
Stollen 84





Dersom utbygger hadde valgt en annen løsning hvor man istedenfor den 3. 
etasjen hadde hatt en loftsetasje og saltak og hvor det ut over gesimshøyde 
ellers var samme mål, ville det da medført en dispensasjonssak?
Svar:

• Møne kan være høyere enn gesims ihht reguleringsplanen. 

• Det er tiltakshavers ansvar ved ansvarlig søker er å velge løsninger, prosjektere og 
dokumentere at tiltaket er i tråd regler og kommunens plangrunnlag.

• Andre alternative løsninger er vanskelig for kommunen å vurdere hypotetisk. Vi vet hvilken 
grad på takvinkel som tillates, men høyde og høydevirkning vil blant annet bero på 
takvinkel, type bolig, møneretning, boligens areal, mm.
• Se tiltakshavers tilsvar for illustrasjoner (vedlegg 18).

• Virkningene for omgivelsene av et skråtak er annerledes enn et flatt tak.

• Når tiltakshaver har omsøkt flatt tak, så skal vi vurdere fordeler og ulemper knyttet til det 
konkrete tiltaket. 

• Det er ikke en fordel for naboer at utbygger har valgt en løsning som er i strid med planen, 
selv om et annet tak ville vært like høyt. Dette er også understreket av sivilombudet, som 
henvist til i saksfremlegget.



Er det gitt tillatelse til bygg på dette feltet med samme totale høyde uavhengig 
av takløsning?

Svar:

• Høyeste gesims i omsøkt bolig er over 9 meter, og har tre etasjer.

• De nærmeste naboene på hver side, Stollen 82 og 86, har fått godkjent eneboliger i to 
etasjer med flatt tak og overstiger ikke 7 meter gesims. 

• Stollen 62, som ligger i rekken bak, er lik flere boliger bortover på samme rekke og de har 
skråtak. Også disse er godkjent med to etasjer, hvor gesims er under 7 meter og møne er 
under 8 meter. 

• Stollen 76, som ligger i enden av gata, har skråtak og er godkjent med to etasjer. Boligen 
har gesimshøyde på 6 meter, og mønehøyde på 8,3 meter.
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