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Sammendrag: 

Den 04.08.2021 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Dahlen oppmåling på 
vegne av tiltakshaver Tron Ivar Mathisen. 

Det søkes om dispensasjon fra planID 104, Tobiasgruva, punkt 3.5 som omhandler møne- og 
gesimshøyde. 

Fritidsboligen er prosjektert med en hemsløsning, noe som utgjør at gesimshøyden 
overskrides. Søker anfører at den delen av bygningen som får høyere gesims er mindre enn 
30 % av BYA på tiltaket. På denne delen overstiger gesimshøyden det tillatte med  
0,58 m. 

Reguleringsplanen for Tobiasgruva omfatter sju eiendommer, hvor seks av sju eiendommer 
er utbygd. Det er tidligere vært søkt om dispensasjon på eiendommen, der det fremkom av 
klagebehandlingen at det ved fire av byggesakene er begått saksbehandlingsfeil på blant 
annet gesimshøyde. På bakgrunn av tidligere saksbehandlingsfeil og dens presedens tilrår 
kommunedirektøren å innvilge dispensasjon på omsøkt gesimshøyde (3,43 m). 

 

Saksutredning: 

Saksutredning og bakgrunn: 

Det søkes om å få bygge med høyere gesims enn hva reguleringsplanen tillater. 
Reguleringsplanen tillater at det bygges med 1 etasje der møne- og gesimshøyde 
henholdsvis skal være maksimalt 5,25 m og 2,85 m, målt fra over ferdig grunnmur. 

Den nordlige delen av fritidsboligen overskrider gesimshøyden. Her er gesimshøyden på 
3,43 m, det vil si 0,58 meter høyere enn tillatt. Resterende del av fritidsboligen har en 
møne- og gesimshøyde som i henhold til bestemmelsene. 



 
fig. 1 – fasadetegninger med terrengsnitt og høyder 

 

 
fig. 2 – snitt tegning med høyder 

  



Plangrunnlaget: 

 

 
 

Lovgrunnlaget:  

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) 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 kommunedirektøren legge 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

 

Naboer og berørte interesser:  

Søknad om dispensasjon er nabovarslet i brev datert 04.08.2021. Det har ikke kommet inn 
merknader i forbindelse med dette.  

Iht. 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/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at tiltaket er av svært begrenset omfang, og at det ikke 
vil føre til endret/utvidet bruk.  

 



Vurdering etter pbl. § 19-2:  

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, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, 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.  

 Hensynet bak bestemmelsen: 

Hensynet bak bestemmelsen er å regulere høyder og volum på bygninger. I tillegg til 
møne- og gesimshøyder er det i bestemmelsene definert maksimalt tillatt 
sokkelhøyde/topp grunnmur. På denne eiendommen er den satt til 814 moh. Møne- og 
gesimshøyde skal måles fra topp grunnmur. Tiltaket har saltak og er innenfor de angitte 
takvinkler, med 28 grader på bygningsdelen det søkes om dispensasjon.  

Høyden og volum på fritidsboligen er med dette regulert gjennom ovennevnte avsnitt, 
der gesimsen utgjør avviket. Det er på det rene at det er fullt mulig å tilrettelegge for en 
funksjonell fritidsbolig etter handlingsrommet i reguleringsplanen. Ved å sette 
begrensninger på gesimshøyde på 2.85 m samt en etasje vil man forhindre en massiv 
bebyggelse innenfor planområdet. Det er vanskelig å føre opp en hytte med oppstugu 
ved å holde seg innenfor tillatt gesimshøyde og takvinkel i planen, og etter 
kommunedirektørens syn er dette et bevisst valg som ble tatt i reguleringsplanen da den 
ble vedtatt. Det er derfor uheldig at kommunen har tillatt fire andre hytter med 
oppstugu i reguleringsplanen, og at samtlige overskrider reguleringsplanen vedrørende 
tillatt gesimshøyde. 

Spørsmålet blir således om hensynet bak bestemmelsen likevel er tilsidesatt som følge 
av at det er begått saksbehandlingsfeil i fire byggesaker vedrørende 
høydebestemmelser. Avviket som er godkjent i 3 saker er mellom 39-60 cm. I den siste 
saken er det gitt tillatelse til et avvik på 1,134 meter. Det er svært uheldig at det er gitt 
tillatelser med avvik, og avviket på 1,134 meter er sterkt kritikkverdig. Avviket på 1,134 
meter er en saksbehandlingsfeil som ikke bør danne grunnlag for normen videre. 

Slik dispensasjonssøknaden fremstår, vil et avvik på 0,58 meter ikke sette hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, da bestemmelsen etter flere saksbehandlingsfeil er 
uthula. 

 

Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 

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.  



Fordelene ved å tillate en høyere gesims er at arealene på hemsen vil bli bedre utnyttet 
uten at det vil medføre økt BRA (på grunn av lav takhøyde). Dette vil kunne falle inn 
under areal- og resursdisponering, men er dog av et personlig behov og vektlegges da i 
mindre grad. Andre fordeler som gjør seg gjeldene ved å tillate høyere gesims på en 
tverrstilt bygningsdel er det estetiske uttrykket. Når mønehøyden er i henhold til 
reguleringsbestemmelsene, vil bygningsdelen virke å ha et større volum ved å trekke 
gesimsen ned til tillat høyde.  

Det har skjedd flere uheldige saksbehandlingsfeil i planområdet. Selv om dispensasjoner 
skal vurderes konkret i hver enkelt sak, vil likebehandling vektlegges som en fordel for å 
tillate omsøkt avvik på gesimshøyden.   

Kommunedirektøren har vanskelig for å se at ved å innvilge dispensasjon i denne saken 
er forbundet med ulemper av betydning.  

Ulemper ved å imøtekomme en dispensasjon er at dette er siste eiendommen som 
bebygges i dette planområdet og det er ikke kjent at det er gitt dispensasjon tidligere. 
Det trekkes frem at dette er en eldre reguleringsplan og at i områdene rundt hadde 
tiltaket vært innenfor. Kommunedirektøren er enig i at dette er en eldre plan, men er 
også av den oppfatning at det må til en reguleringsendring om planområdet skal ha 
samme bestemmelser som tilliggende områder. Dette skal ikke skje via dispensasjoner.  

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 ved å gi dispensasjon til dette vil være vesentlig større enn 
ulempene.  

 

Kommunens frie forvaltningsskjønn:  

Selv i tilfeller 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. Presedensen har 
allerede innfunnet i denne planen, ikke på grunn av dispensasjon, men på grunn av tidligere 
saksbehandlingsfeil. Den anses imidlertid håndterbar etter kommunedirektørens vurdering. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Alternativ 1: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Begge de 
kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge dispensasjon, jf. 
kommunens frie forvaltningsskjønn.  

Vilkår:  

- Høyde på topp grunnmur kan maksimalt være på 814 moh. 
- Dispensasjonen gjelder kun omsøkt bygningsdel med gesimshøyde 3,43 meter 

 



 
Alternativ 2: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Selv om de 
kumulative vilkårene for å tillate omsøkt gesimshøyde er oppfylt, velger PMU å ikke 
dispensere fra bestemmelsene. 
(Dersom dette alternativet velges, må PMU sette inn begrunnelse her) 
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