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Vedlegg: 

- Vedtatt illustrasjonsplan (vedtatt 12.09.2019) 
- Søknad om dispenasjon 
- Tegning av omsøkt carport 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Sletmoen boligfelt (arealplankart) 
- Reguleringsplan for Sletmoen boligfel, Øyer reguleringsbestemmelser (vedtatt 2007) 

 
Sammendrag: 
Tinde Hytter AS er tiltakshaver og ansvarlig søker for utbyggingen på slettmoen boligfelt, 
gbnr. 20/39. Den 26.03.2020 ble det innsendt kommunen søknad om dispensasjon fra 
gjeldende bestemmelser for takvinkel på Carport punkt 5.3 i reguleringsplan for Slettmoen 
boligfelt. Omsøkt Carport på gbnr. 20/39 skal passeres nærliggende eksisterende carporter. 
Carportene fra byggetrinn 2007 ble bygd med takvinkel 15 grader, dette er ikke i henhold til 
gjeldene reguleringsplan. Tinde Hytter AS ønsker å oppføre carport, med samme takvinkel 
som eksisterende carporter.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges.  
 
Saksutredning: 
Tinde Hytter AS er tiltakshaver og ansvarlig søker for utbyggingen på slettmoen boligfelt, 
gbnr. 20/39. Tillatelse til tiltak for leilighetsbygg nr. 4 ble gitt 31.10.2019. Det søkes nå om 
tillatelse til tiltak for carport tilhørende dette leilighetsbygget. Den 26.03.2020 ble det 
innsendt kommunen søknad om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for takvinkel på 
carport.  
 
Gjeldende bestemmelser for gbnr. 20/39 er reguleringsplan for Sletmoen boligfelt, Øyer 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i øyer kommunestyret 22.02.2007.  
 
For carport gjelder følgende bestemmelser, punkt. 5.3 Carport/garasje:   

«Carport/garasjer tillates oppført i en etasje med saltak eller pulttak med vinkel 
mellom 22 og 30 grader. Grunnflaten for en carprt/garasje skal ikke overstige 16m2, 
og de skal være tilpassa bolighusene mht. matrerialvalg, form og farge.»  

 
For boliger gjelder bestemmelsenr, punkt. 2.3 Utforming:  
 «Boligene skal ha saltak med vinkel mellom 22/30 grader» 
 



Det ble først søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan punkt. 2.3. Denne 
bestemmelsen er gjeldende for boliger. Rettelse av søknad om dispensasjon, søkes det om 
dispensasjon fra bestemmelsene i punkt. 5.3, som er gjeldende for carport/garasje. 
 
Utbyggingen av boligfeltet på Slettmoen, startet i 2007. Første del av utbyggingen er 
omrisset i lilla på utklipp av arealplankartet nedenfor.  
 

 
Utklipp 1: Arealplankart, omrisset i lilla gbnr.20/35 byggetrinn fra 2007. Omrisset i blå, deler 

av gbnr. 20/39, leilighet 4 med omsøkt carport.  
 

Omsøkt carport på gbnr. 20/39 skal passeres nærliggende eksisterende carporter. 
Carportene på byggetrinn 2007 ble bygd med takvinkel 15 grader. Tegningene av carporter 
fra 2007 vist i utklipp 3.  

 



 
Utklipp 2: Illustrasjonsplan datert 09.09.2019, vedtatt 12.09.2019, DS-PU 555/19.  Omrisset 

i lilla, eksisterende carporter, tilhørende byggetrinn fra 2007 på slettmoen boligfelt gbnr. 
20/35. Omrisset i blå, omsøkt carport gbnr. 20/39. 

 

 
Utklipp 3:  Innsendt tegningsgrunnlag 2007, eksisterende carporter på Slettmoen boligfelt, 

gbnr. 20/35.  
 
Tinde Hytter AS søker nå om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for takvinkel på 
carport, for å kunne bygge carport med samme takvinkel som de eksisterende nærliggende 
carportene, altså takvinkel 15 grader.  
 
   



   
Utklipp 4: Omsøkt carport år 2020, tilhørende leilighetsbygg 4, gbnr. 20/39.  

 
Tinde Hytter AS fremfører i sin søknad om dispensasjon at «å øke takvinkel på carporten de 
nå skal oppføre til over 22 grader, vil gi et alt for ruvende tak. Carporten vil stå ved siden av 
de to andre og det estetiske uttrykket vil harmonere godt med de andre carportene på 
området som er oppført med samme takvinkel.»  
 
Videre fremfører de at «ulempen ved å innvilge en dispensasjon, er at tiltaket fraviker 
ønsket utforming i gjeldende reguleringsplan.»  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven 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 i 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).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). 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). 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene 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.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 



lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres.  
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende takvinkel, er å få en helhet og sammenheng i det 
regulerte området. Bestemmelsene for boliger og for carporter/garasje er ikke de samme, 
men bestemmelsen vedrørende takvinkel er lik. I henhold til reguleringsbestemmelsene for 
Slettmoen boligfelt, var det ment at boligene og carportene skulle ha samme takvinkel. 
Dersom hensynet bak bestemmelsen skal sies å bli vesentlig tilsidesatt, skjedde dette i 
forbindelse med utbyggingen i 2007. Tidligere oppførte carporter, fraviker bestemmelsen 
«saltak eller pulttak med vinkel mellom 22 og 30 grader», da disse er oppført med pulttak 
15 grader. Leilighetsbygg 4, hvor det nå søkes om å bygge tilhørende carport, er i henhold 
til bestemmelsene for boliger, «Saltak med vinkel mellom 22 og 30 grader». Omsøkt carport 
skal oppføres ved siden av de to eksisterende carportene. Ved at omsøkt carport bygges 
med samme takvinkel som eksisterende carporter, vil dette danne en helhet i 
bestemmelsen vedrørende carport/garasje, og hensynet bak bestemmelsen kan ikke sies å 
bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Så er det slik at tidligere feil ikke nødvendigvis gjør at man skal gjøre samme feil en gang til. 
I dette tilfellet gjør hensynet til helhet at det bør fortsettes å avvike fra 
planbestemmelsene. 
 
Fordeler må være klart større en ulemper.  
Ulempen med å tillate en carport med takvinkel 15 grader, er at den ikke er i henhold til 
reguleringsbestemmelsene vedtatt i 2007. I henhold til reguleringsbestemmelsene for 
Slettmoen boligfelt, var det ment at boligene og carportene skulle ha samme takvinkel. 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon fra bestemmelsene vedrørende takvinkel, er at 
carportene som blir stående i nærheten av hverandre, vil få et helhetlig og likt utseende.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Sletmoen boligfelt, for takvinkel på carport/garasje punkt. 5.3. Omsøkt 
carport tillates med takvinkel 15 grader.  
 
I reguleringsplanen var det ment at boliger og carporter skulle ha samme takvinkel. Når 
eksisterende carporter ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene, er det hesiktsmessig 
at det er en sammenheng mellom carportene i boligfeltet, og at det er en sammengheng 
mellom boligene i feltet. Omsøkt carport skal plasseres nærliggende eksisterende carporter, 
og disse vil da harmonere med hverandre. Ved å tillate takvinkel på 15 grader på carporten, 
vil uttrykket bli noe mindre iøyefallende. Hensynet bak bestemmelsene kan ikke sies og bli 
vesentlig tilsidesatt, og fordelene med å innvilge en dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
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