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Sammendrag: 
Jon Odden søker dispensasjon fra bestemmelse 1.1.13 i KDP Øyer sør (2007), for å kunne 
fravike kravet om at tak i hovedregel skal være saltak. Odden ønsker å bygge ut en ny 
boligeiendom med flatt tak. Kommunedirektøren mener hensynet bak bestemmelsen blir 
satt vesentlig til side, da en dispensasjon vil åpne opp for andre takformer i områder som 
reguleres av bestemmelsene i KDP Øyer Sør. Fordelene er heller ikke klart større enn 
ulempene. Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjon avslås. 
 
Saksutredning: 
Odden leverte søknad om tillatelse til tiltak som ble mottatt i Øyer kommune 27. februar 
2020. Etter flere avklaringer om fylling rundt huset i forhold til VA, og også med 
oppdatering av tegninger, nærmet byggesaken seg klar for å utstede tillatelse til bygging. 
 
Helt i sluttfasen av byggesakens behandling ble det klart at bygget ikke var i tråd med 
bestemmelsene i KDP Øyer Sør, hvor det står at bygninger skal som hovedregel bygges med 
saltak. Industribygg er unntatt krav til saltak- Odden har levert en byggesøknad, hvor det 
søkes om oppføring av bolig med flatt tak.  
 
Odden har søkt dispensasjon, i e-post av 15. april 2020, for oppføring av bolig med flatt tak i 
Trovegen i Øyer.  
 
 
I dispensasjonssøknaden fremfører Odden at han ble feilinformert om muligheten for å 
bygge med flatt tak, da han allerede sommeren 2019 var i kontakt med Øyer kommune 
angående fradelingen av tomten. Det ble også da spurt om flatt tak, og Odden fremfører at 
han fikk muntlig beskjed om at flatt tak ikke var noe problem. Dette var heller ikke et tema 
da tegningene ble vist til byggesak senere.  
 
Hovedgrunnen til at det det er valgt flatt tak er at huset skal bygges med Thermowood, der 
innvendig panel må dekkes raskt til. Flatt tak en raskere løsning, samt at det er en billigere 



løsning. Odden skal bygge en et hus med alt på ett plan. Da blir grunnflata stor, og han 
mener et saltak vil bli mer ruvende enn flatt tak. Planen er at taket etter hvert skal dekkes 
med sedum, og det skal brukes ubehandlet malmfuru på veggene, som gjør at huset vil gli 
inn i terrenget. Odden mener huset vil gli godt inn i boligfeltet. Husene er bygget i 
forskjellige tidsaldre og stiler, og det er ikke noen enhetlig byggeskikk i området. 
 

 
Perspektivtegning av huset, slik det er omsøkt 
 
 

 
Perspektivtegning av huset, sett fra gamlevegen. 
 



 
Oversiktsbilde der tomten er markert med rød ring. 

 

Lovgrunnlaget:  

Dispenasjonssøknaden behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før en evt. dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser 
i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. 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. Kommunedirektøren anser det ikke som nødvendig med 
høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke ansees berørt. I dette 
tilfellet gjelder det takutforming. 

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). 

Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er 
også bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer.  

 



Naboer: 

I følge byggesøknaden er berørte naboer varslet, og det har ikke kommet inn merknader på 
tiltaket. Siden det ikke var nabovarslet dispensasjon, er naboene varslet på nytt, og alle har 
krysset av for at de ikke har merknader til dispensasjonen. 

 

Plangrunnlaget: 

Tomta som er omsøkt bebygd ligger i KDP Øyer sør, utlagt til fremtidig boligformål. 
Området er ikke videre regulert og det stilles heller ikke krav reguleringsplan, da det ikke er 
planer om flere boliger, og trolig blir det heller ikke blir bygd flere. 
 
Plankrav i KDP Øyer Sør: 

 

 
 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vil beklage at Jon Odden har kommet i en vanskelig situasjon, der det 
må søkes om dispensasjon, delvis på grunn av feil rådgivning fra Øyer kommune. Odden 
skulle fått opplyst langt tidligere at det måtte til dispensasjon for å kunne bygge med flatt 
tak. Da kunne han ha innstilt seg på en dispensasjon mye tidligere. Ev. kunne huset vært 
prosjektert og tegnet på en annen måte. 
 
For at dispensasjon skal kunne 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. 
 
Det er gitt en bestemmelse om at det i hovedsak skal være saltak. Dette har gitt seg utslag i 
at det ikke blir godkjent annet enn saltak, bortsett fra der dette er omhandlet i 
reguleringsplan, og det er gitt åpning for andre takformer. Både i regulert og uregulert 
område har det forekommet noen få saksbehandlingsfeil der det er godkjent flatt tak i strid 
med bestemmelsene for området Selv om det er gitt tillatelser til flatt tak i form av   
saksbehandlingsfeil, betyr ikke det at det skal åpnes opp flatt tak flere steder fordi 
kommunen trådte feil tidligere. Senest i høst ble det i en byggesak krevd dispensasjon eller 
endret takform. Her ble det tilslutt godkjent noen få kvadratmeter flatt tak over 
inngangsparti, mens resten av hus og garasje ble omprosjektert til bygninger med saltak. 
Det er dette som er det førende.  
 
KDP Øyer sør er en nokså gammel plan, og skal nå opp til revidering. Det betyr at 
bestemmelser kan endres. Trolig vil kommunedirektøren ikke gå inn for å foreslå endringer i 



bestemmelser om takform i en overordnet plan. Den overordnede planen gjelder for et 
langt større område, og det vil være uheldig om det gis fri takform i hele 
kommunedelplanområdet uten at dette har vært vurdert i en snevrere målestokk. Uansett 
vil mulige fremtidige endringer ikke kunne tillegges vekt i denne saken.. Ved å innvilge en 
dispensasjon her, vil dette skape presedens for andre boliger både i regulert og uregulert 
område. Så er det slik at en gammel plan er det enklere å dispensere fra, enn en ny. Slik sett 
er presedensfaren noe mindre ved å innvilge en dispensasjon. Men kommunedirektøren er 
skeptisk til å åpne for fri takform der det ikke har vært gjennomført en 
detaljreguleringsplan der dette har vært vurdert. Eksempelvis er boligtomtene innenfor 
reguleringpslanen for idrettsplassen regulert med fri takform.  
 
Kommunedirektøren mener hensynene bak bestemmelsen det er søkt dispensasjon fra, blir 
tilsidesatt dersom det blir gitt dispensasjon. Dersom det gis dispensasjon i dette tilfelle, vil 
det også for andre hus som skal bygges etter føringer i KDP Øyer Sør måtte gis dispensasjon 
for flatt tak, om det søkes om det. Dermed må det sies at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Odden skriver i sin søknad om dispensasjon at fordelen med å bygge flatt tak er kortere 
byggetid og at flatt tak er gunstigere økonomisk. Dette er private hensyn, som kun kan 
tilleggs korrigerende vekt.  
 
Odden skriver i tillegg at det er viktig med rask tildekking av bygget, da det skal brukes 
Thermowood og innvendig panel må tildekke raskt. Dette kan være med å telle positivt i en 
dispensasjonssøknad. 
 
Så har Odden skrevet at boligene etter Trovegen er bygget i ulike tidsaldre og med ulik 
utforming. Dette er riktig. Alle har saltak. Men ut over det stemmer det som Odden skriver, 
at husene har noe ulik utforming, og sikkert stammer fra ulike tidsaldre. Dette kommer 
tydelig frem på skråfoto fra 2016:  



 
Skråfoto fra 2016. Oddens tomt er markert med rødt. 
 
I bestemmelsene 1.1.12 står det at bygg skal tilpasses omgivelsene karakter og form. Det 
skal legges vekt på arkitektoniske uttrykk mellom nabobygninger. Fellesnevneren for de 
byggene som ligger rundt Oddens tomt, er at de har saltak. 
 
Et annet moment er at Trovegen er starten på utsikten mot Lisgrenda. Og da vil et slikt bygg 
bryte med kulturlandskapet. Dette er en liten ulempe for dispensasjon 
 
Et bygg med flatt tak blir lavere enn et bygg med saltak. Det kan virke som om det planlagte 
bygget vil bli liggende lite ruvende i terrenget. Samtidig kan også bygg med saltak bygges så 
det blir liggende godt i terrenget.  
 
Hensynet til presedens og likebehandling tilsier at det er en ulempe å gi dispensasjon. Det 
har vært lignende saker i det siste, høsten 2019, hvor det ble gitt beskjed om at det måtte 
søkes dispensasjon for flatt tak, og at administrasjonen var negative til slik dispensasjon. 
 
Odden har ikke fått fullgod veiledning, ved at han har fått beskjed om at flatt tak ikke er noe 
problem. Dette er sterkt beklagelig, og skulle ikke skjedd. Kommunen har et 
veiledningsansvar, men det tilligger også søker å finne svar på sine spørsmål. Det foreligger 
ingen skriftlig kommunikasjon som tilsier at dette har vært et tema som er godt vurdert 
mht mulighet for flatt tak. Kommunen må være innstilt på at Odden kan kreve 
kompensasjon for tapt tid og utgifter til prosjektering.  
 
Totalt sett kan ikke kommunedirektøren se at fordelene er klart større enn ulempene. Det 
er noen fordeler, men ikke med særlig tyngde. Det er noen ulemper, og de må sies å ha 
større tyngde enn fordelen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra pkt 
1.1.13 i bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Det tillates ikke bygninger med flatt tak på gbnr 
26/214 i Øyer kommune. Hensynet til bestemmelsen blir satt vesentlig til side, da det vil 
åpne opp for flate tak i byggeområder som ikke reguleres av andre planer enn KDP Øyer 
Sør. Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør


