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Vedlegg: 
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- Tegninger garasje 
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- Situasjonskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
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Sammendrag: 
 
Ansvarlig søker, Byggmester Magne Fjellhaug AS søker på vegne av Kristian Lunde og Elise 
Hunder om dispensasjon fra Kommunedelplan for Øyer Sør 2006-2015, vedrørende 
takvinkel og takform for enebolig og garasje på gbnr. 16/23.  
 
Søknad om dispensasjon vedrørende takvinkel og takform innsendt kommunen den 
15.10.2020.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen avslås. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunen mottok den 21.09.2020 en ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak, riving 
og oppføring av enebolig, og søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for øyer sør 
vedrørende bygging utenom LNF-formålet stedbunden næring. Omtalt eiendom, gbnr 
16/23, ligger rett nord for Hafjell alpinanlegg, langs Sørbygdsvegen.  
 
Dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring ble innvilget i plan- og miljøutvalget 
den 13.10.2020, sak 100/20.  
 
I forbindelse med behandling av byggesøknaden, blir det oppdaget at omsøkt bolig og 
garasje også forutsetter en innvilget dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplanen 
vedrørende takform og takvinkel. Søknad om dispensasjon vedrørende takvinkel og takform 
innsendt kommunen den 15.10.2020. Etter ønske fra tiltakshaver, ble dispensasjon 
vedørende stedbunden næring, behandlet før innsendt dispensasjon vedrørende takvinkel 
og takform. Dette fordi tiltakshaver ønsket å komme i gang med riving av eksisterende 
bebyggelse.  
 
Gjeldende reguleringsplan, kommuneplan for Øyer Sør 2006-2015. For byggeområder, 
under generelle bestemmelser punkt. 1.1.13 står det følgende: «Tak skal som hovedregel 



være saltak med takvinkel mellom 20 og 30°. For bolighus kan takvinkelen økes til 45 °. 
Industribygg unntas fra denne bestemmelsen.» 
 
Takform på omsøkt bolig og garasje defineres i henhold til veiledning grad av utnytting fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet som to takflater evt. To pulttak. Se utklipp av 
illustrasjon nedenfor.  
 

   
Illustrasjon takflater, utklipp fra grad av utnytting fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  
 
 
Eneboligen og garasjen er prosjektert med en takvinkel på 8 grader. Se utklipp av snitt-
tening og 3D-tegning nedenfor. 
 

   
Utklipp, omsøkt garasje. 

 

  
Utklipp, omsøkt enebolig 

 
Øyer kommune mottok den 15.10.2020 søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for 
Øyer Sør 2006-2015, vedrørende takvinkel og takform for enebolig og garasje på gbnr. 



16/23. Ansvarlig søker, Byggmester Magne Fjellhaug, fremfører i sin søknad om 
dispensasjon følgende:  
 

 
 

 
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 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Bestemmelse vedrørende takform og takvinkel, skal bidra til en helhetlig utbygging i 
planens området. I planen er det gitt en bestemmelse om at det i hovedsak skal være 
saltak. Med bakgrunn i at omkringliggende eldre bebyggelse i all hovedsak består av saltak, 
og at saltak har en lang tradisjon i området. Denne bestemmelsen har gitt seg utslag i at 
også nyere bebyggelse følger byggeskikken i området.  
 
I bestemmelsene punkt 1.1.12 står det «Bygninger skal tilpasses omgivelsenes karakter og 
form. Det skal legges vekt på samordning av byggelinjer, byggehøyder og arkitektonisk 
uttrykk mellom nabobygninger og naboområder». Omsøkte tiltak tilpasses omgivelsene på 
eiendommen vedrørende karakter og form. Arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger 
kan sies å være vektlagt innenfor eiendommen, men ikke for naboområdet. Se utklipp fra 
skråfoto nedenfor.  
 

 
Utklipp skråfoto, sommeren 2020. Omsøkt eiendom omrisset i rødt. Av skråfoto ser man at 

majoriteten av bebyggelsen i området, er bygget med saltak. 
 
Eiendommen er lokalisert i landlige omgivelser, med alpinbakken i sør, og dyrket mark og et 
gardstun i nord. Nærmest nærliggende bebyggelse, er på den andre siden av 
Sørbygdsvegen, hvor det oppført fritidsbebyggelse, med saltak.  
 
Fjellhaug fremfører i sin søknad om dispensasjon at i forhold til hvor tiltakene skal oppføres 
vil huset bli lite ruvende i terrenget, kontra et hus med møne.  
 



Av skråfoto ser man at resterende omkringliggende bebyggelse i tilsvarende skrått terreng, 
er oppført med saltak, og hus med møne.  
 
Det bygges bolighus med andre takformer i kommunen, dette er i de områdene som er 
detaljregulert, og har egne reguleringsbestemmelser hvor det er gitt åpning for andre 
takformer. Eksempel på dette er reguleringsplanen, Øyer idrettspark, vedtatt i 
kommunestyret 18.06.2015 
 
8 grader takvinkel er et stort avvik fra bestemmelsene. Også takutformingen skiller seg klart 
fra bestemmelsene. Set i forhold til omgivelsene er det også et avvik, da omkringliggende 
bygnigner har saltak.  Ut fra dette blir hensynet til bestemmelsene vesentlig tilsidesatt. 
 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Fjellhaug fremfører i sin søknad om dispensasjon at husets karakter og utseende gjør at det 
må bli slik og i forhold til hvor det skal bygges så vil huset bli lite ruvende i terrenget, kontra 
et hus med møne. Fjellhaug fremfører at huset og garasjen er godt tilpasset i forhold til 
tomtas skrånede terreng, og vil bli ett fint element som «glir» inn i en spesiell tomt.  
 
Fordelen ved å innvilge dispensasjon i dette tilfellet, er tiltakshavers ønske om å bygge med 
annen takvinkel og takform enn hva reguleringsbestemmelsene tillater.   
 
Tiltakshavers interesse i en fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom 
er ikke et relevante hensyn i vurderingen av fordeler og ulemper etter pbl. § 19-2.  
Hver borgers egeninteresse og personlig vinning skal derfor ikke tillegges vekt i fravikelse av 
planer. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at bygnignens plassering tilsier at det blir vesentlig bedre 
med omsøkt tak, enn tak i henhold til bestemmelsene i KDP Øyer Sør.  
 
Totalt sett kan ikke kommunedirektøren se at fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I de tilfeller der vilkårene 
i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om dispensasjon bør gis. 
Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad. Faren for presedens i 
senere saker anses stor ved å gi dispensasjon i denne saken.  
 
Kommunedirektøren mener at dispensasjon ikke kan gis i dette tilfellet. Ingen av de to 
kumulative vilkårene er oppfylt, og kommunen har dermed ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon. 
 
 
Presedens 



Våren 2020 ble det gitt tillatelse til tiltak, enebolig og garasje med flatt tak i samme 
reguleringsplan, kommunedelplan for Øyer Sør. Tillatelse til tiltak ble gitt på bakgrunn av 
innvilget dispensasjon i plan- og miljøutvalget den 28.04.2020, sak 51/20, fra 
bestemmelsene i punkt. 1.1.13 vedrørende takvinkel og takform. Vedtaket fra denne saken 
ble som følger:  
  

«Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
pkt. 1.1.13 i bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Hensynet til bestemmelsen blir ikke 
satt vesentlig til side. Etter en helhetlig vurdering gis det dispensasjon til å bygge 
med flatt tak som omsøkt. Det planlagte bygget virker å kunne bli mindre 
fremtredende i landskapet med flatt tak enn med saltak.» 

 
Siden de lovbestemte vilkårene i § 19-2 ikke er oppfylt, kommer ikke «kan» skjønnet til 
anvendelse, da kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjonen. Det er i «kan»-
skjønnet at presedens kan og skal spille inn. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
pkt. 1.1.13 i bestemmelsene til kommunedelplan for Øyer Sør. Omsøkte tiltak skal oppføres 
i landlige omgivelser som bryter med bestemmelsene i reguleringsplanen og byggeskikken i 
området. Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og fordelene kan ikke sies å 
være klart større enn ulempene.  
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør


