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GBNR 16/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVVIK FRA GESIMSHØYDE - SKÅKLEVEGEN 
30 - FB2-2 TOMT 34  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad datert 22.12.2016 om dispensasjon fra gesimshøydekrav m/vedlagt situasjonskart 
og tegninger av fasader 

- Reguleringsbestemmelser for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- E-postveksling mellom Sigvartsen design og Øyer kommune 
- Byggesak av 24.10.2016 m/vedlegg 

 
Sammendrag: 
Sigvartsen Design søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.4 i reguleringsplan 

for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 for overskredet gesimshøyde. Hytta er planlagt 

med en smalere ark, som gjør at gesimshøyden overstiger maksimalt tillatte. Formålet med å 

begrense denne høyden er å motvirke dominerende bygningsdeler og deres inntrykk. Ved å føre 

opp en smalere ark mener vi at hensikten bak bestemmelsen ikke fravikes i betydelig grad, og 

presedensvirkning er ikke vurdert som problematisk. Rådmannen vurderer det som tilrådelig å 

imøtekomme søknaden. 

 
Saksbakgrunn: 
Sigvartsen Design søker i e-post av 22.12.2016 om dispensasjon fra reguleringsplan for å fravike 

gesimshøyde på planlagt fritidsbygg. Aktuell reguleringsplan er Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 

og FB15. I følge reguleringsbestemmelse punkt 4.4 er maksimal gesimshøyde 3,2 m. 

Imøtekommelse av søknaden vil medføre fravikelse fra dette makskravet. Planlagt gesimshøyde er 

3,5 m. det vil si 30 cm. over.   Søknaden krever dispensasjonsbehandling fordi maksimalt tillatte 

gesimshøyde overstiges. Saken er tatt opp med byggesaksavdelingen i kommunen, og på grunn av 

dens relativt bagatellmessige karakter, og små følger for planens helhet, er det vurdert som mest 

hensiktsmessig å underlegge saken en forenklet behandling, dvs. uten ekstern høring.   

 
Begrunnelse for søknad 

Begrunnelsen for søknaden er i hovedsak av estetisk karakter. Søker mener hytta blir mer tiltalende 

med løsningen som er valgt, samtidig som en løsning som tilfredsstiller kravene i planen vil medføre 

at inntrykket av bygget vil bli større enn deres skisserte løsning. Det vurderes derfor at hensikten 

med planen ikke tilsidesettes på en vesentlig måte. De begrunner videre med at den uttrukne arken 

på denne hyttemodellen er en relativt liten fysisk del av den totale bygningsmassen. 



Vurdering av søknadsgrunnlaget: 
 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 

Imøtekommelse av søknaden vil bety fravikelse av bestemmelser i reguleringsplanen. Dette krever 

dispensasjon fra reguleringsplanen, og behandling etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Med 

dispensasjon i plan- og bygningslovens forstand, menes tillatelse til i enkelttilfeller å fravike 

bestemmelser eller formål i planer som er gitt i medhold av loven til gunst for søker. 

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 ihht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 

myndigheter har adgang til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 

1-8 jf. pbl. § 19-1. 

Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad 

om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser.  

 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsene 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).  
 
Planer og bestemmelser til disse har som regel blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. 
Det skal være unntaket å fravike disse. Vesentlige planforutsetninger skal aldri fravikes ved en 
dispensasjon. Dersom søknaden berører åpenbart konfliktfylte forhold eller det framstår klart at 
det omsøkte ikke ville blitt lagt inn i opprinnelig plan, skal tillatelse som hovedregel ikke gis ved 
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 

Nabovarsling 

Naboer er varslet, ingen merknader er innkommet.  

 

Varsling av berørte regionale og statlige myndigheter 

Vurdering av saken tilsier at øvrige regionale og statlige myndigheter ikke berøres i slik grad at 

uttalelse må innhentes derfra.  

 

 

 

 



Vurdering 

Bakgrunnen for søknaden er i hovedsak estetiske hensyn. Søker og tiltakshaver framholder at 

bygget blir både mer tiltalende og mindre dominerende ved å velge løsningen de har skissert. 

Tiltaket vil med denne løsningen få en smalere ark, og det er det som gjør at gesimsen blir høyere 

enn tillatt. Den uttrukne arken utgjør en relativt liten fysisk del av den totale bygningsmassen, og 

dersom arken ikke hadde vært trukket ut, men gått i ett med hovedskipet på hytta ville fysiske mål 

vært innenfor kravet. Rådmannen er imidlertid enig i at dette ikke nødvendigvis ville blitt en bedre 

løsning.  

Med løsningen beskrevet i søknaden vil gesimshøyden bli 3,5 m. Overskridelsen vil være på 30 cm, 

den må altså sies å være av mindre betydning.  

Vurderingen her er dermed om imøtekommelse av søknaden vil medføre at hensyn og formål med 

planen og dens bestemmelser blir tilsidesatt i en slik grad at tiltaket ikke kan tillates slik det er 

tenkt. Det kan ikke sies å være tilfelle her. Avviket utgjør ikke mye og må kunne godtas i en 

helhetlig vurdering.  

I vurderingen er det også vektlagt at en dispensasjon tvert imot vil ivareta de hensyn som 

begrunner bestemmelsen om gesimshøyde i reguleringsplanen. Samsvar mellom bygningsvolum og 

høyde er vurdert, samt hensyn til enhetlig bebyggelse i det regulerte området. Hyttefeltet er langt 

på vei utbygd, og det er ikke vurdert dithen at tillatelse i dette tilfellet vil ha uheldig 

presedensvirkning.  

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen punkt 4.4 i reguleringsplan for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, 

FB11 og FB15, slik at omsøkt gemsimshøyde på 5,5 meter legges til grunn ved senere 

behandling av byggesøknaden. 

2. Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  
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