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Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanens bestemmelse 3 d. angående maksimal gesimshøyde på gnr. 
102 bnr. 397. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
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Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
BIOS arkitekter – ansvarlig søker 
Maja Eiendom – tiltakshaver 
Knut Helge Reisersgård – nabo med merknad 
Wenche Strøm – nabo med merknad 
Anita Simonsen – nabo med merknad 
Ulf Bragvin –  nabo med merknad 
Anne Bøen – nabo med merknad 
Ståle Haaland – nabo med merknad 
Solaug Emberland – nabo med merknad 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Næringsbebyggelse på gnr. 102 bnr. 397 er oppført med høyere gesims enn 
godkjent i tillatelse og tillatt ifølge reguleringsplan. Det er søkt om dispensasjon om 
forholdet etter at bygget er oppført. Rådmannen har vurdert søknaden og kommet til 
at vilkårene for å innvilge en dispensasjon ikke er tilstede. Søknad om dispensasjon 
avslås.  
 
Fakta i saken: 
Historikk: 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra godkjent og regulert gesimshøyde på gnr. 
102 bnr. 397. Tomten ligger i Haugenveien 25 og 27, og er en del av et 
industri/næringsområde iblandet noen bolighus. Tomten er omfattet av et 
reguleringsplan for et område mellom Haugenveien og Søndre Tverrvei, planid. R-
131. Tomten er regulert til næringsformål. Bestemmelse 3 d. sier at maksimal gesims 
fra ferdig planert terreng kan være inntil 9 meter.  
 
I 2013 ble søknad om rammetillatelse innsendt. Den ble først behandlet av 
Hovedutvalg for teknikk og miljø den 07.11.2013 (se vedlegg 11 og 12). Hovedtema i 
denne behandlingen var nettopp gesimshøyder. Opprinnelig søknad overskred 
regulerte gesimshøyder. Søknaden hadde mottatt merknader fra naboer, som 
reagerte på den prosjekterte gesimshøyden. Disse naboene bor i bolighus rett sør for 
tomten og er derfor spesielt opptatte av at bygningene skal holde seg innenfor 
regulert gesimshøyde. Søknaden ble revidert slik at tiltaket skulle tilfredsstille regulert 
gesimshøyde. I den reviderte søknaden ble terrenget på vestre del av nordlig fasade 
bygget opp et kunstig avtrappet terreng for å klare å holde seg innenfor de 9 meterne 
som er tillatt gesimshøyde ifølge reguleringsplanen. Det ble anbefalt av rådmannen 
at dette burde godkjennes av politikerne og at rammetillatelse kunne gis. 
Hovedutvalget for miljø og teknikk vedtok at de anmeldte planene for bygningene 
kunne godkjennes. Det ble deretter gitt rammetillatelse den 25.11.2013.  
 
Etter hvert har det blitt gitt igangsettingstillatelser for deler av byggene, og per i dag 
er det gitt igangsettingstillatelse for alle deler av byggene. Det er også gitt midlertidig 
brukstillatelse for store deler av byggene. Utvendig fremstår byggene som ferdig.  
 
Vinteren 2018/2019 tok naboer kontakt med kommunen og uttrykket bekymring for at 
gesimshøydene på byggene er høyere enn det som er tillatt i byggetillatelse og i 
reguleringsplanen.  Den 28.06.2019 ble det fra kommunen sin side sendt en 
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henvendelse til ansvarlig søker og bedt om en redegjørelse for gesimshøyde «som 
bygget». Det ble satt en frist til 31.07.2019 for å komme med redegjørelsen. 
Kommunen mottok ikke svar på dette innen fristen. Den 08.08.2019 sendte 
kommunen ut et varsel om pålegg om uavhengig måling av gesimshøyder og varsel 
om ileggelse av tvangsmulkt. Det ble gitt frist til 02.09.2019 til å komme med 
uavhengige målinger av gesimshøyder. Kommunen mottok heller ikke nå noe 
dokumentasjon innen fristen. Det ble derfor sendt ut vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt den 12.09.2019. Det vedtaket ga en frist til 20.09.2019 for å utføre den 
uavhengige målingen av gesimshøyder. Kommunen fikk epost med målinger og en 
redegjørelse for gesimshøydene samme dag som vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt ble sendt ut.  
 
Ifølge dokumentasjonen som kommunen mottok 12.09.2019 er gesimshøyden på 2 
av 3 deler av bygget over det som er lagt til grunn i tillatelsen og det som er tillatt 
ifølge reguleringsplanen. På et punkt er det redegjort for at gesimshøyden er 0,4 
meter høyere enn det som er omsøkt og godkjent, og på et annet punkt er 
gesimshøyden 0,2 meter høyere enn det som er omsøkt og godkjent. I utregningene 
er det oppgitt hvilke gesimshøyder i koter som er godkjente, og hvilke gesimshøyder 
som er faktisk bygget. Det trekkes også fra 30 cm fra kotene på de som er faktisk 
bygget, fordi de sier at de har parapeter som er 30 cm høye og disse skal da ikke 
være med i beregningen av gesimshøyde ifølge TEK10 § 6.2.  
 
Avviket blir forklart med at opprinnelig ble fasadene prosjektert med fasadeelementer 
med en høyde på 1150 mm. Disse fasadeelementene viste seg å ha for lang 
leveringstid når man skulle bestille de opp, så man valgte heller å bestille 
fasadeelementer med en høyde på 1200 mm. Med 8 elementer og et avvik på 50 
mm per plate, blir det totale avviket på 0,4 meter. Videre blir det forklart at de valgte å 
ikke kutte platene for å skape et roligere fasadeuttrykk. At det å kutte platene på 
deler av bygget og ikke på andre deler av bygget ville skape et dårligere 
fasadeuttrykk. Skulle man kutte platene ville det også føre til avfall, som må kastes 
på fyllingen. Alle andre dekker og høyder er holdt innenfor gitt tillatelse. Det fremgår 
også av redegjørelsen at de mener at avviket er lite synlig med tanke på situasjonen 
og plassering nede på en utsprengt tomt. Det har heller ikke gitt fordeler for bygget i 
form av høyder på etasjene inne. Avslutningsvis påpeker de at det ikke vil være en 
god ide å kutte ned stålplatene for å vinne henholdsvis 0,4 og 0,2 meter. De ville 
også ha beskjed om dette måtte omsøkes. Det er også sendt med tegninger som 
viser målte kotehøyder slik det faktisk er bygget sammen med denne redegjørelsen.  
 
Kommunen gir i brev av 17.09.2019 beskjed om at forholdene må rettes eller det må 
søkes om dispensasjon. Samtidig presiserte kommunen at det ikke var en indikasjon 
på om de får innvilget dispensasjon, men en forklaring på hvilke rettigheter de har for 
å få prøvd saken. Kommunen ba om tilbakemelding på om forholdet skulle rettes 
eller om at søknad om dispensasjon ble sendt kommunen innen 27.09.2019.  
 
Den 27.09.2019 mottok kommunen tilbakemelding på at det vil bli søkt om 
dispensasjon, og at nabovarsel for dispensasjonssøknad ble sendt ut den dagen.  
 
Dispensasjon: 
Den 02.10.2019 mottok kommunen søknad om dispensasjon. Søknaden ble sendt 
kommunen før fristen til å komme med nabomerknader hadde utløpt, og kommunen 
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måtte purre opp svar på om det hadde kommet merknader og et svar på disse 
merknadene.  
 
Dispensasjonssøknaden er i hovedsak begrunnet med at fasadene ble prosjektert 
med fasadeelementer med en høyde på 1,15 meter, men at det på grunn av 
leveringsproblemer med disse heller ble valgt å bruke fasadeelementer som er 1,20 
meter høye. Dette har medført at gesimshøyden ble 0,4 meter høyere på den ene 
delen av bygget og 0,2 meter høyere på en annen del av bygget.  
 
Det ble vurdert å kutte det øverste elementet, men det virket arkitektonisk fremmed 
for et stort industrianlegg. De ønsket å forme anlegget arkitektonisk med en rolig 
horisontal inndeling.  
 
De vurderer at innvirkningen på naboene er minimal, spesielt siden tomten er gravd 
ut og bygget er plassert inn i terreng. Dette fører til at den nederste delen av bygget 
ligger lavere enn utsynet fra hagene til boligeiendommene i sør. Det er også et 
parkbelte mellom boliger og byggene, som er beplantet med trær med store kroner. 
Det vil etter hvert fremstå som et grøntbelte med høye flotte trær.  
 
Det skrives også at dette ikke har gitt byggherren noen gevinst i form av økt volum 
eller økt areal. Overskridelsene har ikke medført noen annen følge for bygget med 
hensyn til høyder for øverste dekke i bygg A og B. Takflatene ligger på samme 
høyde som godkjent i rammetillatelse.  
 
Fordelen med å innvilge dispensasjonen er at det betyr at de kan ferdigstille 
anlegget. Anlegget fremstår som et helhetlig arkitektonisk anlegg. Videre gir det ikke 
noen gevinst for naboene i sør at fasaden kuttes, dette vil føre til at de ser hele 
takflaten litt bedre.  
 
Ulempene, hvis man ikke innvilger dispensasjonen, er at det vil være fortsatt 
byggeaktivitet med støy og maskiner i området. Det er også forbundet en kostnad 
med å endre parapeten for gesimsen. Samfunnsøkonomisk vil dette føre til et stort 
avfallsvolum som må håndteres. Platene er ikke gjenvinnbart avfall.  
 
Nabomerknader: 
Det er mottatt en samlet nabomerknad fra eiere/beboere av gnr. 102 bnr. 31, gnr. 
102 bnr. 32, gnr. 102 bnr. 369 og gnr. 102 bnr. 29. Dette er 4 av de 5 
boligeiendommene rett sør for det aktuelle næringsbygget.  
 
Nabomerknaden innledes med at dispensasjonssøknaden fremstår som en historie 
om hvorfor dette har skjedd. De påpekes at forklaringen kun refererer til 
overskridelse av godkjente kotehøyder, mens gesimshøyde fra ferdig planert terreng 
ikke neves med ett ord.  
 
Videre påpekes det at Ås kommune og utbygger har blitt gjort oppmerksom på 
naboene sine bekymringer rundt byggets gesimshøyde allerede 24. november 2018, 
og at det hele har blitt trenert frem til nå hvor det foreligger en dispensasjonssøknad.  
 
Naboene anfører blant annet at det nedre bygget har en gesimshøyde på 9,7 meter 
til ferdig planert terreng på sørfasaden.  
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Det fremkommer av nabomerknaden at de sliter med støyrefleksjon fra Søndre 
Tverrvei etter at bygget har kommet opp, så hver centimeter teller for dem. Videre 
medfører overskridelsen av høyden på den vestre delen av bygget (øvre del) 
redusert ettermiddagssol.  
 
De mener videre at de kan overbære den støyen som arbeidet med reduksjon av 
gesimshøydene vil medføre, med tanke på at hele prosjektet har støyet mye og 
ingen har tatt hensyn til de da.  
 
Ansvarlig søker sine kommentarer til nabomerknad: 
Ansvarlig søker mener at naboene har brukt tall tatt fra tegninger, uten å bruke 
måleregler angitt i Grad av utnytting. De vil derfor avvise dette. De mener at den 
gjennomsnittlige høyden over terreng er lavere enn angitt i klagen.  
 
Videre sier de at det er målt støy fra bygget etter at bygget er tatt i bruk, og 
støyrapporten konkluderer med at støy fra bygget ikke overskrider grenseverdiene i 
T-1442.  
 
Avslutningsvis sier de at det ikke er satt noen vilkår i søknad om rammetillatelse til at 
bygget skal vurderes ut ifra støy fra Søndre Tverrvei. Støykart utarbeidet av Statens 
vegvesen datert desember 2011 viser at eneboligene ligger i hvit sone og ikke er 
støyutsatt fra Søndre Tverrvei. De kan derfor ikke se at trafikkstøy vedrører klage på 
målt gesims.  
 
Vurdering: 
Rådmannen vil innledningsvis påpeke at det har blitt søkt om dispensasjon i ettertid, 
etter at bygget er bygget. Videre måtte kommunen henvende seg til ansvarlig søker 
flere ganger før kommunen i det hele tatt fikk svar på hva gesimshøydene har blitt på 
de ferdige bygget. Videre er det ikke oppgitt reell gesimshøyde i meter, det opereres 
med kotehøyder. Reguleringsplanen omtaler ikke kotehøyder, men om antall meter 
fra ferdig planert terreng.  
 
Rådmannen ser alvorlig på at det bygges et bygg med høyder som er utenfor det 
som er omsøkt og godkjent i tillatelse og hva som tillates i reguleringsplanen. Det er 
kun når varsel om pålegg og tvangsmulkt ble sendt ut at ansvarlig søker tok initiativ 
til å måle byggets høyder og redegjøre for dette. Rådmannen mener at dette fremstår 
som bevisste valg, og at man spekulerte i å ikke bli oppdaget siden man ikke søkte 
om dispensasjon på et tidligere tidspunkt, som for eksempel når man fikk disse 
beskrevne leveringsproblemene med fasadelementene på 1,15 meter. Hadde det 
ikke vært for at naboene her kom med bekymringsmeldinger, hadde kommunen mest 
sannsynligvis ikke oppdaget avviket og bygget hadde fått stå slik. Plan- og 
bygningsloven og dagens byggesaksbehandling er basert på tillit. Det er ingen 
rutinemessig kontroll fra bygningsmyndighetene, men ansvarlige foretak signerer på 
at det blir bygget i henhold til tillatelser, lover og forskrifter. Bygningsmyndighetene 
og samfunnet for øvrig er derfor avhengig av at byggebransjen opptrer ærlig og 
redelig, og at de bygger byggene slik det er gitt tillatelse til. Det var også spesielt 
fokus på gesimshøyder i selve byggesøknaden, og det burde derfor vært åpenbart 
for utbygger og ansvarlig søker at overskridelser av tillatte gesimshøyder er alvorlig.  
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Når en søker om dispensasjon etter at forholdet er utført, skal det behandles som om 
en søker om dispensasjon før det ulovlige forholdet ble utført. Kommunen vil derfor 
ikke legge vekt på forhold som oppstår etter at bygget er bygget, når de vurderer 
dispensasjonen. Det skal ikke være lettere å be om tilgivelse enn å søke om 
tillatelse.  
 
Dispensasjonssøknaden som er kommet inn fremstår mer som en forklaring på 
hvorfor bygget er høyere enn en reell søknad om dispensasjon. Det legges vekt på 
forhold som har oppstått etter at bygget står ferdig. Rådmannen mener at 
dispensasjonssøknaden ikke oppfyller vilkårene til begrunnelse som står listet opp i 
plan- og bygningsloven § 19-2, jf. § 19-1, men velger uansett å behandle søknaden 
av hensyn til naboer og samfunnet for øvrig. Der er ansvarlig søker selv som har tatt 
valget om å ikke begrunne søknaden i henhold til pbl. § 19-2.  
 
Vurdering av innsendt materiale: 
Kommunen har ikke fått oppgitt gesimshøyde i meter, slik de egentlig har bedt om. 
Ansvarlig søker har besvart henvendelsen til kommunen med å bruke kotehøyder, og 
det er også det som brukes i dispensasjonssøknaden. Avviket i høyde er oppgitt i 
meter.  
 
Kommunen har imidlertid sett på innsendte tegninger og kart og funnet ut at avvikene 
som er oppgitt, muligens ikke er korrekte. Det er heller ikke kotehøyder som er lagt til 
grunn for tillatelsen, det er gesimshøyde i meter. Reguleringsplan omtaler også 
gesimshøyde fra ferdig planert terreng, i meter. Det er kun relevant å bruke 
kotehøyder på gesims- og mønehøyder i tilfeller der reguleringsplanen snakker om 
kotehøyder for å definere maksimal gesims- og/eller mønehøyder. I angjeldende sak 
er det derfor ikke interessant å se på avvik fra godkjent kotehøyde, det er 
gesimshøyde i meter fra ferdig planert terreng som gjelder.  
 
Ser man på tegninger som ble sendt inn sammen med målingene av gesimshøydene 
så er det store avvik fra hva som er godkjent gesimshøyde basert på tegninger som 
er sendt inn til rammesøknaden, og hva som er målt. Det er samme tegninger som er 
lagt til grunn for rammesøknaden, som nå er innsendt med nye målinger.  
 
Rådmannen har brukt innsendt tegningsgrunnlag og regnet ut hva som er 
gesimshøyder ut fra de innsendte målingene.  
 
Tegning med kommunens kommentar nr. 1 (se vedlegg nr. 8) viser en differanse 
mellom gesims og terreng på 8,86 meter på vestfasaden (øvre byggningsdel). Det 
som tegningen viser som oppgitt gesimshøyde, og som også er lagt til grunn i 
rammesøknaden er 8,00 meter. Avviket mellom det som er godkjent og det som er 
bygget er på 0,86 meter. Ansvarlig søker oppgir at øvre takdekke er bygget som på 
tegning, og at bygget ikke har fått større volum eller innvendig takhøyde. Det oppgis 
også at parapeten på bygget nå er 0,3 meter og dermed skal den ikke regnes med i 
gesimshøyden, jf TEK10 § 6.2. Bygget er her fortsatt innenfor 
reguleringsbestemmelsene hva angår høyder, men det vil fortsatt være en ulovlighet 
da hva som er bygget avviker fra hva som er godkjent. 
 
Det samme gjelder for østre del av øvre del av bygg, ned mot gårdsplassen mellom 
bygningsdelene (se vedlegg nr. 8). I søknaden er det oppgitt til å være 8,7 meter 
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gesimshøyde, mens utregning gjort av kommunen basert på innmålingene tegningen 
viser, viser at gesimshøyden er 9,19 meter. Her er avviket på 0,49 meter mellom hva 
som er godkjent og hva som er innmålt. Også den østre fasaden av nedre del av 
bygg har uoverensstemmelser mellom hva som er omsøkt og hva som utregning 
mellom innmålt terreng og innmålt gesimshøyde viser. Tegningen viser at 
gesimshøyden skal være 9 meter, mens differanse mellom innmålt terreng og 
innmålt gesimshøyde er 9,70 meter (se vedlegg nr. 9). Avviket er her på 0,70 meter 
mellom hva som er godkjent og hva som er innmålt. Også her oppgir ansvarlig søker 
at parapeten er på 0,3 meter og skal derfor ikke regnes med i gesimshøyden, jf. 
TEK10 § 6.2. Videre oppgir ansvarlig søker at takflaten ikke er plassert høyere enn 
på godkjent tegning, og at bygget ikke har fått større volum eller innvendig takhøyde.  
  
Rådmannen får ikke disse tallene og opplysningene til å henge sammen. Ut ifra de 
innsendte innmålingene og opplysningene som er gitt av ansvarlig søker mener 
derfor rådmannen at det er to alternative situasjoner. Alternativ 1 er at parapetene er 
over 0,3 meter og skal dermed regnes med i gesimshøyde jf. TEK10 § 6.2. Da vil de 
faktiske gesimshøydene være 8,86 meter, 9,19 meter og 9,70 meter. Alternativ 2 er 
at byggene har en parapet på 0,3 meter som oppgitt, men de har da fått større volum 
og innvendig takhøyde. Trekker man fra 0,3 meter fra de antall meter avvikene er, 
altså 0,86 meter, 0,49 meter og 0,70 meter får man henholdsvis 0,56 meter, 0,19 
meter og 0,40 meter. Dette er da grunnlaget for det økte volumet på bygningene. 
Rådmannen har ikke fått opplysninger nok i saken til å avgjøre hvilket alternativ som 
faktisk er tilfellet. Begge alternative situasjoner er i strid med gitt tillatelse og regulert 
høyde. 
 
Kommunen har på den bakgrunn forståelse for at naboene opererer med høyder 
opptil 9,7 meter i sin merknad til dispensasjonssøknaden. Det er heller ikke gitt noen 
tilfredsstillende forklaring fra ansvarlig søker på dette, bare at naboene ikke har brukt 
målereglene i Grad av utnytting.  
 
Videre ses det på flyfoto datert 02.06.2019 at bygningene har takoppbygg (se 
vedlegg 10). Disse er ikke vist på noen av tegningene som er sendt inn i forbindelse 
med søknader, og ei heller er disse målt i forbindelse med redegjørelse for 
gesimshøyde. Ifølge Grad av utnytting, s. 47, sier at takoppbygg av mer teknisk 
karakter som f. eks ventilasjonsoppbygg, sammenbygging av ventilasjonskanaler, 
heisbygg, trappebygg, mv. skal også legges til grunn ved beregning av gesimshøyde. 
Det sies videre at det ikke har vært intensjonen at disse skal holdes utenfor 
gesimsfastsettingen, men at de skal beregnes på samme måte som andre 
takoppbygg som arker, takopplett, osv. Reguleringsplanen har heller ikke noen 
bestemmelse om at slike tekniske takoppbygg kan holdes utenfor beregning av 
gesims. Reguleringsplanen er fra 1995, og målereglene på daværende tidspunkt er 
like som de er i dag. Gesimsen på bygget skal derfor regnes til toppen av 
takoppbyggene, da se ser ut til å være høyere enn 0,3 meter fra takflaten.  
 
Rådmannen mener på den bakgrunn at det er tvilsomt om avviket som ansvarlig 
søker har oppgitt på 0,4 og 0,2 meter er riktig. I den videre saksbehandlingen legger 
derfor kommunen til grunn at reguleringsplanens maksimale gesimshøyde kan være 
oversteget med så mye som opptil 0,7 meter, slik som beregninger ut fra 
tegningsgrunnlaget viser. Avviket vil trolig være enda høyere, når man regner med 
takoppbyggene.  
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Vurdering av dispensasjonen: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
    «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
De to vilkårene er kumulative, det vil si at begge vilkårene må være oppfylte.  Hvis 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, trenger man ikke å vurdere fordeler og 
ulemper, fordi vilkårene for å gi en dispensasjon er da uansett ikke tilstede.  
 
Blir hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt: 
Hensynene bak å regulere gesimshøyde er å sikre samsvar mellom bygningsvolum 
og høyde, terreng og høyde på bygning og samsvar mellom eksisterende 
bebyggelse og ny bebyggelse. I regulert strøk bidrar bestemmelsen til å sikre en 
enhetlig bebyggelse innenfor samme område. Bestemmelsen skal også sikre 
hensynet til luft og åpenhet i området, at lys og solforhold ikke påvirkes i for stor 
grad, og at fjernvirkningene av bygningene ikke blir for store. Høydebestemmelsen er 
også spesielt viktig i denne reguleringsplanen fordi det ligger 5 eneboliger midt inne i 
næringsområdet. Hensynet til luft, åpenhet, lys og solforhold er da ekstra viktig. At 
bygningene holdes innenfor rimelig høyder er også viktig for å sikre bomiljøet til 
eneboligene i næringsområdet.   
 
Dispensasjonssøknaden i inneværende sak har ikke vurdert om hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt. Vurderingen er derfor kun rådmannen sin egen vurdering.  
 
Naboene i boligeiendommene har kommet med merknader til byggesaken og til 
søknad om dispensasjon. De uttrykker bekymring over at de får store 
bygningsvolumer ved siden av seg som vil prege deres egne tomter. I nabomerknad 
til dispensasjonssøknaden blir det spesielt påpekt at de sliter med støyrefleksjon fra 
Søndre Tverrvei etter at disse byggene kom opp, så de sier at hver centimeter teller 
for dem. Overskridelsen av høyden på bygg B gjør også mye med å redusere 
ettermiddagssolen.  
 
Ansvarlig søker har svart ut at eneboligene ikke er påvirket av støy fra Søndre 
Tverrvei ifølge Statens vegvesen sin måling fra 2011. Denne målingen er fra før 
disse byggene kom opp, og virkningene av disse byggene og støyrefleksjon er derfor 
ikke kartlagt.  
 
Rådmannen vil minne om at det var spesielt fokus på gesimshøyder i byggesaken, 
og at den ble tatt opp til politisk behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø nettopp 
på grunn av gesimshøyder. På den nordlige siden av vestfasaden skal det være 
bygget opp et kunstig avtrappende terreng for å holde seg innenfor 9 meter 
gesimshøyde. Det ble anbefalt at søknaden godkjennes slik, da ville alle fasadene 
holde seg innenfor 9 meters gesimshøyde fra ferdig planert terreng.  
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I denne saken kan det se ut til at regulert gesimshøyde er oversteget med inntil 0,7 
meter, eller mer når man også tar med takoppbyggene i beregningen. Overskridelse 
på 0,7 meter må kunne betraktes som en betydelig overskridelse. Selv en 
overskridelse på 0,4 meter, som ansvarlig søker oppgir, må kunne betraktes som en 
betydelig overskridelse. Fasaden mot boligeiendommene og fasaden ut mot Søndre 
tverrvei er ifølge de oppgitte målene og tegningene 9,7 meter. Naboene har i sin 
merknad til dispensasjonssøknaden bemerket at de sliter med støyrefleksjon etter at 
disse byggene har blitt oppført. Hvis bygget er 0,7 meter, eller 0,4 meter høyere enn 
hva som er tillatt er det forhold som kan gjøre støyplagene enda mer fremtredende 
da det er en større overflate som kan reflektere støyen. Videre vil bygget få større 
nær- og fjernvirkning ved at fasaden er høyere. At fasaden er høyere enn 
reguleringsplanen tillater kan også skape ubalanse i forhold til annen 
næringsbebyggelse i området. Avviket er stort nok til at det kan føre til at bygget 
oppleves mer massivt enn omkringliggende bebyggelse. Selv om det ligger lenger 
ned i terrenget enn boligeiendommene i sør, så vil en fasade på 9,7 meter virke 
massiv i forhold til disse eiendommene. Når man har bolighus tett opptil 
næringsbygninger er det klart at høydebestemmelsene blir viktig for at eneboligene 
ikke føler at de «drukner» blant store næringsbygg rundt seg. Næringsbyggene har 
mye større volum og høyder enn boligbebyggelsen, og vil derfor få en stor 
innvirkning på boligeiendommene til tross for terrengforskjeller. Det er også fra 
naboenes side påpekt at den økte høyden på den vestlige fasaden gjør mye for å 
redusere ettermiddagssolen på tomtene deres. Lys- og solforhold blir klart påvirket 
av at bygningenes fasader blir høyere enn regulerte høyder. Rådmannen mener på 
den bakgrunn at hensynene bak reguleringsbestemmelsen om maksimal 
gesimshøyde blir påvirket i så stor grad at man må si at hensynene bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Det første vilkåret for å gi dispensasjon, at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, er ikke oppfylt, og dispensasjon kan 
derfor ikke innvilges.  
 
Subsidiære/avsluttende bemerkninger: 
Rådmannen vil dog komme med noen subsidiære bemerkninger angående de 
anførte fordelene og ulempene som ansvarlig søker har lagt til grunn for sin søknad.  
 
Ansvarlig søker har anført at fordelen med å innvilge dispensasjonen er at da kan 
bygget ferdigstilles. De anføres også at det vil gi liten gevinst for naboene i sør at 
fasaden senkes, for de vil da se hele takflaten litt bedre.  
 
Man kan ikke anføre at bygget kan ferdigstilles som en fordel, fordi man skal 
behandle søknad om dispensasjon før bygget bygges. Det er derfor helt irrelevant å 
se på dette som en fordel. Hadde man godtatt dette som en fordel, ville man åpne 
opp for at flere bygger først og søker om dispensasjon etter at bygget er oppført.  
 
Ulempene som beskrives i søknaden er at det vil føre til fortsatt byggeaktivitet og 
maskiner i området, samt at det er forbundet en kostnad ved å endre parapeten for 
gesimsen. Samfunnsøkonomisk vil dette føre til et stort avfallsvolum som må 
håndteres. Platene er ikke gjenvinnbart avfall.  
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Igjen anføres forhold som er en følge av at man har bygget ulovlig, uten å søke om 
dispensasjon på forhånd. Dette kan ikke tas i betraktning i en vurdering om 
dispensasjon. Videre skal man se på ulemper med å innvilge dispensasjonen. Her 
anføres det ulemper som utbygger blir rammet av hvis ikke dispensasjonen blir 
innvilget. Ulemper som er relevante er ulempene dette vil ha for naboer i området, 
presedensvirkning en dispensasjon kan få, osv.  
 
Ansvarlig søker har ikke gjort annet i søknaden enn å begrunne hvorfor det har blitt 
som det har blitt, og det er ikke anført noen som helst argumenter som faktisk hører 
hjemme i en søknad om dispensasjon. Denne søknaden gir derfor ikke grunnlag for å 
innvilge dispensasjon.  
 
Konklusjon: 
Hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplanen om maksimal gesimshøyde blir 
vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjonen innvilges. Vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er derfor ikke tilstede, jf. pbl. § 19-2. Søknad om dispensasjon avslås.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser for kommunen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom annet ikke følger av § 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

 
Alternativ innstilling: 
 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelse 3 d. om maksimal gesimshøyde for gnr. 102 bnr 
297.  
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjonen: 
Fyll ut begrunnelse her 
(Redegjør for hvorfor hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, samt angi fordeler som er klart større enn ulempene.) 
 
Kan vedtaket påklages? 
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Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom annet ikke følger av § 19.  
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


