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Rådmannens innstilling 

Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 4.11.2021, sak 86/21, opprettholdes og 
klagesaken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling.  
 
 
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 2/2022 i møte den 20.01.2022 

Behandling  

  

Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Saksordfører: Anders Tørrisplass 

  

 

Vedtak 

 

  

Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 4.11.2021, sak 86/21, opprettholdes og 
klagesaken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling.  
  



  



Kommunestyre har behandla sak 3/2022 i møte den 27.01.2022 

Behandling  

Saksordfører: Anders Tørrisplass 

Votering: 

Innstilling fra utvalg for plan og utvikling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 4.11.2021, sak 86/21, opprettholdes og 
klagesaken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling.  

  

  



Saken avgjøres av 

Kommunestyret dersom klagen tas helt eller delvis til følge. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
dersom klagen ikke tas til følge.  

Vedlegg 

1 629313 B3 Plankart A3 210906 Vedtatt plan 

2 Planbeskrivelse_VEDTATT 

3 Reguleringsbestemmelser_VEDTATT 

4 Saksutskrift - Detaljregulering område B3 og Felt 1 - Geilo sentrum - 1. gangs behandling 

5 Saksprotokoll DETALJREGULERING OMRÅDE B3 OG FEL 1 - GEILO SENTRUM - 
sluttbehandling 

6 Saksprotokoll Detaljregulering område B3 og FeL1 - Geilo sentrum - klagebehandling 

7 OMråde B3 og FeL1- Geilo sentrum - Merknader 

 

Dokument i saken 

Se Elements-sak 2021/2242 og 360-sak 20/02862. 

Saksopplysninger 

Hol kommunestyre vedtok 02.09.2021, sak 62/2021 Detaljregulering for område B3 og FeL1 – 
Geilo sentrum med følgende endringer: 

- Før det kan gis igangsettingstillatelse skal fortau mellom Geilo sentrum (G27) og 
planområdet være etablert.  

- Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan (9 m).  
- Bestemmelse 3.1.2 tas ut (minstekrav til jorddybde over p-kjeller).  
 

Vedtak av planen ble kunngjort 11.9.2021 med klagefrist til 4.10.2021. Det kom inn én klage på 
vedtaket, og denne var mottatt innen fristen. Klagen var innsendt av GeiloArk på vegne av 
Bergheim AS, som er hjemmelshaver innenfor planområdet. Forholdene som ble påklaget var 
krav om fortau til Geilo sentrum, samt redusert mønehøyde. Klagen ble behandlet i 
kommunestyre 4.11.2021, sak 86/21. Følgende ble vedtatt: 

«III. Klagen tas delvis til følge. Rekkefølgebestemmelse vedr. fortau langs Geilovegen endres til 
«Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor planområdet skal 
fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortauet skal i henhold til egen 
avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske krav for bygging av kommunale 
veger, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 Veg- og gateutforming.». Mønehøyde 
endres til 12 m.» 

Vedtaket om å ta klagen delvis til følge er et nytt enkeltvedtak. Vedtaket ble kunngjort 
20.11.2021, med klagefrist 13.12.2021. Det har kommet inn én klage på vedtaket. Klager er nabo 
til planområdet, og klagen er kommet inn innen fristen. Klagen tas derfor opp til 
realitetsbehandling. Det klages på økt mønehøyde som følge av vedtak i sak 86/21 (12 m).   

Klagers merknader 

Cathrine F. Framholt, datert 29.11.2021 



- At mønehøyden endres til 12 m innebærer at det kan bygges en etasje til, fra det som 
var tidligere vedtatt innenfor planområdet. Det klages på vedtaket med den 
begrunnelse at det er til ulempe for Geilo Gaarden. Med den høyden på bygget (12 m, 
administrasjonens presisering) vil det hindre utsikt, skade lysforholdene og ruve 
høyere i landskapet enn bygg i nærheten, ref. plan- og bygningslovens § 29-1, 29-2 og 
spesielt 29-4. 

- Klager er uenig i og har innsigelser mot at det gis dispensasjon. 
 

Planfremmers kommentarer 
Planfremmer ved GeiloArk har kommentert klagen i e-post av 14.12.2021: 

Det er ikke søkt om dispensasjon. Det er godkjent mønehøyde 12 meter i plan. Dette åpner for 
nedgravd parkeringskjeller, sokkeletasje, 2 etasjer over bakken og hems. Illustrasjonene av bygget 
har hele tiden vist denne løsningen. Bygget vil ta liten utsikt og lys fra Geilo Gaarden siden bygget 
blir liggende ca. 32 m nord for Geilo Gaarden. Viser til tidligere svar på merknad fra nabo (Asplan 
Viak).  

Forhold til overordnet plan 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Geilo satt av til nåværende sentrumsområde. 
Tidligere føringer for området finnes i reguleringsplan for Geilo sentrum, planID 0620_04088. 
Området B3 ligger utenfor handelssentrum og er i denne planen avsatt til boligbebyggelse med 
en utnyttelsesgrad på 40 % BYA og maks mønehøyde 9 m. Område FeL1 er avsatt til felles 
lekeplass for eiendommene i felt B1-3, TB1a og HBTF3.  

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 20.06.2018, vektlegges det at kommunen har behov 
større mangfold i boligtilbudet, og at nye typer boliger i sentrumsnære områder, som 
leilighetsbygg og flermannsboliger, vil kunne være attraktivt for flere grupper. I tettsteds- og 
bygdesentra skal boligbygging prioriteres fremfor andre utbyggingsformål.  

Vurdering 

Klagesaken skal vurdere om det kommer frem nye opplysninger som ikke er behandlet tidligere, 
eller påviste saksbehandlingsfeil. Drøftingen står altså på om klagen fremhever nye momenter 
som tidligere ikke har vært et tema eller gjenstand for diskusjon i planforslaget eller påstander 
om saksbehandlingsfeil. Planforslaget ble fremmet til sluttbehandling med en mønehøyde på 12 
m. Ved sluttbehandlingen ble mønehøyden vedtatt redusert til 9 m, i tråd med reguleringsplan 
for Geilo sentrum. Ved klagebehandling 4.11.2021, sak 86/21, ble klagen tatt delvis til følge og 
mønehøyde ble økt til 12 m. Det er dette vedtaket som nå påklages.  

Det vises i klagen til pbl § 29-1, 29-2 og 29-4, som omtaler krav til tiltak i lovens byggesaksdel. 
Paragraf 29-1 og 29-2 omhandler utforming av tiltak og visuelle kvaliteter for tiltak etter kapittel 
20 (Søknadsplikt), hvor det blant annet fremgår at ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres 
og utføres slik at det gir god arkitektonisk utforming, og slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter. Ordlyden i de omtalte paragrafene omhandler i hovedsak 
prosjektering i forbindelse med byggesaken, men det kan i reguleringsplaner også settes 
bestemte reguleringsbestemmelser for å sikre dette. Eksempler på dette kan være krav til 
takvinkel, utforming og fargebruk, og det vises her til de vedtatte reguleringsbestemmelsene hvor 
det blant annet er satt krav til saltak/skråtak for hovedbygget, samt gitt bestemmelser for farge- 
og materialbruk og terrengtilpasning. Flere av disse bestemmelsene er en videreføring av 
utformingsbestemmelsene i sentrumsplanen. Kommunen vurderer at bestemmelsene sikrer det 
tradisjonelle uttrykket med f. eks saltak som er brukt i kommunen, og ved at reguleringsplanen 
viderefører gitte bestemmelser i sentrumsplanen, vil den kunne gi et godt utgangspunkt for å 



sikre at bestemmelsene om visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven blir overholdt i 
byggesaken.  

Klagen fremhever spesielt § 29-4, som omtaler byggverks plassering, høyde og avstand fra 
nabogrense. I denne bestemmelsen fremgår det at bygninger med mønehøyde over 9 m bare kan 
føres opp hvor det er hjemmel i plan etter kapittel 11 (kommuneplan) eller 12 (reguleringsplan) i 
plan- og bygningsloven. Mønehøyden vedtatt i denne saken er 12 m, men er da også hjemlet i en 
detaljreguleringsplan og omfattes slik sett ikke av høydebegrensningen i § 29-4. Det vises i klagen 
til at klager er uenig i og har innsigelse mot at det gis dispensasjon. Da denne saken omhandler 
vedtak av en detaljreguleringsplan, og ikke dispensasjon, tolker administrasjonen som at dette er 
ment som et avvik fra mønehøydene fastsatt for området i sentrumsplanen.  

Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for det 
planfaglige skjønn, jf. plan- og bygningsloven § 3-3. Det er kommunestyret som avgjør hvilke 
arealdisponeringer, herunder også høyder, som skal gjelde i reguleringsplan. En vedtatt 
reguleringsplan er en politisk beslutning der kommunestyret avveier ulike hensyn og interesser, 
også satt opp mot føringene i eksempelvis kommuneplanens samfunnsdel. At tidligere foreslått 
og nå vedtatt mønehøyde på 12 m er en endring fra sentrumsplanen (9 m) fremgår tydelig av 
saken både til 1.gangs-, slutt-, og tidligere klagesaksbehandling og har slik sett vært en del av 
kommunestyrets beslutningsgrunnlag i denne saken.  

Ulempe for Geilo Gaarden 

I den innsendte klagen fremgår det videre at mønehøyden som er vedtatt i forbindelse med den 
første klagesaksbehandlingen (12 m) er til ulempe for Geilo Gaarden, da det vil hindre utsikt, 
skade lysforholdene og ruve høyere i landskapet enn bygg i nærheten.  

Det fremgår av saken til sluttbehandling (da fremmet med 12 m) at eksisterende bebyggelse sør 
for planområdet vil miste noe utsikt mot nord som følge av vedtatt detaljreguleringsplan. Ved 
offentlig ettersyn kom det inn flere merknader fra naboer i sør (Geilo Gaarden) med innspill om at 
planforslaget med mønehøyde på 12 m blant annet ville frata utsikt nordover, og at planforslaget 
ville føre til innsyn mellom byggene. Tidligere rammer for B3 var satt i reguleringsplan for Geilo 
sentrum. Her lå boligformålet nærmere bebyggelsen i sør, i alle fall for deler av denne 
bebyggelsen. Det ble ved sluttbehandling vurdert at det er å anse som en fordel at hovedbygget i 
denne detaljreguleringsplanen legges nærmere nord med tanke på innsyn mellom feltene, også 
ved en økt mønehøyde. Naboer i sør sitt syn på vedtatte høyder er gjort kjent i saken gjennom 
innspill ved offentlig ettersyn, og er slik sett behandlet i plansaken.  

Planforslaget ble også lagt frem til sluttbehandling med illustrasjoner som viste foreslått 
mønehøyde på 12 m på en måte som administrasjonen vurderer som tilstrekkelig for å kunne 
vurdere virkningene for området rundt og omkringliggende bebyggelse. En planvurdering 
innebærer videre at ulike og dels motstridende interesser veies opp mot hverandre. En plan kan 
dermed gi seg utslag i konsekvenser, som for enkelte oppfattes negativt, uten at dette er til 
hinder for godkjenning av planen.  

Konklusjon: 

Høydene i denne saken er vurdert i kommunestyret ved to anledninger. At ny bebyggelse på 
innenfor B3 vil føre til noe redusert utsikt for nabobebyggelse i sør, fremkommer av saken til 
sluttbehandling er og slik sett behandlet i plansaken. At vedtatt reguleringsplan åpner for høyere 
bebyggelse enn reguleringsplan for Geilo sentrum fremgår også tydelig i saksfremleggene som er 
lagt frem til politisk behandling. Det fremmes ikke anførsler om saksbehandlingsfeil.  



Etter en samlet vurdering kan ikke administrasjonen se at det i klage datert 29.11.2021 kommer 
frem nye opplysninger i saken som tilsier at vedtaket i sak 86/21 helt eller delvis skal gjøres om. 
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