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DISPENSASJON - GBNR 155/131/0/0 - TAKFORM OG TAKTEKKING  
 
 
Vedlegg: 

- Situasjonsplan 
- Fasadetegning eksisterende fritidsbolig 
- Plantegning eksisterende fritidsbolig 
- Fasadetegninger x4 
- Snitt 
- Plantegning 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan-ID: 102B Hafjelltoppen hyttegrend 
- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 21/3511 

 
 
Sammendrag: 
Ansvarlig søker Eladior Ramm AS søker om dispensasjon på vegne av tiltakshaver Grethe 
Viksaas for å kunne oppføre et tilbygg til fritidsbolig hvor deler av taket avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende taktekking og hele taket på tilbygget avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende takform.  
 
Største del av tilbygget ønskes oppført med valmet tak. Taket fremstår som et saltak kun fra 
fasade sør. På bygningsdelen mellom eksisterende fritidsbolig og tilbygg er det omsøkt flatt 
tak og takpapp som taktekking. Tilbygget bryter med reguleringsbestemmelsene 
«Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader» og 
«Fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for takform og taktekking for 
mellombygget, men at det ikke gis dispensasjon for annen takform på hovedtilbygget.  
 
 
Saksutredning: 
Ansvarlig søker Eladior Ramm AS søker om dispensasjon på vegne av tiltakshaver Grethe 
Viksaas for å kunne oppføre et tilbygg til fritidsbolig hvor deler av taket avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende taktekking og hele taket på tilbygget avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende takform.  
 
 
Den 27.12.2021 mottok Øyer kommune en rammesøknad for tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig i Kringelåsvegen 4, gbnr. 155/131. I forbindelse med behandling av 



rammesøknaden ble det oppdaget at omsøkt fritidsbolig ikke er i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Den 02.06.2022 mottok Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i plan-ID 102 Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 
av kommunestyret 16.05.2014 vedrørende taktekking og takform.  
 
I reguleringsbestemmelsene står det i punkt 3.4:  

- «Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader»  
 

- «Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, 
skifer, treverk og mørke jordfarger. Lyse eller skarpe farger som gir stor 
kontrastvirkning mot omgivelsene, vil ikke bli tillatt – heller ikke som stafasjefarger.» 
 

- «Fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
Mellombygget som skal binde sammen et større tilbygg er omsøkt med flatt tak, og 
taktekkingsmateriale takpapp i gråtone. Hoveddelen av tilbygget forholder seg til 
reguleringsplanens føringer som gjelder taktekking, men ikke takform.  
 
 
 

 
Utklipp Situasjonskart.   

 
 



 
Utklipp fasade Nord.  

 

 
Utklipp fasade sør.  

 
Utklipp fasade øst.  

 



 
Utklipp fasade vest. 

 

 
Utklipp av snitt. 

 
ELADIOR RAMM AS begrunner søknaden om dispensasjon fra takform med følgende:  
 «På tiltakets tilbygg søkes det om dispensasjon fra krav om saltak.  

 
Bygningens karakter og form er en moderne utforming av Gudbrandsdalens stabbur 
og gårdsbebyggelse og tradisjonelle byggeteknikker. Taket på tilbygget avviker fra 
kravet om rent saltak, men forholder seg til regulerings føringer for takvinkel og 
taktekke. Taket består av to like takflater med en valmet side. Den valmede siden av 
saltaket har som formål å minske byggets volum mot omkringliggende bebyggelse 
og dermed fremstå lavest mulig i det fallende terrenget. Langsiden av tilbygget som 
retter seg inn mot tunet har en tradisjonell «saltaksgavl» med to like sider. 
Takformen skaper et skjermet gårdmiljø og uteplass, samtidig som volumet avtar i 
byggehøyde mot syd for å skape gode lysforhold og utsikt fra tomten. Det lille 
mellombygget som forbinder eksisterende hytte og tilbygg har flatt tak. Dette er for 
å skape en tydelig overgang mellom ny og gammel og for å unngå større inngrep i 
den eksisterende hytten. Begrunnelse for omsøkt dispensasjon er å få bygningen til å 



fremtre mindre ruvende mot syd, da dette har vært påpekt i tidligere 
nabomerknader.  
 
Formålet med planbestemmelsen om at bygninger skal ha saltak er ikke begrunnet 
ytterligere i reguleringsbestemmelsene. Vi antar at hensynet med bestemmelser 
knyttet til takform, takvinkel og taktekkingsmaterialer i reguleringsplanen har til 
hensikt at nye tiltak i området får et uttrykk som harmonerer med de 
omkringliggende bygninger og naturen;  
 
«Alle bygg skal tilpasses den tradisjonelle byggeskikken hva angår hovedform, 
materialbruk og farger. Bebyggelsen kan gis et moderne preg, men på en slik måte 
at de forholder seg til det omkringliggende bygningsmiljø og/eller landskapsformer.» 
(Kommunedelplan for Øyer Sør)  
 
Hafjell hyttegrend er et område, sammensatt med mange ulike typologier, 
byggeskikker og takutforminger. Her finnes det mange utgaver av saltak 
(155/286,155/295,155/130) som i utforming, størrelse, og antall avviker 
tradisjonelle byggeskikker hva angår hovedform. Dette resulterer i at hyttene og 
omkringliggende bygningsmiljø ikke opptrer som veldig sammenhengende eller 
ensartet, på tross av at takform og takvinkel overholder bestemmelser i 
reguleringen.  
 
Vi mener at takformen i dette tiltaket må ses i sammenheng med den helhetlige 
utforming og forbindelsen til den eksisterende hytten i tiltaket. Tilbygget vil bli utført 
i kamlaft (håndlaft), med tekking i skifer, noe som i sin form, byggeskikk og 
materialbruk er en direkte referanse til bygningstradisjonen i området.  

 
Vi mener tiltaket som helhet oppfyller hensikten og formålet med planen om å 
tilpasse seg omkringliggende bebyggelse, den tradisjonelle byggeskikken samtidig 
med å gi bebyggelsen et moderne preg. Vi anser fordelene ved dispensasjonen større 
enn ulempene i dette tilfellet.» 

 
ELADIOR RAMM AS begrunner søknaden om dispensasjon fra taktekking på et lite 
mellombygg med følgende:  

«På mellombygg med flatt tak søkes det om dispensasjon fra krav om at 
taktekkingsmaterialet skal være skifer torv eller skifer. Taktekkingsmaterialet på 
mellombygget vil bli takpapp i gråtone som harmonerer med skifertaket på 
tilbygget.  
 
Tiltaket ønsker å unngå større inngrep i den eksisterende hytten som resultat av høy 
takoppbygging, og mener derfor et flatt tak med minimal takoppbygning vil være 
mest hensiktsmessig for å skape følelsen av «tunbebyggelsen" med mindre bygg 
fremfor et sammenhengende stort volum.  
 
Hensynet med bestemmelsen er å tilpasse tiltaket omgivelsenes karakter og form. Vi 
konkluderer at hensynet til denne bestemmelsen er ivaretatt da mellombyggets 
relativt lille takflate ikke vil være det dominerende mellom hyttens torvtak og 



tilbyggets skifertak. Takpappen vil ikke være reflekterende. Mellomgangens karmer 
og konstruksjon vil bli utført i tre og vil derfor harmonere godt med både nytt og 
gammelt på eiendommen.» 

 
 
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 eller nasjonale eller regionale interesser 
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 kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, 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.  
 
Naboer og berørte interesser: 
Rammesøknad og søknad om dispensasjon er nabovarslet, jf. pbl § 21-3, og det er ikke 
kommet inn merknader til tiltaket. Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-
1 er ikke gjennomført, da deres ansvarsområder ikke ansees som berørt.  
 
Nabomerknadene det er referert til i søknad om dispensasjon gjelder en tidligere byggesak 
på samme eiendom. Ny eier av eiendommen ønsker ikke å gjennomføre det tidligere 
omsøkte tiltaket.  
 
Plangrunnlaget: 
«Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader», «Fritidsbebyggelse 
skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
Omsøkt mellombygg strider med bestemmelsene takvinkel og taktekking, da det her er 
ønskelig med flatt tak og tekkingsmateriale grå takpapp. Hoveddelen av tilbygget strider 
med bestemmelsen saltak.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må alle vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser 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. 
 
Nasjonale eller regionale interesser.  
Nasjonale eller regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
 
Hensynet bak bestemmelsen:  
 
Mellombygget – Takform og taktekking 
Hensynet bak bestemmelsene takform og taktekkingsmateriale, er at feltet skal fremstå 
som et helhetlig område, hvor fritidsboligene skal harmonere med hverandre. 
Mellombygget skal binde eksisterende hytte og nybygg sammen. Dette utgjør en liten del. 
Det vil ikke være særlig synlig. Intensjonen med bestemmelsen er å sikre at et helhetlig 
uttrykk i hytteområdet. Slik sett vil selv annen takform og taktekking på mellombygget sette 
hensynet bak bestemmelsen til side. Siden det er en liten del av bygget, som ikke vil være 
dominerende, og vil gi en grei sammenbinding av delene vil det ikke sette hensynet til 
bestemmelsen vesentlig til side.  
 
 
Hovedtilbygg - Takform 
Hensynet bak bestemmelsene takform og taktekkingsmateriale, er at feltet skal fremstå 
som et helhetlig område, hvor fritidsboligene skal harmonere med hverandre. 
Hovedtilbygget er omsøkt utformet med en type valmet tak. Fra sør vil det se ut som et 
saltak, men fra andre vinkler vil det fremstå som et valmtak. Dette er ikke i tråd med 
bestemmelsene, og vil gi et annet uttrykk enn resten av hytteområdet.  
 
Det framføres at det vil gi en avdempet virkning av påbygget, og at det dermed vil gli bedre 
inn i terrenget. Selv om dette kan være et poeng, er det ikke tilrådelig å tolke 
reguleringsbestemmelsene slik at de passer i den enkelte sak. Dette handler også om 
planen som styringsverktøy og vil kommenteres nærmere i lovens andre vilkår nedenfor. 
 
En takform som omsøkt vil bryte med hensikten bak bestemmelsen, og det vil være så 
tydelig, at det setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 
 
 



 
Utklipp fra grad av utnytting. 

 
 
Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene:  
 
Mellombygget – Takform og taktekking 
 
Søker fremfører at fordelen med flatt tak på mellombygget vil redusere større inngrep i den 
eksisterende fritidsboligen. De fremfører videre at et flatt tak med minimal takoppbygning 
vil være mest hensiktsmessig for å skape følelsen av «tunbebyggelsen" med mindre bygg 
fremfor et sammenhengende stort volum. 
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er stort sett av personlig og økonomisk karakter. 
Men argumentet om tunbebyggelse vil kunne være et arealdisponeringshensyn, og slik sett 
være en fordel som kan vektlegges med begrenset tyngde. 
 
Det er små ulemper ved et slikt tiltak. Det setter hensynet bak bestemmelsen til side i noe 
grad, og dette vil utgjøre en liten ulempe.  
 
Ved små tiltak, og med små ulemper vil det heller ikke kreves så store fordeler for å kunne 
si at fordelene er klart større enn ulempene. Det kan derfor konkluderes med at fordelene 
er klart større enn ulempene for både takformen og taktekkingen på mellombygget. 
 
 
Hovedtilbygg – Takform 
 
På hoveddelen av fritidsboligen er det en valmet side. Søker begrunner fordelen med denne 
siden med følgende:  

«Den valmede siden av saltaket har som formål å minske byggets volum mot 
omkringliggende bebyggelse og dermed fremstå lavest mulig i det fallende 
terrenget. Langsiden av tilbygget som retter seg inn mot tunet har en tradisjonell 
«saltaksgavl» med to like sider. Takformen skaper et skjermet gårdmiljø og uteplass, 
samtidig som volumet avtar i byggehøyde mot syd for å skape gode lysforhold og 
utsikt fra tomten.» 

 



Fordelene ved å innvilge dispensasjon er av personlig og økonomisk karakter, og kan ikke 
vektlegges.  
  
Eiendommen ligger i et hytteområde der de fleste eiendommer er utbygd i tråd med 
reguleringsplanen om saltak. Søker har påpekt noen avvik, men det har ikke lyktes KD å 
finne brudd på reguleringsbestemmelsene i nyere tid. Flere av disse har heller ikke avvik i 
forhold til saltak. Disse er bygget nokså langt tilbake i tid. Et tak som omsøkt vil bryte den 
harmonien som er tenkt gjennom å ha en bestemmelse om saltak. Dette er en betydelig 
ulempe. En dispensasjon vil også uthule reguleringsplanens bestemmelser når det gjelder 
takform. Dette er en ulempe som må vektlegges. 
 
Ut fra dette kan det ikke sies at fordelene er klart større enn ulempene når det gjelder 
takform på hovedbygget. 
 
Oppsummering 
For mellombygget vil ikke dispensasjon fra takform og taktekking sette hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig tilside, og fordelene er klart større enn ulempene. Det kan gis 
dispensasjon da vilkårene pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. 
 
For hovedtilbygget vil en dispensasjon fra takform sette hensynet bak bestemmelsen 
vesentlig til side. Fordelene er heller ikke klart større enn ulempene. Det er ikke anledning 
til å gi dispensasjon da vilkårene pbl. § 19-2 annet ledd ikke er oppfylt. 
 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til 
at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke føre til usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Ved å 
innvilge dispensasjon til mellombygget, kan det være at det åpnes opp for annen takform 
og taktekking på små mellombygg. Kommunedirektøren ser at det kan skape presedens, 
men mener denne kan håndteres. Dette vil påvirke totalinntrykket på hytteområdet i iten 
grad. 
 
Selv om vilkårene for dispensasjon ikke er til stede for takform på hoveddelen, knytter 
likevel kommunedirektøren en kommentar til presedensvirkning av dispensasjon fra 
takform på hovedtilbygget. Dette vil fort kunne gi dispensasjon til mange ulike takformer, 
og da blir reguleringsplanen satt ut av spill for takutforming. Forutsigbarheten for naboer 
blir også mindre. 
 
 
 



Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for takform og taktekking for 
mellombygget. De lovbestemte vilkårene er oppfylt, og det er ikke noe som tilsier at 
dispensasjon ikke kan gis. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon for takform for hovedtilbygget til 
hytta, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. Kommunedirektøren vil også påpeke at 
det er stor fare for en uønsket presedens dersom dispensasjon gis. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra pkt 3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke vesentlig tilside, og fordelen er 
større enn ulempene. 
 
 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på 
hovedtilbygg. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart 
større enn ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens 
bestemmelser for takform på større deler av bygget. 
 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
pkt 3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. De kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, men det gis avslag med hjemmel 
i kommunens forvaltningsskjønn. (Avslag må begrunnes selvstendig) 

 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på 
hovedtilbygg. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart 
større enn ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens 
bestemmelser for takform på større deler av bygget. 
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