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GBNR 17/239 - FRITIDSBOLIG - TOMT 702 MOSETERTOPPEN  
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om dispensasjon for gesimshøyde, 30.12.2016 
- Tegning fasader, 30.12.2016 
- Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, Mosetertoppen i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Søknad om tillatelse i ett trinn, 11.01.2017 
 
Sammendrag: 
Saltdalshytta Gudbrandsdalen AS søker om dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for 
Hafjellanlegg, Mosetertoppen i Øyer kommune punkt 4.5. Søker ønsker å oppføre en 
fritidsbolig med en gesimshøyde på 5,59 meter målt fra 30 cm under overkant ferdig gulv. 
Hovedårsaken til at gesimshøyden overstiger tillatt høyde er at fritidsboligen oppføres med 
ark.  
 
Det søkes dispensasjon fra gesimshøyde med 49 cm på tre arker, hvor to vender mot 
nordvest og en mot sørøst.  
 
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering.  
 
Naboer 
De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet 
pbl., § 21-3. Det har ikke kommet merknader til varslingen.  
 
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 ihht. 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. Rådmannen anser det 
ikke nødvendig med høring i regionale og statlige organer. 
 
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. plan- og bygningsloven § 19-2 (2).  
 



Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen 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).  
 
Kommunen har adgang til å sette vilkår for dispensasjonen jf. pbl. § 19-2 (1). 
 
Vurdering: 
Det fremgår av Reguleringsplan 201301 for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen i Øyer 
kommune punkt 4.5 at hytte med oppstugu skal ha «maksimalt mønehøyde 6,35 m og 
gesimshøyde 5,10 m». Hensynene bak høydebestemmelsene er å sikre samsvar mellom 
bygningsvolum og høyde, og gi samsvar mellom eksisterende bebyggelse og høyde på ny 
bygning. Høydebestemmelser skal sikre hensyn til luft, åpenhet og lysforhold i et område. 
Videre bidrar høydebestemmelser til å sikre enhetlig bebyggelse i et regulert område.  
 
Kommunen har kommet frem til at dispensasjon fra gesimshøyde kan gis i foreliggende sak. 
I vurderingen er det vektlagt at en dispensasjon vil ivareta de hensyn som begrunner 
bestemmelsen om gesimshøyde i reguleringsplanen, og planens formål vil ikke bli vesentlig 
tilsidesatt ved å gi en slik dispensasjon. Gesimshøyden hadde vært i henhold til 
reguleringsbestemmelsen dersom man hadde ført taket forbi. En dispensasjon fra 
gesimshøyde vil gi bygningen en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større 
uttrykk. En gesimshøyde på 5,59 meter vil ha liten innvirkning på utsikt, og landskapet lider 
ikke som følge av tiltaket. Avviket anses som lite, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene.  
 
Statlige og regionale rammer og mål anses ivaretatt. Tiltaket er for øvrig godt innenfor 
reguleringsbestemmelsen med hensyn til utnyttelsesgrad.  
 
Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, og vil ikke skape 
presedens for å tillate høyere gesimshøyde i fremtidige saker.  
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Saltdalshytta 
Gudbrandsdalen AS dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, 
Mosetertoppen i Øyer kommune punkt 4.5. Saltdalshytta Gudbrandsdalen AS får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5,59 meter målt 
fra 30 cm under overkant ferdig gulv på gbnr. 17/239. 

 
 
 
 



2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 
samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 
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