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GBNR 155/64 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 
OMLEGGING AV TAKTEKKE FRA TORV TIL TRETAK – KOMMUNENS SAKS NR. 
21/472-11 

 

1 INNLEDNING 

 
Vi representerer Per og Øidis Lomsdalen som er eiere av fritidsboligen på gbnr 155/64. Det vises til 
kommunens vedtak av 18.05.21 hvor søknad om dispensasjon for omlegging til tretak, avslås. På 
vegne av våre klienter påklages vedtaket. Kommunens vedtak ble oversendt våre klienter pr. brev 
av 20.05.21.  
 
Klagefristen er 3 uker fra våre klienter ble underrettet om vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29. 
Klagefristen løper således tidligst ut den 10.06.21. Herværende klage er følgelig rettidig inngitt.  
 

2 BAKGRUNN 

 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Hafjelltoppen og ligger i område H1 på 
plankartet. Det følger av reguleringsbestemmelsene pkt 3.4 siste avsnitt at: 
 

«Torv skal nyttes som taktekking på T2, T3, T4 innen planområdet. Fritidsbebyggelse skal nytte 
taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
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Tretak er ikke omfattet av bestemmelsen. Omlegging til tretak forutsetter således dispensasjon fra 
reguleringsplanen. Søknad om dispensasjon ble sendt kommunen ved brev datert 15.03.21. 
Kommunen avslo imidlertid dispensasjonssøknaden i vedtak datert 18.05.21. Kommunen gjør i 
vedtaket gjeldende at vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 
19-2, ikke er oppfylt. Det ble videre vist til presedensvirkninger. Vedtaket er ikke nærmere 
begrunnet.  
 

3 KLAGEANFØRSLER 

 
Det gjøres på vegne av klager gjeldende at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt. Under 
enhver omstendighet foreligger det saksbehandlingsfeil som følge av manglende begrunnelse.  
 
I henhold til dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2, kan dispensasjon 
fra reguleringsplanen innvilges dersom:  
 

1. Hensynene bak planen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
2. Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 

 
Det vil i det følgende bli gitt en nærmere begrunnelse for at ovennevnte dispensasjonsvilkår er 
oppfylt for omsøkte dispensasjoner. 
 

3.1 Hensynene bak bestemmelsen om taktekkingsmateriale blir ikke skadelidende 

 
Det bemerkes at skifertak, som tillates lagt i medhold av bestemmelsen, ikke har noen annen 
praktisk anvendelse enn tretak. Bestemmelsen skal således ikke ivareta praktiske og byggtekniske 
hensyn. Bestemmelsen i reguleringsplanens pkt 3.4 om taktekkingsmateriale er derimot gitt av 
hensyn til estetisk og enhetlig utforming av fritidsboligene i området. Spørsmålet blir således om 
estetiske hensyn her blir skadelidende ved at klager får dispensasjon til å legge tretak på sin hytte.  
 
Det anføres på vegne av klager at hensyn til estetisk og enhetlig utforming av fritidsbebyggelsen 
ikke blir skadelidende ved at kommunen innvilger dispensasjon i dette tilfellet. Våre klienter 
ønsker å legge om taktekkingen til et helt normalt/klassisk tretak.  
 
Det bemerkes i den forbindelse at flere nabohytter i området allerede har lagt tretak på sine hytter. 
Det vises til følgende eiendommer som har lagt tretak på sine hytter:  
 
1. Nysætervegen 50 (nær nabo, kun en hytte mellom.) 
2. Lundstadmyrvegen 421.  
3. Lundstadmyrvegen 388  
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4. Kringelåsvegen 81, under bygging, prosjekt av Pass Bygg AS med tretak, annonsert til salgs, 
trolig solgt.  
5. Vardvegen 96.  
6. Vardvegen 92. 
 
Videre har kommunen i sitt brev av 18.02.21 bekreftet at det tidligere har blitt innvilget 
dispensasjon for legging av tretak i planområdet. Kommunen bekrefter uttrykkelig i brevet at: «Vi 
kan opplyse om at det tidligere har vært innvilget dispensasjon på tretak i planområdet.» Brevet følger 
vedlagt klagen. Det bemerkes i den forbindelse at tretaket klager søker dispensasjon for å legge, vil 
bli lagt med tilsvarende utforming som de øvrige tretakene i området.  
 
Videre bemerkes at hyttene på motsatt side av veien for gbnr. 155/64 ligger innenfor 
reguleringsplan for Steintjønnlia – Ilsetra. Fritidsbebyggelse innenfor denne planen tillates etablert 
med taktekking i tre, jf. reguleringsbestemmelsene til denne planen. Det er derfor flere hytter i 
området med taktekking i tre og innvilgelse av dispensasjon for å legge tretak på gbnr 155/64 vil 
således harmonere godt med fritidsboligene i området.  
 
Videre bemerkes at tretak ikke vil reflektere sollys og vil samtidig fremstå som en naturlig del av 
fritidsbebyggelsen og eiendommen for øvrig.  
   
Det gjøres derfor gjeldende at hensynene bak planbestemmelsen ikke blir skadelidende ved 
innvilgelse av omsøkte dispensasjon for å legge tretak på fritidsboligen.  
 

3.2 Det foreligger en overvekt av fordeler ved innvilgelse av omsøkte dispensasjon fra 
planbestemmelsen 

 
Kravet til kvalifisert overvekt av fordeler er relativt. Vilkåret innebærer at dersom omsøkte 
dispensasjon ikke medfører nevneverdige ulemper, skal det dermed mindre til for å konstatere en 
overvekt av fordeler.  
 
Det vises til vurderingen over hvor det gjøres gjeldende at omsøkte dispensasjon ikke vil medføre 
ulemper. Dersom det kan konstateres fordeler ved dispensasjonen, vil vilkåret til overvekt av 
fordeler dermed være oppfylt. 
 
Som nevnt er det pr. i dag lagt torv på taket på fritidsboligen til våre klienter. Våre klienter har 
imidlertid hatt store problemer og utfordringer med torvtaket. Torven medfører en stor 
vaktbelastning på hyttetaket som følge av de betydelige snømengdene i området, og det har 
oppstått flere vannlekkasjer i hytta som følge av torvtaket. Dette har sin årsak i at torven til 
stadighet er i bevegelse pga. vær, vind- og klimabelastninger som over tid medfører skiftende 
tørke og fuktighet. Det bemerkes i den forbindelse at fritidsboligens plassering/høydeplasseringen 
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gjør den spesielt utsatt for snø og vind. Hyttas beliggenhet medfører at den ikke har skjerming for 
vinden.  
 
Torvtak på denne fritidsboligen er derfor meget lite egnet som følge av beliggenheten og 
vær/klimaeksponeringen hytta utsettes for. Det vises i den forbindelse til vedlagte bilder som viser 
hyttas eksponering for værforholdene og de betydelige snømengder den utsettes for.  
 
I de senere år har det hele 3 ganger derfor oppstått vannlekkasjer i hytta som igjen har medført 
økonomiske kostnader og betydelige ulemper for våre klienter. Våre klienter er naturligvis meget 
bekymret for potensielle følgeskader i bygningskonstruksjoner som følge av fremtidige fuktskader 
fra torvtaket. Dette kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser/materielle skader, så vel 
som fare for liv og helse. Omlegging av taktekkingsmateriale fra torv- til tretak vil dermed sikre 
fritidsboligen mot ytre påkjenninger og således forhindre at fremtidige lekkasjer og skader på 
bygningens konstruksjoner vil oppstå. Siden det ikke foreligger nevneverdige ulemper ved å 
innvilge omsøkte dispensasjon, er vilkåret til kvalifisert overvekt av fordeler dermed oppfylt i 
dette tilfellet.   
 

3.2.1 Oppsummering av dispensasjonsvilkårene 

 
Det gjøres på bakgrunn av ovennevnte redegjørelse og begrunnelse gjeldende at vilkårene i pbl. § 
19-2 for dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om taktekking, er oppfylt. Det vises i 
den forbindelse til at hensynet bak bestemmelsen ikke blir tilsidesatt ved å legge tretak på hytta, 
siden flere fritidsboliger i området allerede har taktekking i tre. Hertil kommer at det også tidligere 
er gitt dispensasjoner for å legge tretak på hytter i planområdet.  
 
Det foreligger videre en kvalifisert overvekt av fordeler. Det vises i den forbindelse til at 
omlegging av taket fra torv- til tretak er prekært av hensyn til å unngå materielle skader, 
økonomisk tap og i ytterste konsekvens;  - hensyn til liv og helse. 
 
Det gjøres av den grunn gjeldende at kommunens vurdering og konklusjon er feil, når det påstås 
at dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2, ikke er oppfylt.  
 

3.2.2 Presedensvirkninger 

 
Kommunen hevder at dispensasjonsinnvilgelse vil kunne medføre uheldige presedensvirkninger. 
Klager viser i den forbindelse til at det allerede er innvilget flere dispensasjoner for å legge om til 
tretak på hytter i planområdet. Det vises til bildedokumentasjonen og kommunens eget brev hvor 
dette uttrykkelig bekreftes. Videre skal dispensasjoner vurderes konkret i det enkelte tilfellet. I 
dette tilfellet er dispensasjonssøknaden begrunnet i behovet for å unngå ytterligere skader på 
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fritidsboligens konstruksjoner og de følger dette vil kunne medføre. Det vises til begrunnelsen 
over. En innvilgelse av omsøkte dispensasjon vil følgelig ikke medføre noen ytterligere fare for 
presedens, all den tid det allerede er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området, og 
dispensasjonssøknaden i dette tilfellet er velbegrunnet fra klagers side.  
 

3.3 Urimelig forskjellsbehandling 

 
Fra Forvaltningsrett 11. utgave - Torstein Eckhoff og Eivind Smith, s. 404 siteres følgende:  
 

«Når en avgjørelse avviker fra andre som er truffet i medhold av samme bestemmelser, kan det 
skyldes at den lider av den slags feil som er behandlet tidligere i dette kapitlet; det er f.eks. tatt 
utenforliggende hensyn, eller resultatet er vilkårlig. Men selv om dette ikke er tilfellet (eller ikke kan 
bevises), kan selve det forhold at det er gjort forskjell, bli betraktet som en feil som kan medføre 
ugyldighet. … 
 
… For at det overhodet skal bli aktuelt å stille krav om likebehandling, må den praksis som en aktuell 
sak avviker fra, være sammenlignbar. I dette ligger det både at forvaltningens frihet til å skjønne 
etter hjemmelsgrunnlaget må være av likeartet karakter, og at fakta i de tidligere sakene må være 
beslektet med de avgjørende fakta i den nye saken.» 

 
Det vises til kommunens brev av 18.02.21 hvor det bekreftes at det tidligere er innvilget 
dispensasjoner for omlegging til tretak i planområdet. Det vises videre til bildedokumentasjon som 
dokumenterer flere hytter med tretak i området - og i nærhet til klagers fritidsbolig. Det er følgelig 
ikke grunn for kommunen til å behandle omsøkte dispensasjon i dette tilfellet annerledes enn i 
tidligere saker hvor dispensasjon for omlegging til tretak er gitt. Det gjøres av den grunn gjeldende 
at kommunens avslagsvedtak medfører usaklig forskjellsbehandling av våre klienter. Vedtaket må 
derfor under enhver omstendighet omgjøres, og tillatelse til omsøkte dispensasjon må innvilges 
som omsøkt.   
 

3.4 Saksbehandlingsfeil 

 
Subsidiært gjøres det i alle tilfeller gjeldende at kommunens vedtak lider av saksbehandlingsfeil 
som følge av manglende og mangelfull begrunnelse jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 24 og 25.  
 
Kommunen har begrunnelsesplikt etter fvl. § 24 og § 25. I henhold til  rettspraksis og 
forvaltningspraksis må et forvaltningsvedtak kjennes ugyldig når begrunnelsen ikke gir 
tilstrekkelig grunnlag for å bedømme om vedtaket lider av innholdsmessige feil. Det vises blant 
annet til Høyesteretts avgjørelse i Rt.1981 s.745 (Isene-dommen). Dette prinsippet er fulgt opp i 
praksis fra både Statsforvalteren og Sivilombudsmannen. 
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I kommunens vedtak av 18.05.21, konkluderes det med at vilkårene for å innvilge dispensasjon, ikke er 
oppfylt. Det er imidlertid ikke gitt noen som helst begrunnelse for hvorfor vilkårene ikke er oppfylt. 
Dette til tross for at klager har sendt inn en dispensasjonssøknad som nøye redegjør for og begrunner at 
vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunens manglende begrunnelse medfører at det ikke vil være 
mulig å etterprøve hva som ligger til grunn for vurderingene for avslaget. I henhold til rettspraksis og 
forvaltningspraksis, medfører dette en saksbehandlingsfeil som heller ikke kan utelukkes å ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold. Dette underbygges videre av at det tidligere er innvilget 
dispensasjon til omlegging av tretak i planområdet, jf. punktet over.  
 
Det gjøres av den grunn subsidiært gjeldende at vedtaket må oppheves på grunn av 
saksbehandlingsfeil som følge av manglende og mangelfull begrunnelse, jf. fvl. §§ 24 og 25 
 

4 OPPSUMMERING/AVSLUTNING 

 
Det gjøres på vegne av våre klienter gjeldende at vilkårene for å innvilge dispensasjon etter pbl. § 
19-2 er oppfylt. Videre anføres det at kommunens vedtak medfører usaklig forskjellsbehandling av 
våre klienter, all den tid det tidligere er innvilget dispensasjoner i planområdet for omlegging til 
tretak. Subsidiært foreligger det saksbehandlingsfeil ved kommunens vedtak, siden avslaget er gitt 
uten noen som helst begrunnelse. 
 
Med henvisning til klageanførslene fremsatt i dette klagebrevet, gjør klager gjeldende at 
kommunens vedtak av 18.05.21 må omgjøres og dispensasjonstillatelse innvilges. Subsidiært må 
kommunens vedtak oppheves som følge av saksbehandlingsfeil.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS 
 
 
Haakon Løvaas Haaland 
Senioradvokat 
  
+47 452 80 882 | hlhaaland@eurojuris.no 
 
Vedlegg 
Bilder av fritidsboliger i området med tretak 
Flyfoto som viser nabohytter med tretak  
Bilder av fritidsboligen til klager og snømengder 
Brev fra kommunen av 18.02.20 
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Haakon Løvaas Haaland 
Meiselen 44   
 
3030 DRAMMEN 
 
 
 
 
Saksbehandler: Marius Lykre 
 
Saksnr:. 21/472-2 Arkivkode: GBNR 155/064 Deres ref:  Dato: 18.02.2021 

  
SVAR PÅ FORESPØRSEL - OMLEGGING TIL TRETAK - GBNR 155/64 
 
Viser til e-post den 15.02.2021. 
 
I henhold til bestemmelsene skal fritidsbebyggelse nytte torv eller skifer som taktekking. Det 
vil derfor være nødvendig med en dispensasjon fra bestemmelsen for å evt. kunne bytte til 
tretak.  
Alle dispensasjoner i Øyer kommune behandles politisk, slik at utfallet av 
dispensasjonssøknaden kan dessverre ikke administrasjonen svare på. Vi kan opplyse om at 
det tidligere har vært innvilget dispensasjon på tretak i planområdet.  
 
Vi håper dette da klarhet i spørsmålene deres. 
Er det flere spørsmål rundt saken vennligst oppgi saksnummer i henvendelsen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marius Lykre 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
Kopi: 
Øidis Alstad Lomsdalen, Sankt Halvards gate 1 F, 3015 DRAMMEN
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