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GBNR 155/1/573 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KP AREALDEL FOR AVVIKENDE 
TAKVINKEL - TILBYGG FRITIDSBOLIG MINDRE ENN 50M2  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og byggetiltak med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel:  
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.449063.no.html 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 21/1213 
 
Sammendrag: 
Harald Steinsli, fester av gbnr. 155/1/573, søker om å rehabilitere hytta på eiendommen. Det er 
behov for å bytte flere tømmerstokker og reparere lafteknuter. I den forbindelse ser søker det som 
nødvendig å fjerne veggene der det er mest skader. Samtidig vil de utvide stue og bygge to 
soverom.  
 
Det søkes om dispensasjon for å utforme dette tilbygget med takvinkel på 19 grader. Gjeldende 
bestemmelse om dette i kommuneplanens arealdel kategori LNF spredt fritid er takvinkel mellom 
22 og 35 grader. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for dette. De kumulative vilkårene er oppfylt, og 
kommunen velger å gi dispensasjon ut i fra det frie forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
Eiendommen 155/1/573 ligger i statsallmenningen og festes av Harald Steinsli. Det opplyses at det 
nå er stort behov for vedlikehold av hytta. I stedet for punktvis reparasjon av skadene er det mest 
hensiktsmessig å bytte hele vegger. Samtidig er det ønskelig å bygge på for å få to velfungerende 
soverom og en liten utvidelse av stue. 

  

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.449063.no.html


 
 
Hytta ligger i Hornsjøen setergrend, ca. en halv kilometer fra Hornsjø Høyfjellshotell. 

 
 
 
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 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 (4). 
 
Naboer og andre berørte interesser: 
Tiltaket er nabovarslet og det har ikke innkommet uttalelser. Statskog har gitt tillatelse til tiltaket 
som grunneier, med forutsetning av kommunal godkjenning. Øyer fjellstyre har behandlet saken, og 
har ikke merknader til tiltaket.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at regionale og statlige organers fagområder ikke anses berørt, 
og saken er ikke sendt på høring til disse. 
 
Plangrunnlaget 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Vurdering: 
 
Imøtekommelse av søknaden betinger dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen om at 
takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp vil ikke påvirkes på annen måte enn ved eksisterende 
bebyggelse. Hytta ligger like ved Hornsjøvegen. 
 
Det er ikke andre forhold som påvirkes av dette tiltaket 
 
Miljø og naturmangfold: 
Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være 
tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet 
anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet 
står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, 
og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i 
loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av 
driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
Kultur: Det er ikke registrert kulturminner i dette området som blir berørt av omsøkt tiltak. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: det er ikke fare ved naturforhold eller vassdrag som må hensyntas 
her. 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Formålet bak bestemmelser om takvinkel og utforming er satt for at bygningene skal utformes på 
ønsket måte og inngå i en helhetlig byggeskikk. 
 
Et avvik fra takvinkel med 3 grader kan ikke sies å sette formålet bak bestemmelsen vesentlig til 
side. Det vil ikke føre til at bygget skiller seg ut eller undergraver byggeskikken som er ønskelig i slike 
områder. Det bygget som står der i dag har takvinkel på 18 grader. Her er det forsøkt å komme litt 
nærmere plankravet, samtidig som det ikke skal bryte med eksisterende bygg. Siden det er et 
tilbygg til eksisterende bygg er dette etter kommunedirektørens vurdering en fornuftig løsning. 
 
Konklusjon: hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering  
Hytta har fra før ca. 18 graders takvinkel. Det opplyses at det finnes en eksisterende bærevegg i 
bygget som de ønsker å knytte takkonstruksjonen mot. Det er ifølge søker dermed en opplagt 



plassering av bæring av tak, og tilbygget er konstruert ut ifra dette. Kommunedirektøren ser at 
dette er en fordel. I tillegg vil naturlig nok det planlagte tilbygget harmonere godt med eksisterende 
bebyggelse, antagelig bedre enn innenfor tillatt takvinkel etter planbestemmelsene. 
 
Ulemper ved dette byggetiltaket er etter kommunedirektørens vurdering minimale. 
Statsforvalteren påpeker i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller forarbeider bør 
en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være mindre streng ved 
mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Dette tiltaket er ikke stort, og vil 
ikke føre til negative konsekvenser ut over eksisterende godkjente bebyggelse. 
 
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for å innvilge en dispensasjonssøknad bare at ulempene 
eventuelt er beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. 
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Dette er 
forholdsvis små fordeler, men i tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt. i 
dette tilfellet er det godkjent fritidsbebyggelse som ønskes holdt ved like, det må sies å være 
positivt, også i et mer overordnet perspektiv. Her vil tilbygget føre til en mer hensiktsmessig 
utnytting av hytta for familien.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
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 være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å vektlegge hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor mer eller mindre, eller andre momenter 
som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid 
vurderes der det er aktuelt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNF spredt fritid (LSF) fra 
bestemmelser punkt 2.2.1 om fritidsbebyggelse i LNF om takvinkel. Det gis dispensasjon for 
takvinkel på 19 grader på planlagt tilbygg. 
 
Søknad om byggetiltak behandles administrativt. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNF spredt fritid (LSF) fra bestemmelser 
punkt 2.2.1 om fritidsbebyggelse i LNF om takvinkel. 
 



Lovens kumulative vilkår er oppfylt, men med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn avslås 
dispensasjon. 
Avslag må begrunnes i ovennevnte avsnitt. Herunder vurderes bl.a. presedensfare, konsekvenser 
ved lignende saker og sannsynligheten for uheldig presedensvirkning. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert kommunedirektør


