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Vedlegg: 

- Klage, 04.05.21, 02.06.21 
- Vedtak (særutskrift), 20.04.21 
- Søknad om dispensasjon og oppdaterte tegninger, 25.02.21 og 09.04.21  
- Avslag, 27.04.21 
- Reguleringsbestemmelser for Tobiasgruva 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om avslag på byggesøknad og dispensasjon den 27.04.21. 
Kommunen mottok en klage fra Tron Ivar Mathisen (heretter kalt klager) den 04.05.21. 
Tillegg til klagen ble mottatt 02.06.21. Klager har rettslig klageinteresse og klagen er 
mottatt rettidig. 
 
Klager anfører at kommunen har gjort feil ved dispensasjonsvurderingen da kommunen har 
en rettsplikt til å innvilge dispensasjon grunnet forvaltningspraksis innenfor 
reguleringsplanen. Klager opplever at kommunen ikke har foretatt en konkret vurdering av 
dispensasjonssøknaden. De øvrige eiendommene er ferdig ubygd (6 tomter), og flere har 
fått tillatelse til en høyere gesimshøyde enn det planen tillater. Klager mener at innvilgelse 
av dispensasjoner i denne saken ikke vil gi presedensvirkninger for utviklingen på de øvrige 
tomtene innenfor reguleringsplanen. Kommunedirektøren er enig i at det ikke er foretatt 
en vurdering av de øvrige eiendommene, og at dette burde vært gjort ettersom det funnet 
åtte saksbehandlingsfeil i fire byggesaker om høydebestemmelser og utnyttelsesgrad 
innenfor området. Kommunedirektøren har i dette saksfremlegget foretatt en vurdering av 
presedensvirkningen av saksbehandlingsfeilene. Kommunedirektøren finner ikke klagen 
begrunnet, og vi mener at vi har en rettsplikt til å innvilge dispensasjon og viser til 
begrunnelsen nedenfor.  
 
Klager viser til at kommunen også har gitt tillatelser til tiltak selv om 
reguleringsbestemmelser for utnyttelsesgrad er overskredet. Klager skriver; «Samlet viser 
imidlertid gjennomgangen at kommunen tidligere har godtatt at det bygges utover planens 
begrensninger knyttet til bruksareal, uten at vist til særlige hensyn.» Ettersom kommunen 
har gitt tillatelse til å fravike planbestemmelser for de øvrige tomtene, anfører klager at det 
vil være i strid med usaklig forskjellsbehandling å ikke innvilge hans dispensasjonssøknad 
hva gjelder gesimshøyde. Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, og viser til 
vurderingen av presedensvirkningen nedenfor.  
 



I overskriften skiver klager at han klager på byggesaken. Øyer kommune fattet vedtak om 
avslag på byggesaken der avslaget på dispensasjonen ble vedlagt og orientert om i samme 
vedtaket. Slik kommunedirektøren oppfatter klagen, klages det på avslaget på vedtak om 
dispensasjon. Ettersom avslaget i byggesaken er begrunnet med avslag på dispensasjon, 
behandles det som en klage på begge vedtakene.  
 
I klage datert 02.06.21 skriver klager at det er en feil ved saksfremstillingen da kommunen 
skriver at det ikke er kjent at det gitt tidligere dispensasjoner i reguleringsplanen. Begrepet 
dispensasjon i plan- og bygningsloven er et begrep som krever behandling etter en egen 
bestemmelse, og kommunen har ikke foretatt en dispensasjonsbehandling av de åtte 
avvikene som er oppdaget i øvrige byggesakene. Kommunedirektøren finner ingen spor 
hverken i plan- eller byggesaksarkivet som tilsier at det er gitt dispensasjon. Kommunen har 
godkjent avvikene ved å gi byggetillatelse, men vi har ikke godkjent avvikene gjennom en 
dispensasjonsbehandling. Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet.  
 
Vedr. punkt 2 i klage datert 02.06.21 blir ikke dette vurdert ettersom det er foretatt 
endringer i kommunedirektørens begrunnelse.  
 
I punkt 3 i klage datert 02.06.21 belyser klager at vedtaket er utformet å gjelde møne- og 
gesimshøyde. Klager har kun søkt om dispensasjon fra gesimshøyde, og ikke mønehøyde. 
Kommunedirektøren er enig i at vedtaket datert 20.04.21 ikke skulle omfattet mønehøyde.  
 
Kommunedirektøren finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at plan- og miljøutvalget tar stilling til saken på nytt og gir en mer utfyllende 
begrunnelse. Kommunedirektøren mener at det er begått saksbehandlingsfeil ved at 
kommunen har forsømt sin begrunnelsesplikt i vurderingen av kan-skjønnet, jf. 
forvaltningsloven §§ 24 og 25. Kommunedirektøren mener også, etter en ny vurdering, at 
de rettslige vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er oppfylt, jf. pbl. § 19-2 annet ledd. 
Dette er saksbehandlingsfeil som har virket bestemmende på vedtakets innhold jf. 
forvaltningsloven § 41, og kommunedirektøren mener at vedtak datert 20.04.21 må anses 
som ugyldig. Kommunedirektøren har derfor foretatt en ny behandling av 
dispensasjonssøknaden, kommentert mangler ved det forrige vedtaket samt vurdert klagers 
anførsler.   



 
 
 
 

 
 
Vurdering: 
Begrunnelsesplikt 
Selv om de to vilkårene er oppfylt, har man ikke krav på å få innvilget dispensasjon. 
Utbyggingsretten gjelder kun for tiltak i samsvar med plan. Kommunen «kan» gi 
dispensasjon fra planer, jf. pbl. § 19-2 første ledd. Dette innebærer at de også «kan» velge å 
ikke gi dispensasjon. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å 
gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas 
utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det 
skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-
skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved 
å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget til 
administrasjonen, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse 
er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
 
Følgende fremgår av begrunnelsen for avslag i kan-skjønnet: 



«Selv om de kumulative vilkårene for å tillate annen utnyttingsgrad er oppfylt, velger PMU å 
ikke dispensere fra bestemmelsene. Det er reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å 
tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en 
slik utvikling.[…] 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen møne- og gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Selv om 
de kumulative vilkårene for å tillate annen utnyttingsgrad er oppfylt, velger PMU å ikke 
dispensere fra bestemmelsene. Det er reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å 
tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en 
slik utvikling.» 
 

Kommunedirektøren mener at begrunnelsen i kan-skjønnet ikke oppfyller minstekravet til 
begrunnelsesplikten i forvaltningsloven §§ 24 og 25. Ved å vise til presedensvirkning bør det 
gjøres en reell vurdering av presedensvirkningen ved å kartlegge øvrige eiendommer 
innenfor reguleringsplanen. Er det andre grunner til at kommunen ønsker å gi avslag etter 
kan-skjønnet, skal dette nevnes i begrunnelsen. Her kan det for eksempel nevnes ulemper 
som er påpekt i de rettslige vurderingene og uthuling av planen. Etter en ny vurdering 
mener kommunedirektøren at begrunnelsen i sin helhet ikke oppfyller minstekravet til 
begrunnelsesplikten i forvaltningsloven. Kommunedirektøren ønsker å rette opp feilen ved 
å foreta en ny begrunnelse av kan-skjønnet.  
 
Tidligere saksbehandlingsfeil - presedensvirkning 
Klager anfører at kommunen har ved tidligere byggesaker innenfor reguleringsplanen har 
gitt avvik fra planbestemmelser knyttet til høyde og utnyttelsesgrad.  
 
Reguleringsplan for Tobiasgruva består av 7 tomter der det tillates oppføring av 
fritidsbebyggelse. Planen ble vedtatt i kommunestyret 22.02.01. 6 tomter ble utbygd fra 
2001 til 2007. Klager eier den siste tomta innenfor reguleringsplanen som ikke er utbygd. 
Kommunedirektøren har gjennomgått samtlige byggesaker innenfor planen.  
 
Reguleringsbestemmelser: 

 Pkt. 3.3: «Maksimalt tillatt bruksareal (TBRA) pr. tomt skal ikke overstige 140 m2. 
I tillegg kan føres opp inntil 14 m2 åpent areal (OPA).» 

 Pkt. 3.5: «Bygninger skal oppføres i 1 etasje med maks. mønehøyde 5,25 m og 
maks. gesimshøyde 2.85 m over ferdig grunnmur.» 

 
Byggesaker: 

 Gbnr. 10/80: Tillatelse til tiltak ble gitt i 2003.  
- Godkjent BRA: 95,4 m2.  
- Godkjent mønehøyde: 4,667 m. 
- Godkjent gesimshøyde: 2,4 m.  
- Konklusjon: byggesaken er iht. reguleringsplanen.  

 
 Gbnr. 10/81: Tillatelse til tiltak ble gitt i 2001. 

- Godkjent BRA: 139,9 m2. Klager anfører at BRA er 149,5 m2 da loftsrommet 
har en takhøyde på 190 m. Måleverdig BRA er en takhøyde på minst 1,9 m. 
og en bredde på minst 0,6 m. Som det fremgår på tegningen som er vedlagt 



klagen er bredden 0,59 m, hvilket betyr at arealet ikke er måleverdig og det 
regnes derfor ikke BRA på dette arealet.  

- Godkjent mønehøyde: 5,2 m.  
- Godkjent gesimshøyde: 3,3 m på oppstugu-delen, resten av hytta er ca. 2,5 

m.  
- Konklusjon: gesimshøyde på godkjent oppstugu overskrider 

reguleringsplanen. Avvik: 45 cm.  
 

 Gbnr. 10/83: Tillatelse til tiltak ble gitt i 2006. 
- Godkjent BRA: 138,4 m2. Godkjent OPA: 16,5 m2. 
- Godkjent mønehøyde: 5,289 m. 
- Godkjent gesimshøyde: 3,245 m. på oppstugu-delen, resten av hytta er maks 

ca. 2,6 m.  
- Konklusjon: Godkjent OPA overskrider reguleringsplanen. Avvik: 2,5 m2. 

Godkjent mønehøyde overskrider reguleringsplanen. Avvik: 3,9 cm. Godkjent 
gesimshøyde oppstugu-del overskrider reguleringsplanen. Avvik: 39,5 cm.  

 
 Gbnr. 10/84: Tillatelse til tiltak ble gitt i 2002. 

- Godkjent BRA: 134,34 m2.  
- Godkjent mønehøyde: 5,25 m. 
- Godkjent gesimshøyde: 2,85 m.  
- Konklusjon: byggesaken er iht. reguleringsplanen.  

 
 Gbnr. 10/85: Tillatelse til tiltak ble gitt i 2002. 

- Godkjent BRA: 139,8 m2.  
- Godkjent mønehøyde: 5,25 m. 
- Godkjent gesimshøyde: 3,45 m. på oppstugu-delen, resten av hytta er maks 
ca. 2,6 m. 
- Konklusjon: gesimshøyde på godkjent oppstugu overskrider 
reguleringsplanen. Avvik: 60 cm. 
 

 Gbnr. 10/86: Tillatelse til tiltak ble gitt i 2007. 
- Godkjent BRA: 140,6 m2.  
- Godkjent mønehøyde: 5,32 m. 
- Godkjent gesimshøyde: 3,984 m. på oppstugu-delen, resten av hytta er maks 
ca. 2,25 m. 
- Konklusjon: Godkjent BRA overskrider reguleringsplanen. Avvik: 0,6 m2. 
Godkjent mønehøyde overskrider reguleringsplanen. Avvik: 7 cm. Godkjent 
gesimshøyde oppstugu-del overskrider reguleringsplanen. Avvik: 1,134 m. 

 
Kommunedirektøren påpeker at det er beklagelig at det er begått åtte saksbehandlingsfeil i 
hele fire byggesaker innenfor reguleringsplanen. Godkjente tegninger er i strid med 
reguleringsbestemmelsene, og det skulle ikke vært gitt tillatelser til tiltak i disse sakene.  
 
 
 
 



Utnyttelsesgrad 
Det er søkt om dispensasjon fra utnyttelsesgrad der gjeldende bestemmelser sier at 
maksimal BRA skal være 140 m2. Det søkes om å bygge med en underetasje noe som vil 
medføre at BRA overskrides med 42,5 m2 BRA. 
 
I vedtak datert 20.04.21 har kommunen gjort følgende vurdering av det rettslige vilkåret 
om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt: 

«Hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området. Generelt sett skal fritidsbebyggelse ikke fremstå ruvende i 
landskapet og har derfor en begrenset utnyttelsesgrad. En slik vesentlig økning vil 
tilsidesette hensynet i bestemmelsen. Kommunedirektøren vurderer at i tilfeller der 
topografien ligger til rette for underetasje, vil dette være en bedre terrengtilpasning 
sammenlignet med en-etasjers bygg. Videre vil denne underetasjen fremstå som en 
utsjakting, da etasjen kun skal inneholde garasje og vask/tenk. /bod og ikke rom for varig 
opphold.  
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt.» 

 
Et av flere hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området. Ved å sette begrensning på BRA og antall etasjer vil man oppnå 
en begrensning av fotavtrykket til bygget. Kommunedirektøren mener at utnyttelsesgrad 
som reguleres gjennom BRA ønsker i tillegg å sette begrensninger for innvendige areal. Ved 
å begrense antall etasjer (slik som i denne planen kun tillater 1 etasje og ikke kjeller) er det 
tatt et bevisst valg om at innvendige arealer ikke skal være større enn 140 m2.  
 
Øyer kommune behandlet en sak om dispensasjon fra utnyttelsesgrad i sak 19/2212. 
Kommunen ga avslag på søknaden da hensynet bak bestemmelsen ble vesentlig tilsidesatt 
ved å tillate en økning på 2,2 %. Vedtaket ble stadfestet av fylkesmannen med følgende 
begrunnelse:  

«Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. En dispensasjon vil kunne redusere planens funksjon som styringsverktøy og 
medføre uforutsigbarhet for kommunens innbyggere og hytteeierne i fremtidige byggesaker jf. 
lovens formålsbestemmelse i pbl. § 1-1.  
Klagerne anfører at det dreier seg om en liten konstruksjon. Selv om en dispensasjon kun gir en økt 
utnyttelsesgrad på 2,2%, finner Fylkesmannen at en dispensasjon ville medført en vesentlig 
tilsidesettelse av hensynet til en enhetlig utnyttelsesgrad i området. Det ene av de to kumulative 
dispensasjonsvilkårene er derfor ikke oppfylt.» 

 
I vår sak vil omsøkt utnyttelsesgrad gi en økning på 30,4 % fra tillatt utnyttelsesgrad. 
Kommunedirektøren mener at hensynet om å begrense innvendige arealer vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon med en størrelse som omsøkt. Kommunen har 
heller ikke gitt tillatelse til et så stort avvik fra utnyttelsesgraden i øvrige byggesaker 
innenfor det regulerte området. Kommunedirektøren mener at en dispensasjon vil gå ut 
over et vesentlig forhold i reguleringsplanen, da utnyttelsesgrad er et viktig styringsverktøy 
for å begrense størrelse og bruk. I tillegg vil en dispensasjon av en slik størrelse være i 
direkte motsetning til intensjonen å begrense innvendige arealer gjennom utnyttelsesgrad 
BRA.  
 



Konklusjon: Hensyn bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjon om utnyttelsesgrad med en økning på 30,4 %. Øyer kommune har derfor ikke 
hjemmel til å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad i denne saken, jf. pbl. § 19-2 annet 
ledd.  
 
Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, skal kommunen gi 
avslag på søknad om dispensasjon.  
 
Subsidiært: Er fordelene klart større enn ulempene?  
 
Følgende fremgår av kommunens vurdering i vedtak datert 20.04.21; 

«Det må trekkes frem at utnyttelsesgraden her ikke vil gi større fotavtrykk siden utnyttelsesgraden er 
BRA og omsøkt underetasje vil ligge direkte under etasjen over. Fordelene er at terrenget ligger til 
rette for bygging med en underetasje og at en av to biloppstillingsplasser blir under bakken. Det er på 
det rene at det ikke vil være nødvendig å overskride utnyttelsesgraden for å bygge med underetasje, 
men med en maks BRA på 140 m2 vil det estetiske uttrykket bli uønsket med to små etasjer oppå 
hverandre. Det er få ulemper å trekke frem, det ene er at høyden på deler tiltaket vil bli høyere. Selv 
om delen vil bli høyere vil ikke dette fremstå som noen fullverdig etasje, da dette kan regnes som en 
utsjakting til garasjeport. Det vil bli satt som vilkår at maksimal grunnmurshøyde skal være 813,5 
moh. Dette vil være en fordel med tanke på at underetasjen kommer mere under bakken og det vil 
være mindre behov for å fylle inntil på sørsiden av hytta.  
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon til dette vil være vesentlig større enn ulempene.» 

 
Etter en ny vurdering har kommunedirektøren kommet frem til at det ikke er en relevant 
fordel at terrenget ligger til rette for bygging med underetasje. På samtlige tomter er det 
plass til bygge et større bygg enn hva utnyttelsesgraden tillater, men det betyr ikke at det er 
en fordel som skal vektlegges i vurderingen av om dispensasjon skal gis. Kommunen tok 
stilling til hvor stor del av tomten som skulle utnyttes ved vedtak om reguleringsplanen i 
2001, og det var da satt en begrensning på maks 140 m2 BRA. At tomten ligger til rette for 
underetasje er ikke en relevant fordel. For det første er det kupert terreng på de fleste 
tomtene i fjellet, slik at det på flere steder «ligger til rette for en underetasje». Det betyr 
ikke at man skal gi avvik i reguleringsplanen fordi at det ligger til rette og lar seg 
gjennomføre. I denne reguleringsplanen er det i tillegg spesifisert at bygg skal oppføres i 1 
etasje. Omsøkt tiltak er plassert i et kupert området på tomta, og dersom tiltaket flyttes på 
et flatere område vil man fint kunne oppføre en bygg i 1 etasje uten å foreta unødvendige 
terrenginngrep. Areal- og ressursdisponeringsbehov er derimot en fordel som kan tillegges 
vekt i vurderingen. Det er klart at tiltakshaver har et ønske om et større areal på 
eiendommen. Ettersom det ikke er bygget noe på tomta fra før, mener 
kommunedirektøren at areal- og ressursdisponeringsbehovet er en fordel som bør tillegges 
mindre vekt. Tiltakshaver har her en fri mulighet til å disponere bygget ut fra egne behov, 
innenfor rammen av tillatt BRA. Ønsker tiltakshaver å prioritere 40 m2 garasje i hytta, vil 
resten av hytta bli maks 100 m2 i BRA. Det vil være en objektiv fordel ved eiendommen å få 
en garasje i hytta, men denne fordelen kan likevel oppnås ved å redusere øvrig størrelse på 
hytta. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger andre objektive fordeler for 
eiendommen som er relevante i vurderingen. Personlige fordeler skal ikke tillegges vekt i 
vurderingen.  
 
Videre skriver kommunen at det er få ulemper å trekke frem, for uten om at høyden på 
deler av tiltaket vil bli høyere. Etter en ny vurdering mener kommunedirektøren at 



høydeøkningen ikke er ulempe som er relevant i vurderingen av fordeler/ulemper vedr. 
utnyttelsesgrad.  
 
Ulemper som ikke er nevnt i forrige vedtak er de tilsidesatte hensyn som er nevnt ovenfor; 
hensynet om å begrense innvendige arealer. Som nevnt er utnyttelsesgrad et sentralt 
styringsverktøy i plansammenheng, og det er en ulempe som tillegges stor vekt å fravike 
denne med en økning på 30,4 %. Likebehandling og forutberegnelighet er andre ulemper 
ved å gi tillatelse til et så stort avvik. Planområdet er ferdig utbygd, og de øvrige 
eiendommene har forholdt seg til fastsatt utnytting (for utenom et mindre avvik på 0,6 m2).  
 
En alminnelig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det skal være en stor overvekt av 
fordeler for at vilkåret skal være oppfylt. Etter en helhetsvurdering av fordeler og ulemper 
har kommunedirektøren kommet frem til at en slik overvekt av fordeler ikke er tilstede i 
denne saken. Etter kommunedirektørens vurdering er det snarere en overvekt av ulemper.  
 
Konklusjonen: Fordelene ved å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene, og 
kommunen skal gi avslag på søknad om dispensasjon jf. pbl. § 19-2 annet ledd.  
 
Gesimshøyde 
I vedtak datert 20.04.21 har kommunen gjort følgende vurdering av det rettslige vilkåret 
om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt: 

«Hensynet bak bestemmelsen er å regulere høyder og volum på bygninger. I 
bestemmelsene er det definert maksimalt tillat sokkelhøyde/topp grunnmur. På denne 
eiendommen er den satt til 814 moh. Møne og gesims skal måles fra topp grunnmur. 
Tiltaket har saltak og innenfor angitte takvinkler, med 22 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. Slik tiltaket er utformet 
vil endefløyen (ca. 1/3 del), det søkes om dispensasjon fra, kunne fått et betydelig større 
volum om gesimsen var trukket ned til hva bestemmelsene tillater. Ved å tillate en høyere 
gesims, i denne konkrete saken, vil denne bygningsdelen ikke bli like dominerende sett i 
sammenheng med fløyen i sør der møne og gesims er i henhold til bestemmelsene.» 

 
Etter en ny vurdering er kommunedirektøren enig i at hensynet bak bestemmelsen er å 
regulere høyder og volum på bygninger. Det må her legges til at vi er i et område på fjellet 
der det er gjort flere tiltak i reguleringsplanen for å gjøre utbygging mest mulig skånsom i 
naturomgivelsene, eksempelvis begrensning i etasjeantall og utnyttelsesgrad. Ved å sette 
begrensninger på maksimalt 2.85 m. gesimshøyde 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 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 vedr. tillatt gesimshøyde.  
 
Kommunedirektøren endrer sitt syn om at bygningsdelen i sør er mer dominerende enn 
bygningsdelen med oppstugua. Deler av årsaken til at den fremstår som mer dominerende 
er pga. underetasjen. Ettersom denne er strid med kravet til etasjeantall og 



høydebestemmelser, vil den ikke kunne godkjennes slik som på tegningen uten 
dispensasjon. Ved å fjerne underetasjen på bygningsdelen i sør, vil bygningsdelen 
bestående av oppstugu klart fremstå som mer dominerende.  
 
Tillatt gesimshøyde i reguleringsplanen er 2,85 m., og det det søkes om en gesimshøyde på 
4,126 m. Dette gir en økning på 1,276 m. (44,8 %). Kommunedirektøren mener at avviket er 
så stort at det vil sette hensynet om å begrense høyder og volumet på bygningene vesentlig 
til side. En slik overskridelse vil gi et meget dominerende og ruvende bygg, som ikke var 
tilsiktet i reguleringsplanen.  
 
Spørsmålet blir således om hensynet bak bestemmelsen likevel er tilsidesatt som følge av at 
det er begått saksbehandlingsfeil i fire byggesaker vedr. 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. Klager anfører at han har rettskrav på å få tillatelse til et avvik 
på 1,276 meter ettersom kommunen har begått saksbehandlingsfeil i andre byggesaker. 
Avviket på 1,134 meter er en saksbehandlingsfeil som ikke bør danne grunnlag for normen 
videre. Klager vil uansett ikke ha et rettskrav på et avvik som er større enn de 
saksbehandlingsfeilene som er begått tidligere. Slik dispensasjonssøknaden fremstår i dag, 
vil et avvik på 1,276 meter sette hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side, og tidligere 
saksbehandlingsfeil danner ikke presedens for innvilget et så stort avvik som omsøkt.  
 
 
Konklusjon: Hensyn bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjon om gesimshøyde med en økning på 1,276 meter (44,8 %). Øyer kommune har 
derfor ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon fra gesimshøyde i denne saken, jf. pbl. § 19-2 
annet ledd.  
 
Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, skal kommunen gi 
avslag på dispensasjonssøknaden.  
 
 
Subsidiært: Er fordelene klart større enn ulempene?  
 
Følgende vurdering ble gitt i vedtak datert 20.04.21; 

«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. Det vil ikke øke BRA på fritidsboligen, men det vil gi en funksjonell hems løsning 
ved å tillate høyere gesims.  
 
KD mener at gesimshøyden i dette tilfellet vil gi fritidsboligen et mindre dominerende volum og 
dermed vil virkningene være til mindre sjenanse for tilliggende naboer. Det vil bli satt som vilkår at 
maksimal grunnmurshøyde skal være 813,5 moh., dette resulterer i at tiltaket vil bli liggende 0,5 
lavere enn hva planen vil tillate. Mønehøyden er i henhold til bestemmelsene, slik at fritidsboligen er 
innenfor på høyder. Fritidsboligen har ellers et godt estetisk uttrykk. 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 innafor. KD 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.» 

 
Etter en ny vurdering mener kommunedirektøren at en økning fra tillatt gesimshøyden på 
nesten 1,3 meter vil gi et mer dominerende volum, selv om overskridelsen gjelder ca. 1/3 av 
hytta. Det kan drøftes hvor stor sjenanse tiltaket får for naboer, men det er klart at gbnr. 
10/84, 10/81, 10/83, 10/85, 11/92 og 11/119 vil se denne delen av tiltaket fra sin eiendom. 
Kommunedirektøren mener at det vil ha en virkning for naboer å tillate en gesimshøyde 
som overskrider reguleringsplanen med ca. 1,3 meter, selv om ulempen tillegges liten vekt.  
 
Reguleringsplanen har satt begrensninger om maksimal grunnmurshøyde. Hensynet bak 
bestemmelsen om maks grunnmurshøyde er satt for at hyttene ikke skal ligge for høyt i 
terrenget. Man trenger ikke å plassere hytta på maks tillatt, men man får ikke lov til å 
plassere hytta høyere. At den maksimale grunnmurshøyden ikke er utnyttet, begrunner 
ikke at øvrige planbestemmelser bør fravikes. Etter ny vurdering har derfor 
kommunedirektøren kommet frem til at selv om tiltaket er omsøkt 0,5 lavere meter lavere 
enn hva planen maks tillater, er det ikke en fordel for å gi dispensasjon fra gesimshøyde.  
 
En annen ulempe ved å dispensere 1,3 meter fra tillatt gesimshøyden er at 
forholdsmessigheten mellom møne- og gesimshøyde vil gi et annet uttrykk på hytta når 
møne- og gesimshøyden får en kortere avstand. Dette er i strid med tiltenkt arkitektonisk 
utforming av byggene i reguleringsplanen. 
 
Areal- og ressursdisponeringsbehov er en fordel som kan tillegges vekt i vurderingen. Det er 
klart at tiltakshaver har et ønske om et høyere bygg som vil gi et større areal i oppstugu-
delen. Ettersom det ikke er bygget noe på tomta fra før, mener kommunedirektøren at 
areal- og ressursdisponeringsbehovet er en fordel som bør tillegges mindre vekt. 
Tiltakshaver har her en fri mulighet til å utforme bygget ut fra egne behov, innenfor 
rammen av tillatte høydebestemmelser. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger 
særlige grunner for hvorfor det er behov for høyere gesims og større areal i oppstugu-
delen, for utenom at det er ønskelig med større hytte.  
 
Etter en helhetsvurdering av fordeler og ulemper har kommunedirektøren kommet frem til 
at en overvekt av fordeler ikke er tilstede i denne saken. Etter kommunedirektørens 
vurdering er det snarere en overvekt av ulemper.  
 
Konklusjonen: Fordelene ved å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene, og 
kommunen skal gi avslag på søknad om dispensasjon jf. pbl. § 19-2 annet ledd   
 
Kan-skjønnet 
 
Uavhengig av om de rettslige vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd hadde vært oppfylt, ønsket 
plan- og miljøutvalget å gi avslag på dispensasjonssøknaden. Subsidiært blir det foretatt en 



vurdering av kommunes frie forvaltningsskjønn, selv om kommunen har en plikt til å gi 
avslag ettersom de rettslige vilkårene oppfylt.  

 
 Utnyttelsesgrad 

 
Selv om feltet er ferdig utbygd (foruten om klagers tomt) er det en reell fare for 
presedensvirkning. Kommunen vil kunne motta ytterligere søknader om dispensasjon for 
utvidelse av BRA for de øvrige tomene. Kommunen har i lang tid hatt en generell restriktiv 
holdning til å ikke dispensere fra utnyttelsesgrad. Det er et ønske om at endringer i 
utnyttelsesgrad gjøres gjennom en reguleringsendring. I denne saken er avviket så stort at 
kommunen mener at en dispensasjon vil medføre en uthuling av et vesentlig 
styringsverktøy i planen. 
 
Omsøkt utnyttelsesgrad gir en økning på 30,4 % fra tillatt utnyttelsesgrad. Hensynet om å 
begrense innvendige arealer vil bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon av en 
størrelse som omsøkt. Det foreligger to avvik på utnyttelsesgrad i byggesaksbehandling 
innenfor det regulerte område; OPA 2,5 m2 og BRA 0,6 m2. Det ble begått 
saksbehandlingsfeil da disse ble tillatt uten dispensasjon. Saksbehandlingsfeilene gir ikke 
senere saker rettskrav pga. presedensvirkning. For det første er kun begått to feil og 
avvikene er av mindre karakter. Et annet moment at avvikene er fra 2006 og 2007. 
Kommunen kan snu en uønsket trend, så lenge det ikke har gått for langt. Kommunen har 
heller gitt tillatelse til et så stort avvik som omsøkt fra utnyttelsesgraden i øvrige 
byggesaker innenfor det regulerte område. Det er reell sjanse for uheldig presedensvirkning 
ved å gi dispensasjon, og det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik utvikling. 
 

 Gesimshøyde 
Faren for presedens vedr. gesimshøyde er mindre, selv om det kan tenke at det søkes om 
ombygging av eksisterende bygg.  Selv om presedensfaren er mindre, vil en dispensasjon 
medføre en uthuling av høydebestemmelsene i planen. Kommunen synes de er uheldig at 
kravet til gesimshøyde ikke er overholdt i fire andre byggesaker, men mener at omsøkt 
tiltak har et for stort avvik til kommunen ønsker å tillate det. Avvikene i tre av sakene er 
betydelig mindre (39-60 cm). Kommunedirektøren er ikke kjent med at kommunen har gitt 
dispensasjon fra gesimshøydebestemmelse i andre planer med et avvik av en slik størrelse 
om omsøkt, og mener at avviket er altfor stort. Det er reell sjanse for uheldig 
presedensvirkning ved å innvilge dispensasjon, og det er heller ikke ønskelig å legge til rette 
for en slik utvikling. 
 
Videre henviser kommunedirektøren til ulempene som nevnt ovenfor som en del av 
avslaget etter frie forvaltningsskjønnet.  
 
Avslag på byggesøknad 
Fatter plan- og miljøutvalget vedtak om avslag med ny begrunnelse, bør avslag på vedtak 
om byggesøknad oppheves. Det må da fattes et nytt vedtak om avslag på byggesøknaden 
som er hjemlet med avslaget i dette vedtaket.  
 
Øvrige kommentarer til dispensasjonssøknaden 
Underetasje 



Reguleringsplanen åpner ikke for en underetasje, slikt som omsøkt. Det burde derfor vært 
søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser som omhandler tillatt etasjer i tillegg.  
 
Kommunedirektøren skrev følgende i vedtak datert 20.04.21; «Selv om delen vil bli høyere 
vil ikke dette fremstå som noen fullverdig etasje, da dette kan regnes som en utsjakting til 
garasjeport.» Dette er feil. Ifølge grad av utnytting er det å regne som en etasje når det er 
måleverdig areal. Reguleringsplanen tillater kun 1. etasje, jf. pkt. 3.5. 
 
Møne- og gesimshøyde for underetasje 
Ved fastsettelse av møne- og gesimshøyde i reguleringsplanen er det ikke tatt høyde for 
bygging av underetasje da det kun er tillatt med 1 etasje, slik at intensjonen bak 
målereglene i planen ikke blir ivaretatt ved måling fra topp grunnmur ved bygging av 
underetasje. Dersom man måler gesims- og mønehøyde fra støpt dekke i underetasjen, er 
gesimshøyden for denne delen ca. 5,4 meter og mønehøyden ca. 6,9 meter. Gesims- og 
mønehøyden vil da gi en økning fra tillatt gesimshøyde på 2,54 meter (89,1 %) og tillatt 
mønehøyde på 1,65 meter (31,4 %). Slike mål er klart i strid med intensjonen bak 
høydebestemmelsene i reguleringsplanen. Denne delen av bygget vil bli svært 
dominerende og ruvende. Kommunen har hjemmel til å avslå en byggesøknad dersom 
kommunen etter skjønnsvurdering mener at bygget ikke får en god arkitektonisk utforming 
jf. pbl. § 29-1. Hadde øvrige bestemmelser vært iht. til reguleringsplanen, burde en slik 
vurdering vært gjort i denne saken.  
 
Garasje 
Etter en ny vurdering er kommunedirektøren noe usikker på om garasje (både som rom i 
bygning eller frittstående bygning) er tillatt i planen. Reguleringsplanen er gammel, og det 
foreligger ikke opplysninger i planmaterialene som besvarer spørsmålet. Kommunen må 
derfor tolke reguleringsplanen, og tolkningen må gjøres ut fra vedtakstidspunktet i 2001.  
 
Følgende planbestemmelser er relevante for tolkningen; 
 
3.3: «På hyttetomtene kan det maksimalt oppføres 3 bygninger; hytte, uthus, anneks – […]» 
3.2: «Byggemelding skal følges av situasjonsplan som viser adkomst, eksisterende og 
framtidig bebyggelse […] samt oppstillingsplass for minst 2 biler.» 
 
Kommunedirektøren ønsker plan- og miljøutvalgets syn på om garasje er tillatt. Dersom 
garasje ikke er tillatt, må klager også søke om dispensasjon for dette forholdet. Kommunen 
har i enkelte byggesaker tillatt garasjefunksjon i hytte, men da har det fremgått klart av 
reguleringsplanen at garasje er tillatt. Kommunedirektøren ønsker at plan- og miljøutvalget 
sier noe om hva et uthus er sett i lys av planens intensjon, og hvorvidt det er legitimt å 
plassere en garasje i en «hytte» tolket i lys av planens intensjon. Den eneste definisjonen 
kommunedirektøren har funnet av «uthus» er knyttet til landbruksdrift, og er ikke 
dekkende for fritidsformål. Ettersom det ikke foreligger en definisjon, må kommunen som 
sette rammer for bruken ut fra intensjonen i planen.  
 
Forslag til vedtak 
Kommunedirektøren gir ikke alternative forslag til vedtak da de rettslige vilkårene for å 
innvilge dispensasjon ikke er oppfylt. Dersom plan- og miljøutvalget har noe å tilføye i 



begrunnelsen, må dette gjøres. Dette gjelder også dersom plan- og miljøutvalget har 
avvikende meninger om kommunedirektørens vurdering av klagers anførsler.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune har begått saksbehandlingsfeil ved å ikke oppfylle 
begrunnelsesplikten jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25 og det foreligger 
saksbehandlingsfeil i rettsanvendelsesskjønnet i pbl. § 19-2 annet ledd. Feilen 
har virket bestemmende på vedtaket innhold jf. forvaltningsloven § 41 og vedtak 
datert 20.04.21 er ugyldig jf. forvaltningsloven 35 første ledd bokstav c. Vedtaket 
oppheves i sin helhet.  

 Det fattes et nytt vedtak med en ny begrunnelse.  
 Øyer kommune gir avslag på søknad om dispensjon om utnyttelsesgrad og 

gesimshøyde iht. begrunnelsen ovenfor. De rettslige vilkårene i pbl. § 19-2 annet 
ledd er ikke oppfylt.  

 Øyer kommune opphever avslag på byggesøknad DS-PMU 246/21 datert 
27.04.21.  

 Endringene som er foretatt gir klager en ny klageadgang.  
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