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SÆRUTSKRIFT 
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Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak inkl. søknad om dispensasjon 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Reguleringsbestemmelser for 

o planID 115 Hafjell Fjellandsby 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 22/549 
 

Sammendrag: 

Arkitektkontoret Streken AS søker på vegne av tiltakshaver Lasse Johansen om dispensasjon 
fra punkt 4.8 om gesimshøyde i reguleringsbestemmelsene for planID 115 Hafjell 
Fjellandsby. Det søkes om å få bygge en oppstugu med en gesimshøyde på 4,71 meter, der 
bestemmelsene sier maksimal gesimshøyde 3,4 meter.  

Kommunedirektørens finner at de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det 
ikke gis dispensasjon.  

 

Saksutredning: 

Den 14.02.2022 mottok Øyer kommune søknad om et påbygg på eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen Kaldsvekroken 76, gbnr 16/80, med tilhørende søknad om dispensasjon. Det 
søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hafjell Fjellandsby punkt 4.8 som 
omhandler gesimshøyde for å bygge oppstugu med gesims på 4,71 meter.  

I søknad om dispensasjon grunngis det hvorfor det bør tillates en høyere gesims på 
oppstugu. Søker anfører at: 

- Det ønskes høyere knevegger på påbygget for å øke nytteverdien av arealet i den nye 
«oppstugua» som skal benyttes som soverom. Gesimshøyder for eksisterende hytte 
beholdes slik de er; det er kun det nye påbygget som er røstet på tvers av 
eksisterende hytte, som vil få en økt gesimshøyde. 
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- De mener at den økte gesimshøyden i liten grad vil påvirke naboer og at fordelen ved 
en dispensasjon, med et arealeffektivt påbygg, vil være større enn å senke gesims til 
reguleringsbestemmelsens maks. høyde på 3,4 m som vil gi dårlig utnytting av 
påbyggets arealer. 

- De ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, vil bli vesentlig 
tilsidesatt. For omgivelsene vil det være mer vesentlig at mønehøyder og dermed lys og 
utsikt beholdes. Gesims- og mønehøyder i gavlfasadene er uendret. 

 

 
Fig. 1 – Fasader  

 
fig. 2 – snitt B – B  
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Lovgrunnlaget:  

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) 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 iht. 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.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  

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 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Naboer og berørte interesser: 

Søknad om tillatelse er nabovarslet jf. pbl § 21-3, og det er ikke kommet inn merknader til 
tiltaket. Gbnr 16/82 er ikke varslet da eierens adresse ikke er kjent eller finnes i matrikkelen 
jf. pbl. § 21-3 (1) 

Jf. 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 elle 
statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 

 

Plangrunnlaget: 

«4.8 I området H3, tomt nr.5 til 46 kan det oppføres fritidsboliger. 
På den enkelte tomt tillates bygget, målt i bebygd areal (BYA), inntil 35% av tomtens størrelse 
men maksimalt 103m2. På tomt 6-7, 14, 17-18, 21-22, 30-31, 38-39 og 42 til 46 tillates bygget 
inntil 2 boenheter i ett bygg, på de øvrige tomtene tillates kun oppført ett bygg med en 
bruksenhet. Maksimal mønehøyde er 5,8 m og maksimal gesimshøyde 3,4 m. Ingen del av 
grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng, kommunen 
kan ved skjønn tillate høyden hevet. På tomtene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 og 46 tillates sokkeletasje. Maksimal 
mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På tomt 38 og 39 tillates bygget i 2 
etasjer, maksimal mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På de øvrige tomtene 
tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell hems. Bygningene skal bygges enten som 
bindingsverkshytte, tømmerhytte eller stav- laft hytte. Dersom det bygges i bindingsverk skal 
det brukes stående utvendig kledning. Bygningene skal ha torv, skifer eller tretekking på 
taket. Bygningene skal beises utvendig i mørke jordfarger, vinduene skal være hvite, blå eller 
røde. Omramminger og event. andre bygningsdetaljer skal ha samme fargevalg som 
bygningen for øvrig. Det skal etableres minst 1 stk biloppstillingsplass i tilknytning til hver 
boenhet, som vist med formål privat veg ved tomtene, eller inne på den enkelte tomt.» 
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Tillatt gesimshøyde er 3,4 meter, gesims måles til underkant tekking, dvs taktro. Det 
omsøkte påbygget ønsker å ha 4,71 meter noe som utgjør 1.31 meter høyer enn tillatt.  

I tillegg sier bestemmelsene at det for eiendommen tillates kun bygg i 1 etasje + eventuell 
hems. Det omsøkte påbygges vil gi måleverdig bruksareal (BRA) i oppstugua og dette vil da 
regnes som egen etasje. Dette tillater ikke bestemmelsene på dette feltet.  

 

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: 

Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene 
skal legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal 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. Hensynet bak bestemmelser om maksimal 
møne- og gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers høyde og dominans. 

Å øke gesimshøyde på en såpass stor del av hytta bør etter kommunedirektøren (KD) sitt 
syn behandles med større forsiktighet enn der bare en liten del avviker fra 
bestemmelsene. Det skal ikke være en kurant sak å avvike fra dem. Det en imidlertid må 
ha for øye er om tiltaket strider mot bestemmelsene slik at det må nektes. Det kan 
diskuteres hvorvidt en økt gesimshøyde på 1,31 meter setter bestemmelsene i planen 
eller formålet bak dem vesentlig til side. Etter KDs vurdering utgjør en økt gesimshøyde 
på 1,31 meter, eller 38,5 %, en vesentlig økning og kan ikke aksepteres.  

Videre i reguleringsplanen er det tatt i bestemmelser om antall etasjer. Det er tillatt med 
1 etasje + eventuelt hems. Hensynet bak bestemmelsen er at bygningene ikke skal få for 
stort volum. Selv om at det er tillatt med en hemsløsning, skal ikke bygninger fremstå 
med flere etasjer.  Med en heving av gesimshøyde på påbygget/oppstugua vil volumet 
øke, oppstugua vil få en økt nytteverdi og vil få en etasje til, noe bestemmelsene ikke 
tillater.  

Konklusjon: Hensyn bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.  

 

- Fordelene med 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. 



Side 5 av 6 

Å innvilge dispensasjonen vil gi økt nytteverdi på påbygget, det vil få høyere knevegger og 
en økt utnyttelse av gulvflaten. Dette er fordelen ved å tillate en hevet gesims. Ulemper 
er at det ikke er tillatt med flere enn 1-etasje, ved å tillate en hevet gesims vil bygget 
fremstå som et bygg med 2 etasjer (selv dersom det (om)prosjekteres med hems som ikke 
har BRA). 

Det er definert i planen hvilke tomter som kan bygges med sokkel og hvilken som kan 
bygges med 2 etasjer. På øvrige tomter tillates kun 1 etasje + eventuell hems. Dette er en 
reguleringsplan som snart er ferdig utbygd, og det er ikke kjent med at det er gitt 
dispensasjoner på feltet tidligere. Det er en stor ulempe og vil medføre en svekkelse av 
reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjon fra dette punktet. 

Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner 
skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et 
område skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet 
ombudsmannens uttalelse i sak 2015/1635 med ytterligere henvisninger.  

Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel 
til å gi dispensasjon. 

 

«Kan»-skjønnet:  

Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Men kommunen er bundet av at vilkårene i § 19-2 må være oppfylt.  

Selv om vilkårene ikke er oppfylt velger Kommunedirektøren å si noe om presedens faren. I 
den konkrete saken er det stor fare for presedens, kommunedirektøren mener derfor at det 
bør gis avslag på dispensasjonssøknaden.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesims. De to kumulative 
vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater.  
Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via dispensasjoner.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å denne 
en helhet og harmoni i området, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen 
og dens betydning.  

 
 
Åsmund Sandvik Marius Lykre 
Kommunedirektør Fagleder Byggesak 
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 19.04.2022 sak 29/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesims. De to kumulative 
vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater. Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via 
dispensasjoner.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å denne 
en helhet og harmoni i området, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen 
og dens betydning.  

 
 
 


