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Vedlegg: 

- Søknad om rammetillatelse 
- Søknad om dispensasjon 
- Tegninger 
- Situasjonsplan 
- Supplering av søknad – følgebrev 
- Tilbakemelding/supplering datert 25.05.2022 med vedlegg 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 22/1360 
- Reguleringsbestemmelser for plan-id 201711 Musdalsæter Høgsvea. 

 
 
Sammendrag: 
Arkitekt Aslak Haanshuus AS søker på vegne av tiltakshaver Christian Blom om dispensasjon 
fra § 4.1 k) om krav til takvinkel i reguleringsbestemmelsene for plan-id 201711 
Musdalsæter Høgsvea. Reguleringsbestemmelsen sier at tak skal oppføres som saltak, med 
en takvinkel på mellom 22 og 32 grader. Det søkes om å få oppføre fritidsbolig og anneks 
som avviker fra et tradisjonelt rektangulær grunnplan. Takformen tilpasses grunnplanens 
utforming men ulike takvinkler som tilpasses bygningens fløyer og lave gavler. 
Hovedtakform ligger i intervallet 12-21 grader, bratteste takvinkel er på 37,4 grader og 
slakeste takvinkel er på 6,5 grader.  
 
Kommunedirektøren finner at de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det 
ikke gis dispensasjon. 
 
Saksutredning: 
Den 11.04.2022 mottok Øyer kommune søknad om rammetillatelse, med tilhørende søknad 
om dispensasjon, for oppføring av fritidsbolig og anneks på gbnr. 140/75 innenfor 
reguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea. Det søkes om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens §4-1 bokstav k om krav til takvinkel. Det er her angitt at tak skal 
oppføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 32 grader. Omsøkt fritidsbolig har en 
sammensatt takform med mange ulike vinkler. Takvinklene varierer fra 6,5 grader til 37,4 
grader. Hovedtakform ligger i intervallet 12-21 grader. Omsøkt anneks har et asymmetrisk 
saltak med takvinkel ca. 13 grader. 
 



I søknad om dispensasjon grunngis valgt utforming av tak og hvorfor dette bør tillates. 
Søker anfører at: 

- Utgangspunkt for omsøkt prosjekt er en bygning som tilpasser seg terreng og tomt 
der grunnplan forsøkes tilpasset tomtens spesifikke kvaliteter. Dette i motsetning til 
et standard rektangulær grunnplan som stort sett er lik uansett tomteforhold. 
Takformen må nødvendigvis tilpasses et slik grep og vil derfor også skille seg fra en 
vanlig hyttes standard saltak. Det har likevel vært en ambisjon om å ta utgangspunkt 
i skråtak, forstått som saltak, men med ulike takvinkler som tilpasses hyttens fløyer 
og lave gavler. 

- Hensikten med utformingen har vært å etablere en terrengtilpasset bygning, med en 
horisontal volumvirkning, hvor gavlene på hytten er lav og knytter seg til terreng. 
Hyttens høgeste punkt (møne) følger tomtens naturlige topografi, og hytten knytter 
seg slik til terrenget, med naturlige høgder tilpasset terrengformasjonen den 
bebygger. 

- Prosjektert løsning gir en vesentlig lavere hytte enn reguleringsplanen åpner for, og 
prosjekterte løsninger er utformet for å ivareta tiltakshavers ønske om en lav 
bygning, med varierte romlige kvaliteter, tilpasset tomtens unike forhold. 

- De mener intensjonen bak bestemmelsen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved å gi 
dispensasjon for takvinkler i dette tilfelle. Prosjektert løsning viser en bygning som 
tilpasser seg tomtens høgder, og slik sett vil fremstå lavere og mer beskjedent i 
terreng enn hva resultatet kunne vært ved å forsøke å maksimere høgder innenfor 
hvilke rammer reguleringsplanen gir. 

- De påpeker også at tomten er øverst i feltet, hvor all annen bebyggelse naturlig vil 
åpne seg i motsatt retning, mot syd og utsikten nedover dalen. Slik sett vil hytten 
være den mest tilbaketrukne og minst synlige i området. 

 

 
Fig. 1 – Situasjonsplan  
 



 
Fig. 2 – Illustrasjon/visualisering. Hytte, anneks og biloppstillingsplass sett mot øst 
 

 
Fig. 3 Plantegning 
 



 
Fig. 4 Snitt A 
 

 
Fig. 5 Snitt B 



 
Fig. 6 Snitt C 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) 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 forbud i §1-8, jf. pbl. § 19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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). 
 
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. § 19-2 (4). 
 
Naboer og berørte interesser: 
Søknad om rammetillatelse med dispensasjonssøknad er nabovarslet jf. pbl. § 21-3, og det 
er ikke kommet inn merknader til tiltaket.  
 



Jf. pbl. § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbud i § 1-8. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale eller 
statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
 
 
Plangrunnlaget: 
I reguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea § 4-1 bokstav k) står det: 
«Tak skal oppføres som saltak, med takvinkel på mellom 22 og 32 grader. Tak skal tekkes 
med skifer, tre eller torv.» 
 
I tillegg er det under § 3.3 «Utforming» bokstav b og f angitt følgende: 
«b) Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og 
fargesetting, utformes slik at området samla framstår med godt helhetlig preg. Det samme 
gjelder ved rehabilitering, tilbygg/påbygg og fasadeendringer.  
…….. 
f) Ny bebyggelse skal tilpasses slik at det oppnås en helhetsvirkning i forhold til eksisterende 
tilstøtende bebyggelse og miljø. Inngrep på tomta skal konsentreres slik at mest mulig 
grønnstruktur blir bevart.» 
 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å 
innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene 
er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 
19-2. 
 

- Hensynet bak bestemmelsen: 
Det fremkommer av reguleringsbestemmelsen § 4-1 k) at tak skal oppføres som 
saltak med en takvinkel på mellom 22 og 32 grader. Hensynet bak denne 
bestemmelsen er å sikre at planområdet skal ha et helhetlig uttrykk/formspråk. 
 
Det er videre under bokstav f) angitt at ny bebyggelse skal tilpasses slik at det 
oppnås en helhetsvirkning i forhold til eksisterende tilstøtende bebyggelse og miljø.  
Aktuell rammesøknad er den første søknaden som behandles på reguleringsplan 
Musdalsæter Høgsvea. Planen grenser til reguleringsplan for Musdalsæter 
hyttegrend (plan-id: 160e) som har lik bestemmelse for takform (saltak) og 
tilnærmet lik bestemmelse på takvinkel (22-30 grader mot Musdalsæter Høgsvea sin 
bestemmelse på 22-32 grader). Eksisterende tilstøtende bebyggelse er preget av 
tradisjonell takutforming, utført med saltak. Tiltaket vil klart skille seg ut ifra 
eksisterende tilstøtende bebyggelse. 
 
Selve takformen til fritidsboligen er ikke utført som et tradisjonelt saltak, og det kan 
nok diskuteres om vist løsning er å anse som saltak. Ansvarlig søker har beskrevet 



deres forståelse av saltak som en takform med motstående takflater, hvor fallet 
oftest er mot langsidene og slik får definert mønelinje sentralt i bygningskroppen, 
dette er videre underbygget av snitt-tegninger. Omsøkt tiltak, med takvinkler fra 6,5 
til 37,4 grader, avviker mye fra reguleringsbestemmelsens spenn på 22-32 grader og 
det tradisjonelle saltaket.  Å tillate den omsøkte takform/takvinkler vil sette 
hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vesentlig til side. 
 
Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
 

- Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene: 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene. 
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt 
generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går 
mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt. 
 
Å innvilge dispensasjonen vil kunne åpne for et arkitektonisk utrykk som fremstår 
mindre ruvende i landskapet enn hva som kan være resultatet dersom en 
maksimerer høyder innenfor reguleringsbestemmelsenes begrensninger. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkt løsning vil være at området vil kunne fremstå mindre 
ensartet. Det vil også svekke reguleringsplanen som et viktig styringsverktøy om det 
innvilges dispensasjon og dette kan føre til en mindre forutsigbar situasjon. Det bør 
også legges vekt på at det her er snakk om en forholdsvis ny reguleringsplan der det 
foreløpig ikke er innvilget tillatelser. Uthuling av planen er en ulempe av betydning. 
Takform og takvinkler er et av flere virkemidler for å sikre et helhetlig formspråk, 
avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning. 
 
Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke 
hjemmel til å gi dispensasjon. 

 
 

- «Kan»-skjønnet: 
Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge 
dispensasjonssøknaden. Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å 
avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. Men kommunen er bundet av at 
vilkårene i § 19-2 må være oppfylt. 
 
Selv om vilkårene ikke er oppfylt velger kommunedirektøren å si noe om presedens 
faren. I den konkrete saken er det stor fare for presedens. Det er en ny plan, som er 
i oppstarten av utbyggingen. Kommunedirektøren mener derfor at det bør gis avslag 
på dispensasjonssøknaden.  
 
 



 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4.1 k). De to kumulative vilkårene i § 19-2 er 
ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes med: 

- At omsøkt takløsning med takvinkler fra 6,5 til 37,4 grader avviker vesentlig fra 
reguleringsbestemmelsene og setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Takform og takvinkler er et av flere 
virkemidler for å sikre et helhetlig formspråk, avvik fra dette vil bidra med å svekke 
reguleringsplanen og dens betydning. 

 
 
Åsmund Sandvik Anette Lien Sponberg 
Kommunedirektør 


