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Vedtak - Hol - 64/8 - Geilo sentrum B3 og FEL1 - klage reguleringsplan / 
detaljregulering - planid 062004088 

 
Vi viser til kommunens oversendelse 28.01.22. 

 
Sakens bakgrunn  
Hensikten med planen fremgår av planens punkt 1: 
 

«Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse og felles lekeareal innenfor 
område B3 og FeL1 i reguleringsplan for Geilo sentrum (PlanID 3044_062004088) i Hol 
kommune. Planen skal gi føringer for omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at 
hensynet til områdets attraksjonskraft blir ivaretatt og sikre at området fremstår helhetlig 
med god tilpassing til omgivelsene.» 

 
Forslagstiller er Bergheim AS og planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS.  
 
Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 17.04.21 til 29.05.21. Det kom inn 11 
merknader. 
 
Planen ble deretter vedtatt av Hol kommunestyre i møte den 02.09.21. Det kom inn én klage på 
vedtaket. Klagen ble behandlet i kommunestyret 04.11.21, og ble delvis tatt til følge. Nytt vedtak ble 
kunngjort 20.11.21.  
 
Vedtaket ble påklaget av Cathrine F. Framholt i brev datert 29.11.21. Klagen går ut på at: 
 

Kommunens vedtak av 04.11.21 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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- Klager er uenig i og har innsigelser mot at det gis dispensasjon 
- Mønehøyde på 12 m er til ulempe for Geilo Gaarden: høyden vil hindre utsikt, skade 

lysforholdene og ruve høyere i landskapet enn bygg i nærheten, jf. plan- og bygningslovens 
(pbl.) § 29-1, 29-2 og spesielt 29-4 

 
Utvalg for plan og utvikling tok ikke klagen til følge i møte den 20.01.22. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter pbl. § 1-9 som 
klageinstans til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
 
Statsforvalteren ser slik på saken 
 
Statsforvalterens kompetanse som klageinstans i plansaker 
Kommunestyret har som øverste planleggings- og reguleringsmyndighet ansvaret for å utøve det 
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. pbl. § 3-3. Etter en 
samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørte statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og 
andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke 
områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
Statsforvalteren kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen jf. bl.a. rundskriv  
T-8/86. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i regulerings-
bestemmelser. I forbindelse med klagebehandling kan det ikke gjøres endringer som innebærer at 
planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i endringene. 
 
Statsforvalteren skal legge stor vekt på det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Ettersom kommunens vurderinger og vekting av ulike 
planinteresser og planhensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i utgangspunktet 
mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.  
 
 
Vurdering av klagernes anførsler 
Klager er uenig i og har innsigelser mot at det gis dispensasjon. Forslagsstiller viser til at det ikke er 
søkt om dispensasjon, men godkjent mønehøyde på 12 meter er fastsatt i plan. Kommunen tolker 
derav anførselen som en klage på avviket fra mønehøydene fastsatt for området i sentrumsplanen. 
 
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 ble klagen delvis tatt til følge, og mønehøyde ble økt til 12 m.  
 
Plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2 skal sikre «en god arkitektonisk utforming» i samsvar med sin 
funksjon, og utføres slik at det etter kommunens skjønn «innehar gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold til dets funksjon og det bygde og naturlige omgivelser og plassering».  
 
Ved behandlingen av bestemmelsene i klagebehandlingen vurderer kommunen at:  
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«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.» 

 
Etter dette finner kommunen bestemmelsene for å være fulgt. Statsforvalteren er enig med 
kommunen.  
 
Klager viser særlig til § 29-4 om byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Første 
ledd siste setning viser til at: 
 

«Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp 
hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.» 

 
Slikt sett må det foreligge hjemmel i kommuneplan eller reguleringsplan for å føre opp bygninger 
høyere 9 meter mønehøyde. Mønehøyden vedtatt her er 12 m, men er også hjemlet i en 
detaljreguleringsplan, og omfattes derav ikke av høydebegrensningen i § 29-4.  
 
Kommunestyrets vedtakelse om endring fra sentrumsplanen mønehøyde på 9 m til nå 12 m er en 
del av deres beslutningsgrunnlag, og kan som nevnt gjøres etter pbl. § 3-3.   
 
 
Ulempe for Geilo Gaarden 
Klager hevder at en mønehøyde på 12 m vil hindre utsikt, skade lysforholdene og ruve høyere i 
landskapet enn bygg i nærheten. Også ved offentlig ettersyn kom det inn merknader fra Geilo 
Gaarden om at planforslaget ville frata utsikt nordover, samt at planforslaget ville føre til innsyn 
mellom byggene. 
 
Derav ble det i sluttbehandlingen diskutert betydningen av at eksisterende bebyggelse sør for 
planområdet vil miste noe utsikt mot nord som følge av detaljreguleringsplanen. I forhold til tidligere 
rammer i reguleringsplan for Geilo sentrum, er boligformålet nå flyttet slik at hovedbygget legges 
nærmere nord. Dette ble ansett som en fordel med tanke på innsyn mellom feltene, også ved en økt 
mønehøyde. Mønehøydens ulemper er behandlet i plansaken.  
 
Kommunen også viser til at:  
 

«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.» 

 
Planforslaget er gjennom en grundig vurdering begrunnet med at økt høyde fra 9 m til 12 m ikke vil 
gi negative konsekvenser for omkringliggende omgivelser og bebyggelse. Det er her tatt stilling til 
både sol og hovedutsikt. Videre ville en reduksjon av mønehøyden så sent i planleggingen føre til at 
1 av 3 planlagte etasjer måtte fjernes. 
 
Etter dette konkluderer kommunen med at det ikke har kommet inn nye opplysninger som tilsier at 
vedtaket skal omgjøres. Det legges vekt på at høydene er vurdert i kommunestyret ved to 
anledninger.  
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Statsforvalteren har forståelse for at klager er bekymret for høydens betydning for Geilo Gaarden. Vi 
vil i denne sammenheng vise til at kommunen gjennom en helhetsvurdering ikke kan se at disse 
ulempene er tungtveiende nok til at høyden må endres. Statsforvalteren støtter seg til kommunens 
vurdering.  
 
Oppsummering 
Statsforvalteren har etter dette kommet til at planforslaget er tilfredsstillende opplyst og at sakens 
dokumenter gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgjørelse i saken.  
 
Statsforvalteren kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta 
endringer i den vedtatte reguleringsplan basert på klagernes anførsler. Statsforvalteren presiserer i 
denne forbindelse at vedtak av arealplaner og disses nærmere innhold beror på et lokalpolitisk 
skjønn, som klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. fvl. § 34 annet ledd tredje 
punktum.  
 
Statsforvalterens mener kommunen har foretatt en bred planmessig vurdering av ulike hensyn som 
er fremkommet gjennom utarbeidelsen av planen. Planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk 
og vern av ressurser og utbygging jf. pbl. § 1-1. Vi kan heller ikke se at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  
 
Klagen har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. 
 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 04.11.21 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Sofie Lade Hellesø 
førstekonsulent 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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