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Sammendrag: 
Div.A arkitekter søker på vegne av tiltakshavere Malin Christenson og Lars Kristian Sande 
om dispensasjon fra bestemmelse 2.1 i detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB9, som 
angir tillatt takvinkel/takform og taktekking. Her tillates saltak/skråtak med takvinkel 
mellom 22o og 35o, og torv som taktekking. 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse søkes det om dispensasjon for å bygge deler 
av tiltaket med flatt tak (3o), samt å bruke skifer som taktekking. 
 
Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra punkt 2.1 i reguleringsplanen som 
omhandler takvinkel og taktekking, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. 
 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
Det er søkt om dispensasjon fra to ulike punkter i bestemmelse 2.1 i reguleringsplanen, for 
tiltak på GBNR 17/271. De to ulike punktene vil her gjennomgås og vurderes separat. 
 

 Taktekking: 
Bestemmelse 2.1 angir at «torv skal benyttes som taktekking på alle bygg». Det søkes her 
om å benytte skifer som taktekking, med begrunnelse i at det er tillatt med skifer i 
reguleringsplan for Mosetertoppen, men altså ikke i detaljreguleringen for feltet 
eiendommen ligger i. 
 

 Takvinkel/Takform: 
Bestemmelse 2.1 angir at «bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader». 
Det søkes her om å bygge flatt tak på ca ¼ av fritidsboligen, samt på en frittliggende garasje, 
med begrunnelse i at dette vil redusere bygningens lengde og høyde. 



 
 

 
Illustrasjoner av fritidsboligen med flatt tak mot nord, samt garasje. 
 



 
Situasjonsplan. Arealer med flatt tak markert i rødt. 
 
Vurdering: 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår 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 rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig. 
 
Naboer: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3 i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. Det er kommet inn merknader fra eiere av eiendommene 17/273, 17/272, 
17/275 og 17/287. Det stilles flere spørsmål ved tiltaket som ikke omhandler det det søkes 



dispensasjon for, men felles for nabomerknadene er et ønske om at tiltaket skal følge 
reguleringsbestemmelsen som angir torv som taktekking, da dette gjør bygningene mindre 
dominerende i terrenget. Det bemerkes også at samtlige bygninger innenfor 
reguleringsområdet har torvtak. Nabomerknad fra 17/271 bemerker også at 
takvinkel/takform bryter med reguleringsbestemmelsene. Merknadene er besvart av søker. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i reguleringsplan for Mosetertoppen FB9. Aktuelle punkter i 
reguleringsbestemmelse 2.1 lyder: «Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 
grader» og «Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg». 
 
Vurdering: 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

 
Taktekking: 
Søker ønsker å benytte skifer som taktekking. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at eneste tillatte taktekking er torv: «Torv skal benyttes som taktekking på alle 
bygg». Hensynet bak denne bestemmelsen er å sikre at planområdet skal ha et helhetlig 
uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv er eneste tillatte taktekking, vil eventuelle 
andre former for taktekking skille seg vesentlig ut.  
Det er kun benyttet torvtak innenfor planområdet, og området fremstår derfor helhetlig. 
Dette har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Skifertak avviker i det vesentlige fra 
torvtak. Å tillate noe annet i dette tilfellet vil sette det estetiske hensynet bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vesentlig til side.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon. 
 
Takvinkel/takform: 
Søker ønske å bruke flatt tak med 3o helling på deler av fritidsboligen, samt på den 
frittliggende garasjen. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene i planen at «bygninger 
skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader». Hensynet bak denne bestemmelsen 
er, som med bestemmelsen om taktekking, å sikre at planområdet skal ha et helhetlig 
uttrykk og samsvarende utseende. I dag er samtlige bygninger og bygningsdeler innenfor 
reguleringsområdet utført med saltak/skråtak. I tillegg til takform er det angitt tillate grader 
på takvinkel. Omsøkt tiltak, med helning på 3o, avviker i det vesentlige fra tillatt takvinkel og 
takform. Å tillate noe annet enn angitt takform/takvinkel i dette tilfellet vil sette det 
estetiske hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 



 
Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon. 
 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Taktekking: 
Det er ikke anført fordeler ved å bruke skifer framfor torv som taktekking i 
dispensasjonssøknaden, utover at tiltakshaver ønsker å bruke Gudbrandsdalsskifer. Det er 
derfor å anta at ønsket er estetisk begrunnet. Det er likevel henvist til at både skifer og torv 
er tillatt i reguleringsplan for Mosetertoppen, vedtatt 28.05.2009. Detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen FB9 er vedtatt 24.11.16, og er derfor gjeldende plan for eiendommen. 
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at det å henvise til en tidligere overordnet plan, 
som i seg selv legger til rette for senere detaljreguleringer, tilfører noen fordel av vesentlig 
karakter. 
Videre er det innenfor reguleringsområdet kun benyttet torvtak, og å tillate skifertak på én 
eiendom kan derfor ikke sies å berike området estetisk. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking av skifer er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter 
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende 
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, 
der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Det er ikke tidligere gitt tillatelse 
til skifertak gjennom dispensasjonsbehandling innenfor reguleringsplanen. Uthuling av 
planen er en ulempe av betydning.  
 
Konklusjon: 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Takvinkel/takform: 
I dispensasjonssøknaden anføres det at fordelen med å bruke flatt tak på deler av 
bygningen vil redusere inntrykket av bygningens lengde og høyde betydelig, og at 
alternativet er et 30 m langt saltak som vil fremstå som monotont. Det anføres også som en 
fordel at bruk av to ulike typer takform arkitektonisk sett vil gi en mer spennende 
samtidskomposisjon. 
 
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 i saken. Det argumenteres i søknaden for at ulik 
takform vil gi fritidsboligen et redusert inntrykk, men dette kan ikke sies å være noen areal- 
eller ressursdisponeringsmessig fordel. Det kan derimot diskuteres om det vil være en 
fordel som kommer planområdet til gode, dersom tiltaket blir mindre massivt og monotont 
med flatt tak på deler av bygningene. Kommunedirektøren mener likevel at det lar seg gjøre 



å prosjektere et tiltak som er tilpasset både tomten og reguleringsplanens bestemmelser, 
uten å fremstå monotont eller massivt. Det er derfor vanskelig å skulle tillegge denne 
fordelen vekt. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte takvinkel/takform er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Flate tak vil etter kommunedirektørens mening bryte vesentlig 
med omkringliggende bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre 
forutsigbar situasjon, der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Det er ikke 
tidligere gitt tillatelse til annen takform gjennom dispensasjonsbehandling innenfor 
reguleringsplanen. Uthuling av planen er en ulempe av betydning.  
 
Konklusjon: 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Plan- og Miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen taktekking og annen takvinkel/takform enn reguleringsbestemmelsene punkt 2.1 
angir. De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for 
en slik utvikling i planområdet. 
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