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DISPENSASJON GESIMSHØYDE, HAFJELL ARENA/LUNNSTADEN - GBNR 155/299/44  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om byggetiltak og søknad om dispensasjon med relevante vedlegg. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 21/764. 
Reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, vedtatt 25.10.2001. 
 
Sammendrag: 
Arconsult Ove Bøe AS v/arkitekt Manuel Silva søker på vegne av tiltakshaver og grunneier 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Hafjell 
Arena/Lunnstaden punkt 3.2 om maksimal gesimshøyde på 3,5 m. Det søkes om en 
overskridelse av gesimshøyde på en gavlfasade på 70 cm, altså en gesimshøyde på 4,1 cm. 
Dette begrunnes med at det vil bryte opp den horisontale flaten i fasaden, ved å bryte opp 
volumet med mindre gavlfasader mot øst og vest. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for omsøkt tiltak. (Alternativ 1 til 
vedtak). De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunen 
velger å gi dispensasjon ut i fra sitt frie forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med oppføring av fritidsbolig på gbnr. 155/299/044 søkes det om dispensasjon 
for overskridelse av tillatt maksimal gesimshøyde med ca. 70 cm på en gavlfasade mot øst 
og vest. Fasade- og snittegninger av omsøkt tiltak vist nedenfor. 
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Snitt 
 
Imøtekommelse av søknad om dispensasjon vil si dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 
punkt 3.2 i reguleringsplan for Hafjell Arena/lunnstaden. 
 
Øvrige deler av fritidsboligen er prosjektert med en gesimshøyde på 3,3 m, og mønehøyden 
vil ikke på noe sted overskride 5,5 m, altså 50 cm lavere en maks regulert mønehøyde. 
Hoveddel av bygningen vil ha en gesimshøyde på 3,3 m og en mønehøyde på 5,1 m. 
Takvinkel på 27o samsvarer med reguleringsbestemmelsene. 
 
Begrunnelse for dispensasjonsbetingende tiltak er et ønske om å bryte opp den horisontale 
fasaden, ved å skape ulike volumer med mindre gavlfasader mot øst og vest. Dette anføres 
å ville gi bygningen bedre visuelle kvaliteter og nødvendig variasjon i fasaden.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår 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 kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 
omdispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Hafjell Arena/Lunnstaden, plan-ID 105. 
Vedrørende byggehøyder står det følgende i punkt 3.2: 
«Mønehøyde kan være inntil 6 m over gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyde kan 
være inntil 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.» 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
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. 
 
Det kan diskuteres hvorvidt økt gesimshøyde på 70 cm setter bestemmelsene i planen eller 
formålet bak dem vesentlig til side. Etter kommunedirektørens vurdering utgjør ikke 70 cm 
så mye i denne saken at det kan sies. Den omsøkte fritidsboligen er av en relativt stor 
størrelse, og, som det anføres i søknaden, vil uttrykket bli mer massivt dersom hele fasaden 
holdes i samme gesimshøyde. Den del av bygningen det søkes dispensasjon for er også å 
anse som en mindre del av den totale bygningsmassen, < 20%. Gitt dispensasjon i denne 
saken fører ikke til økt total høyde, da mønehøyde ikke på noe punkt vil overstige 5,5 m, 
altså godt under maksimal regulert mønehøyde. 
 
Reguleringsplanen åpner for grunnmurshøyde på inntil 0,5 m. Omsøkt fritidsbolig er 
prosjektert på såle. Bygningen kunne derfor i teorien vært totalt 1 m høyere, dersom full 
grunnmurshøyde og full mønehøyde ble benyttet, og likevel vært innenfor 



reguleringsbestemmelsene. En økning på 70 cm på gesimshøyde på en gavlfasade er 
således å anse som langt mindre inngripende for omgivelsene, og bryter ikke med hensynet 
bak bestemmelsen. 
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene. 
 
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 dispensasjon vil kunne gi fasaden et mindre massivt uttrykk, uten å øke 
bygningens volum nevneverdig, ei heller bruksareal. Således kan det sies at fordelene er 
større for omgivelsene enn for tiltakshaver. 
Heller ikke kan det sies at bygget vil bryte med harmonien i feltet eller hindre utsikt for 
naboer i særlig større grad enn om gesimshøyden var 70 cm lavere. 
 
Kommunedirektøren har vanskelig for å se at ved å innvilge dispensasjon i denne saken 
er forbundet med ulemper av betydning. 
Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av 
fordeler, vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av 
fordeler.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens forvaltningsskjønn: 
I saker der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om 
dispensasjon bør gis. Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad. 
Faren for presedens er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Det er allerede gitt 
flere dispensasjoner i lignende saker, og dersom utvalget ønsker å styre denne utviklingen i 
en annen retning bør det begrunnes i det frie forvaltningsskjønn. Elementer i dette skjønnet 
er blant annet hvor sannsynlig en uheldig presedensvirkning er, og eventuelle følger av 
dette.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene punkt 3.2 om 
byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 



 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende 
lignende saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
 
 
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene 
punkt 3.2 om byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det 
dispenseres fra gesimshøyder i denne type saker. Det er for stor fare 
for en uønsket utvikling med presedensvirkningen i etterfølgende saker. 
 
Søknad om byggetiltaket behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Mathilde Hjort 
Konstituert kommunedirektør


