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GBNR 141/106 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OVERTREDELSE AV 
REGULERINGSBESTEMMELSER OM GESIMSHØYDE 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg Søknad om dispensasjon samt tilleggsinformasjon 
Vedlegg Nabovarsel  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
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Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde i reguleringsbestemmelsene 
for Musdalsæter hyttegrend.  
 
Kommunedirektøren mener at vilkårene for å gi dispensasjon i § 19-2 ikke er oppfylt i 
denne saken. Fritidsboligen er bygd, men dette skal i utgangspunktet ikke tillegges vekt ved 
vurdering av om dispensasjon kan gis. Å tillate slike fravik fra klare 
reguleringsbestemmelser fører med seg fare for presedens og en uthuling av planverk.   
 
Saksutredning og bakgrunn: 
På vegne av tiltakshaver Pål Thoresen og hans advokat Yngve Romsvik, søkes det om varig 
dispensasjon fra maksimalt tillatt gesimshøyde i reguleringsplanen for Musdalsæter 
hyttegrend.  
 
Øyer Kommune fattet vedtak DS-PU 363/19 om tillatelse til tiltak 19.06.19. Kommunen 
mottok en klage fra nabo Trond Johansen og Ingerid Myrvold (heretter kalt klager) på 
vedtaket den 18.11.19. Gesimshøyden var ikke angitt på byggetegningene som fulgte 
søknaden. Det ble da ikke oppdaget at gesimshøyden oversteg maksimalt tillatt høyde med 
minst 30 cm. Fritidsboligen ble oppført. 
 
Tillatelse til tiltak er gitt på bakgrunn av mottatt fasadetegning 13.05.2019. Denne 
tegningen skal også være nabovarselet, jf. SAK10 § 5-2. Tegningen viser målsatt 
gesimshøyde som er i henhold til reguleringsbestemmelser for Musdalsæter Hyttegrend. Da 
hytten var under oppføring oppdaget klager at gesimshøyden på en fasade er høyere enn 
reguleringsplanen tillater.  
 
Klager tok en kontrollmåling på omtalt fritidsbolig, og konstaterte at den er for høy. Det 
viser seg at målsatt gesimshøyde på fasadetegning ikke er tegnet i henhold til 
reguleringsplan og teknisk forskrift (TEK17). 
 



Kommunen opphevet tillatelsen i juni 2020, slik at det per nå ikke foreligger tillatelse. Det 
søkes nå om dispensasjon for avviket. 
 

 
Gesimshøyde +3,140. Minst 30 cm høyere enn tillatt. 
 
 
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 rådmannen 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 om 
dispensasjonssøknaden, 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 plangrunnlag er reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend, planid 160c. 
Relevante planbestemmelser er punkt 7 i bestemmelsene. Av disse framgår følgende: 
hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 5,50 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,10 
m over ferdig grunnmur. 
 
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 i denne planen er at 
hyttene skal legges lavt i terrenget, og hyttene skal i størst mulig grad 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. Høyere gesimshøyde gir også større bruksareal innvendig. 
Gesimshøyde er satt blant annet for å sikre disse hensynene. Minst 30 cm avvik fra tillatt 
må karakteriseres som vesentlig. Det bidrar ikke til forutsigbarhet og rettferdighet å tillate 
avvik fra så klare bestemmelser. 
 
Det anføres at mønehøyden er under maksimalt tillatte, og at dette fører til at inntrykket av 
høyde og volum dermed blir mindre dominerende. Videre at høydeavviket blir marginalt 
når man vurderer møne -og gesimshøyde samlet sett. Kommunedirektøren kan forstå hva 
som menes med dette, men likevel bør overskredet gesimshøyde bare i unntakstilfeller 
godtas. Hytta er lavere enn tillatt, men det er ikke slik at byggene kan utformes etter eget 
ønske ved å sjonglere med bestemmelsene slik at det passer med ønsket utforming.  
 
Ved å tillate oversteget gesimshøyde må det sies at hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Siden dette av de to kumulative vilkårene ikke er 
oppfylt, skal dispensasjon etter § 19-2 ikke gis.  
Likevel ønsker kommunedirektøren å vurdere øvrige vilkår subsidiært.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Fordeler ved å tillate dispensasjon i dette tilfellet er tiltakshavers ønske om å ha høyere 
gesimshøyde enn tillatt.  
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 



ulemper som ikke kan tillegges vekt i saken, men det er kommunedirektørens mening at 
tiltakshavers ønske om overskredet gesimshøyde ikke kan legges avgjørende vekt på.  
 
Det er videre anført flere forhold fra søker som er ment å underbygge at dispensasjon bør 
kunne gis. Blant disse foreslås at tillatt mønehøyde i reguleringsplanen reduseres for denne 
tillatelsen, at det ikke tillates flere vinduer i bygget og at oppstugu ikke tillates bygd. Dette 
er momenter som ikke tillegges vekt. Det er en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygget 
bygges innenfor gjeldende bestemmelser, og man kan ikke velge hvilke av 
reguleringsbestemmelsene man ønsker å følge. 
 
Ulemper ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er naturlig nok at deler av hytta 
blir høyere enn tillatt. Å tillate dette fører til en uthuling av plangrunnlaget og redusert 
forutberegnelighet. Videre vil det gi økt bruksareal og hytta framstår mer dominerende. Det 
skal svært gode grunner til for å tillate avvik fra reguleringsbestemmelser, særlig i en såpass 
ny reguleringsplan som i dette området. 
 
En del av søkers begrunnelse for å tillate dispensasjon i dette tilfellet går på å begrense 
eventuelle negative virkninger av den.  
Hvilke vilkår som kan oppstilles, er omtalt i forarbeidene til pbl. § 7, jf Ot.prp. nr. 56 (1984-
1985) s. 102. Det er riktig at vilkår kan stilles for å kompensere for ulemper o.l. som 
dispensasjonen kan medføre. Men etter kommunedirektørens bedømmelse er ikke lovens 
vilkår for å innvilge dispensasjon i dette tilfellet ikke oppfylt. Gitte vilkår kan ikke brukes for 
å reparere dette. 
 
Og 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 i senere saker anses stor ved å gi dispensasjon i denne saken. 
 
Kommunedirektøren mener at dispensasjon ikke kan gis i dette tilfellet. Ingen av de to 
kumulative vilkårene er oppfylt, og kommunen har dermed ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir ikke plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend fra reguleringsbestemmelsene punkt 7 om 
gesimshøyde for fritidsbygg på gbnr. 141/106.  
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