegninger. Dette tilsvarer et avvik på 0,1m fra reguleringsbestemmelsene på en 
liten del av fritidsboligen.  
 
Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt av at 
høyden på en liten del av taket er 10 centimeter høyere, og hensynet bak bestemmelsen 
kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelen ved å innvilge en dispensasjon er at samme takvinkel kan opprettholdes på hele 
fritidsboligen. Avviket er marginalt, og gjelder kun en liten del av fritidsboligen. Hoveddelen 
av fritidsboligen er innenfor høydebegrensningene i reguleringsbestemmelsene og 
fritidsboligens totale høyde forblir den samme, uavhengig av gesimshøyden. Fordelene ved 
å innvilge en dispensasjon er større enn ulempene. 
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør


