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Sammendrag: 
Korrigerte tegninger av tilbygg til eksisterende fritidsbolig er innsendt kommunen 
21.01.2020. Ansvarlig søker og tiltakshaver blir informert om at tegningene er i strid med 
reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen Hyttegrend punkt. 3.5 vedrørende møne- og 
gesimshøyde.  
 
Ansvarlig søker, Cowi AS søker på vegne av tiltakshaver Knut Roald om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende møne- og gesimshøyde den 30.04.2020. 
 
Fritidsboligen ble oppført til OL i 1994 og de nå gjeldende reguleringsbestemmelsene er 
vedtatt ca. 20 år etterpå. Tiltakshaver ønsker å oppføre tilbygget med samme møne høyde 
som eksisterende fritidsbolig, 0,7 meter over hva som er tillatt i dagens 
reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver ønsker også å ikke bygge taket helt frem på den ene 
fasaden, dette resulterer i at også gesimshøyden blir for høy. Høyeste gesims ved 
inntrukken takflate er ca. 5,6 meter, dette er 2,1 meter for høyt i forhold til 
bestemmelsene.  
 
Naboer ble varslet om tiltaket før søknad om endring av gitt tillatelse ble innsendt 
kommunen. Det var da ingen merknader til nabovarslet. Det var i dette nabovarslet ikke 
informert om at omsøkt tiltak forutsatte en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende møne- og gesimshøyde. Tiltaket måtte derfor 
nabovarslet på nytt. Det kom da inn nabomerknad fra Hafjelltoppen Velforening, eier av 
gbnr. 155/265, hvor de motsetter seg at det gis omsøkt dispensasjon, begrunnet med at det 
er ikke ønskelig med høyere bebyggelse enn hva som er regulert.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon vedørende videreføring av eksisterende 
mønehøyde innvilges, og at dispensasjon vedrørende høyere gesims enn tillatt i 
reguleringsplan avslås.  
 



Saksutredning: 
Ansvarlig søker Cowi AS sendte den 24.08.2018 inn søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg og 
påbygg til eksisterende fritidsbolig på vegne av tiltakshaver Knut Roald. Påbygget på 
eksisterende fritidsbolig skulle vært behandlet som en dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser i sin tid. Dette ble ikke gjort, og tillatelse til tiltak ble gitt 
17.12.2018.  
 
I ettertid har tiltakshaver bestemt seg for at han ønsker å bygge noe annet enn hva som 
tidligere var omsøkt, og reviderte tegninger er innsendt kommune den 21.01.2020. 
Reviderte tegninger er også i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser.  
 
Gjeldende reguleringsplan er Plan-ID: 102B Hafjelltoppen Hyttegrend, godkjent av 
kommunestyret 27.03.2014, DS-vedtak 258/14, 16.05.2014.  
 
Tilbygget til fritidsboligen er i strid med bestemmelsene vedrørende maks møne- og 
gesimshøyde. Fritidsboligen ble oppført til OL i 1994 og de nå gjeldende 
reguleringsbestemmelsene er vedtatt ca. 20 år etterpå. Tiltakshaver ønsker å oppføre 
tilbygget med samme møne høyde som eksisterende fritidsbolig, 0,7 meter over hva som er 
tillatt i dagens reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver ønsker også å ikke bygge taket helt 
frem på den ene fasaden, dette resulterer i at også gesimshøyden blir for høy. Høyeste 
gesims ved inntrukken takflate er ca. 5,6m, dette er 2,1 meter for høyt i forhold til 
bestemmelsene.  
 
I reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend punkt 3.5 står det følgende:  

«… Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en 
gesimshøyde på 3,50 m over ferdig grunnmur.» 

 

 
Utklipp fasade mot sør. Eksisterende mønehøyde 6,7m er videreført på tilbygget. Laveste 

gesims på tilbygget er 3m og høyeste gesims ved inntrukken takflate ca. 5,6m.  
 
Ansvarlig søker på vegne av tiltakshaver informerer om at årsaken til at tilbygget er trukket 
fram i sin helhet, er ønske om større kjøkken i plan 1. For å ikke stenge vinduet på 
soverommet i plan 2, er det ikke ønskelig å bygge taket like langt ut som eksisterende 
takflate. De fremfører i sin søknad om dispensasjon at selv om møne- og gesimshøyde 



strider mot gjeldende reguleringsbestemmelser blir bygget mer harmonisk ved å trekke 
fram taket og øke lengden på den høye delen av fritidsboligen. Tilbygget får samme høyde 
som det eksisterende bygget i 2 etasjer, det blir derfor ingen endring i forhold til 
eksisterende bebyggelse når det gjelder maxhøyder.  
 

 
Utklipp eksisterende fasade mot sør.  

 
Ansvarlig søker fremfører videre i søknaden at slik fritidsboligen ser ut i dag før et eventuelt 
tilbygg, er den delen av bygget som har 2 plan svært smal i forhold til høyden, noe som gir 
et uavsluttet uttrykk. Ansvarlig søker fremfører i sin søknad om dispensasjon at tilbygget 
ikke vil hindre utsikt for naboer. Ansvarlig søker og tiltakshaver kan ikke se at det skulle 
være store ulemper ved å innvilge en dispensasjon.  
 
Nabomerknad 
Naboer ble varslet om tiltaket før søknad om endring av gitt tillatelse ble innsendt 
kommunen. Det var da ingen merknader til nabovarslet. Det var i dette nabovarslet ikke 
informert om at omsøkt tiltak forutsatte en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende møne- og gesimshøyde. Tiltaket måtte derfor 
nabovarslet på nytt. Det kom da inn nabomerknad fra Hafjelltoppen Velforening, eier av 
gbnr. 155/265.  
 
Vegen omkringliggende fritidsboligen er en del av gbnr. 155/265. Knut A. Ramstad på vegne 
av Hafjelltoppen Velforening skriver følgende:  

«Styret i Hafjelltoppen Velforening motsetter seg at det gis omsøkt dispensasjon.»  
 
Merknaden fra Hafjelltoppen Velforening er senere begrunnet med følgende:  

«… vi ikke ønsker dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene vedr. byggehøyder. 
Det er ikke ønskelig med høyere bebyggelse enn hva som er regulert.» 

 
Ansvarlig søker har svart ut nabomerknaden:  

«Ifølge SAK §5-2 oversendes svar på kommentar til merknader: Dere ønsker ikke at 
bygget ikke skal være høyere enn det som reguleringsplanen sier. På grunn av ønsket 
planløsning i 1. etg, er det behov for å trekke fram eksist. bygg slik at vindu på 
soverommet i plan 2 ikke stenges. Dette er ikke mulig å få til dette uten at eksist 



møte trekkes fram. Eksisterende reguleringsplan er revidert etter at disse hyttene ble 
satt opp, og tillatt møne- og gesimshøyde er justert ned i forhold til tidligere plan. 
Tiltakshaver ønsker å benytte den tidligere gesims- og mønehøyden for tilbygget. 
Tilbygget blir ikke høyere enn eksist. bygg. Ved å trekke fram mønet på tilbygget, 
mener vi at fasaden blir mer harmonisk, da den opprinnelige høyeste delen av 
fritidsboligen er veldig høy og smal.» 

 
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.  
Maks møne- og gesimshøyde, takvinkel, taktekking, farger m.m. begrenses i 
reguleringsplaner for at utbygging skal få et mer helhetlig uttrykk innenfor planområdet. 
Maks møne- og gesimshøyder bidrar til å begrense hvor dominerende bygninger fremstår, 
og gir naboer en forutsigbarhet på hva som kan oppføres på omkringliggende eiendommer. 
Fritidsboligen ble oppført før OL i 1994, og har stått der med sin mønehøyde i over 25 år. 
Tilbygget til fritidsboligen viderefører eksisterende mønehøyde med 3,4 meter i lengden.  



I denne konkrete saken vektlegges det at det er en videreføring av eksisterende mønelinje 
som legges til grunn, og at hensynet bak bestemmelsen i mindre grad blir tilsidesatt, enn 
om dette hadde vært en ny fritidsbolig.  
 
Gesimshøyden er også i strid med reguleringsplanens bestemmelser. Gesimshøyde er ikke 
en videreføring av eksisterende gesimshøyde, og avviker planens bestemmelser med 2,1 
meter. Med en så høy gesims, blir fasaden i større grad dominerende. Å oppføre en så høy 
gesims, har ingen sammenheng med at det er et tilbygg på en eldre fritidsbolig. At det vil gi 
mere lys i plan to, vil gjelde alle fritidsboliger som oppføres i det regulerte området, 
uavhengig av om det er et tilbygg eller om det er en ny fritidsbolig som skal oppføres. Ved å 
tillate omsøkt gesims, vil hensynet bak bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper.  
Rådmannen er av den oppfatning at det er naturlig med en videreføring av eksisterende 
mønelinje, -høyde ved tilbygg. En dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen en god 
estetisk utforming, og vil ikke gi fritidsboligen et større uttrykk.  
 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon vedrørende høyere møne enn hva planen tillater er 
at det kan bli vanskelig å håndtere i sammenlignbare tilfeller i ettertid. Det presiseres at i 
denne konkrete saken er det vektlagt at det er en videreføring av eksisterende mønelinje 
som legges til grunn. Dispensasjon for videreføring av eksisterende mønehøyde på en 
annen fritidsbolig i Hafjelltoppen Hyttegrend ble i planutvalget innvilget 20.08.2019, 
enstemmig vedtatt.  
 
Fordelen med å tillate videreføring av eksisterende møne høyde anses å være større enn 
ulempene.  
 
Fordelen med å tillate omsøkt gesimshøyde er at hjemmelshaver vil få mere dagslys inn i 
plan to. Denne argumentasjonen vil gjelde for alle tiltakshavere innenfor den gjeldende 
plan, og kan skape en uheldig presedens. Ulempen med en så høy gesims, er at fasaden i 
større grad blir dominerende. Forutsigbarhet vedrørende tiltak som oppføres innenfor 
planen reduseres. Ved å tillate en så stor overskridelse av gesimshøyde, kunne 
bestemmelsen likeså gjerne vært fjernet fra reguleringsplanen. Fordelen anses å være av 
personlig karakter, bør ikke vektlegges. Ulempene er klart større enn fordelene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende mønehøyde maks 6,0 meter over ferdig grunnmur.  
 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende gesimshøyde maks 3,5 meter over ferdig grunnmur. 
 
Det vil være naturlig med en videreføring av eksisterende mønelinje, -høyde ved tilbygg. En 
dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen en god estetisk utforming, og vil ikke gi 
fritidsboligen et større uttrykk. Det presiseres at i denne konkrete saken er det vektlagt at 



det er en videreføring av eksisterende mønelinje som legges til grunn. Hensynet bak 
bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Omsøkt gesimshøyde er ikke en videreføring av eksisterende gesimshøyde, og avviker 
planens bestemmelser med 2,1 meter. Med en så høy gesims, blir fasaden i større grad 
dominerende. Å oppføre en så høy gesims, har ingen sammenheng med at det er et tilbygg 
på en eldre fritidsbolig. Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Ulempen med en så 
høy gesims, er at fasaden i større grad blir dominerende. Forutsigbarheten i 
reguleringsplanen reduseres. Ulempen er klart større enn fordelen.  
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør


