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Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 18.05.21 
- Ettersendelse klage, 26.05.21 
- Avslag på søknad (særutskrift), 20.04.21 
- Søknad om dispensasjon, 12.02.21 
- Notat «INNSIGELSER OG MERKNADER FRA NVE OG FYLKESMANNEN: VURDERING 

OG FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANEN», 20.11.14 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.  
 
Sammendrag: 
 
Raymond Carlsen og Astrid Tonby, heretter kalt klager, har sendt inn en klage på vedtak om 
avslag på søknad om dispensasjon fra krav til taktekkingsform i reguleringsplan for 
Mosetertoppen - områdene FB8-1 og FB82. Klager anfører at det rettslige vilkårene for å 
innvilge dispensasjon er oppfylt og anmoder om at kommunen omgjør sitt vedtak.  
 
Klager har rettslig klageinteresse.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
Klagefrist 
Melding om vedtak om avslag på søknad om dispensasjon ble sendt med elektronisk 
forsendelse den 26.04.21. Brevet er åpnet elektronisk den 27.04.21. Kommunen mottok en 
klage på vedtaket 18.05.21. Klagen er mottatt innen 3 uker fra vedtaket er lest av klager, 
men vedtaket var tilgjengelig for klager den 26.04.21 og vedtaket ble mottatt denne dagen. 
Slik kommunen forstår ordlyden i klagefristen som er satt er vedtaket «mottatt» den dagen 
det er tilgjengelig for parten. Administrasjonen har likevel valgt å behandle klagen ettersom 
klagen er sendt inn 3 uker fra vedtaket ble lest av klager, selv om det kan reises spørsmål 
om klagefristen utløp dagen før klagen kom inn. Kommunen antar at klager har trudd at 
klagefristen løp fra det tidspunktet brevet ble åpnet, ettersom klagen er sendt inn 3 uker fra 
dette tidspunktet.  
 
 
Saksutredning: 



 
I klagen er det vedlagt flere bilder som viser hytter med andre taktekkingsformer enn torv. 
Kommunen sendte en henvendelse til klager for å få informasjon om hvor bildene er tatt. 
Etter en gjennomgang av skråfoto av reguleringsplanen samt to nærliggende planer, er 
samtlige bygg oppført med torvtak. Klager kontaktet saksbehandler per telefon og forklarte 
at bildene er fra andre regulerte områder i kommunen, og ikke i nærheten av sin eiendom.  
 
Reguleringsplaner - taktekking 
Reguleringsplan for Mosetertoppen – områdene FB8-1 og FB8-2 ble vedtatt i 2014 og 
omfatter 74 tomter. Det fremgår av bestemmelsen pkt. 2.1 at «[t]orv skal benyttes som 
taktekking på alle bygg». Samtlige bygg innenfor det regulerte område har torv som 
taktekking og feltet er nesten ferdig utbygd.  
 
Reguleringsplan for Mosetertoppen FB9 er vedtatt i 2016 (med en mindre endring i 2018) 
og har 59 tomter. Det fremgår av bestemmelsen pkt. 2.1 at «[t]orv skal benyttes som 
taktekking på alle bygg». Samtlige bygg innenfor det regulerte område har torv som 
taktekking og feltet er nesten ferdig utbygd. 
 
Reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen er vedtatt i 2015 og omfatter ca. 130 
tomter. Det fremgår av bestemmelsen pkt. 3.3 at «[t]orv skal benyttes som taktekking på 
alle bygg». Samtlige bygg innenfor det regulerte område har torv som taktekking og feltet 
er over halvveis utbygd.  
 

 
Skråbilde av reguleringsplanene Mosetertoppen – områdene FB8-1 og FB8-2 og Mosetertoppen FB9. 
Ferdigstilte bygg har benyttet torv som taktekking. Enkelte bygg er under oppføring, slik at det på 
bildet kan se ut som om at det er benyttet noe annet en torv.  
 



 
Skråbilde av reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen i Øyer kommune. Rød grense i sør 
er reguleringsplan Mosetertoppen – områdene FB8-1 og FB8-2 og rød markering i vest viser grensen 
til reguleringsplan for MOSETERTOPPEN – FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15. 
 
 
 
Vurdering: 

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

Klager anfører at formålet med torvtak ikke er begrunnet med helhetlig uttrykk i området. 
Klager viser til at det i tidligere reguleringsplan fra 2009 var tillatt med torv eller skifter. I 
reguleringsprosessen til gjeldende reguleringsplan ble det i «innledende fase av 
reguleringsarbeidet var det alternative takløsninger med «tov eller skrifter». Helt i 
sluttbehandlingen av reguleringsplanen ble det foretatt en endring ved at kun torv skulle 
benyttes som taktekking på alle bygg». Klager skriver at endringen er foretatt som tiltak for 
overvannshåndtering etter innsigelser og merknader fra NVE og Fylkesmannen. Videre 
skriver klager at skifertak ble ikke tatt ut av planen av estetiske hensyn. 
 
I vedtak om avslag har kommunen gitt følgende begrunnelse i vurderingen av om hensyn 
bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt: 

«Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at planområdet skal  
ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv er eneste tillate utforming,  
vil eventuelle andre typer tak skille seg vesentlig ut. Området framstår som enhetlig  
utformet med torvtak. Dette har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet i  
dette tilfellet vil sette hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig til side.  
Videre vil overvann fordrøyes og tas opp i større grad ved torv enn ved andre overflater.  
Tillatelse til andre taktekkingsformer kan svekke dette hensynet.» 

 
Som nevnt av klager var det fremmet forslag om torv eller skifer frem til sluttbehandlingen 
av reguleringsplanen da skifter ble tatt ut før vedtak ble fattet. Overvannshåndtering er 



årsaken til at skifer ble fjernet som et mulig alternativ.i Kommunedirektøren mener likevel 
at hensynet til helhetlig utforming er et vesentlig hensyn bak bestemmelsen, selv om det 
tidlig i reguleringsprosessen var fremmet forslag om skifter i tillegg. I nesten samtlige 
regulerte hyttefelt i Øyer kommune er det strenge krav til taktekkingsformer. Det er et 
ønske om å bevare landskap og naturomgivelser i størst mulig grad ved å sette 
begrensninger for farge- og materialbruk. Når planen kun åpner for en type taktekking, og 
særlig når torv er det eneste alternativet, vil andre taktekkingsformer gi et klart avvikende 
uttrykk i omgivelsene. Det er her av betydning at tomta ligger innenfor et regulert område 
bestående av 74 tomter, at feltet er snart ferdig utbygd og at samtlige bygg har torv som 
taktekking per i dag. Det vil være svært uheldig estetisk å tillate et større bygg med skifer i 
dette området.   
 
Klager skriver i klagen at fordrøyning på ett tak har liten betydning for området. Videre 
skriver klager at utvikler av Mosetertoppen Hafjell AS v. Stein Plukkerud ikke kjenner til 
problemer med overvann i området og at overvann er hensyntatt i all planlegging og 
utførelse. Kommunedirektøren mener at hensynet til overvannshåndtering er et viktig 
hensyn som vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det tillates skifer. Kartet nedenfor viser 
kotehøyder, og kotene blir lavere mot bebyggelsen i nord-vest. Det vil si at overvann vil 
renne fra tomta og ned på bebyggelsen nedenfor. Bruk av torv er et godt tiltak som 
fordrøyer overvann og avrenning. Intensjon i planen er at torvtak skal fordrøye vann, og når 
man tillater noe annet vil hensynet bli vesentlig tilsidesatt. Kommunen har ikke mottatt 
dokumentasjon som viser hvordan klager vil erstatte den fordrøyningen et torvtak gir. 
Anførsel om at overvann ikke er et kjent problem per i dag er fordi det er gjort flere tiltak 
for å håndtere overvann, blant annet stilt krav til at det skal legge torv som taktekking på 
alle tak.  
 
Overvann skal håndteres på egen tomt. Innsigelser og merknader til reguleringsplanen ble 
frafalt da regulant foretok endringer ved å kun tillate torv som taktekking, og kommunen 
mener at det er særdeles viktig at det ikke gjøres unntak for overvannshåndteringstiltak for 
enkelte tomter etter de klare signalene fra regionale myndigheter i reguleringsprosessen.  
 
 

 
i Notat «INNSIGELSER OG MERKNADER FRA NVE OG FYLKESMANNEN: VURDERING OG 
FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANEN», 20.11.14 
 



 
Klagers tomt er markert med blått felt, og terrenget faller mot bebyggelsen i nord-vest. 
 
Selv om det etter nye faglige vurderinger kunne blitt konkludert med at overvann kan 
håndteres på en annen måte på klagers tomt, mener kommunedirektøren at en 
dispensasjon vil gi et meget uheldig resultat sett hen til byggeskikken i området. Når en så 
stor andel av eksisterende bygg har torv som taktekking, vil et enkelt skifertak skille seg ut i 
omgivelsene.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen vil bli vesentlig 
tilsidesatt, og finner ikke klagen begrunnet. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-2.  
 
 

 Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?  
 
Klager anfører at de opprettholder sin begrunnelse i søknaden, og mener at det må tas 
bygningsmessige hensyn i vurdering og hensiktsmessig utnytting av egen eiendom. 
 
Søknaden om dispensasjon er begrunnet ut fra hensyn til estetikk og vedlikeholdsarbeid. I 
vurderingen av om dispensasjon kan gis skal det ikke legges vekt på personlige og 
økonomiske fordeler, foruten om areal- og ressursdisponeringshensyn. Kommunen mener 
at vedlikeholdsarbeid ikke er en fordel som kan tillegges vekt i vurderingen av om det kan 
gis dispensasjon, i så fall er det et moment som tillegges liten vekt. Kommunen kan heller 
ikke se at det vil være estetiske fordeler å tillate et skifertak da dette bryter med 
byggeskikken i området. Dette er snarere en ulempe.  Kommunen kan heller ikke se at det 
vil gi objektive fordeler for eiendommen å velge skifer fremfor torvtak. Det vil si at klagers 
begrunnelse for å få dispensasjon ikke kan tillegges vekt i vurderingen av om de kan gis 
dispensasjon.  
 
Overvann er ikke nevnt som en ulempe i det forrige vedtaket, og kommunedirektøren 
mener at det er en ulempe som må tillegges stor vekt i vurderingen. Samfunnet er tjent 
med at overvann håndteres på egen eiendom, slik at overvann ikke vil gi ringvirkninger 
lokalt i området eller i Mosåa.  
 



Uthuling av plan er nevnt som en ulempe, men den ulempen hører til det vurderingen i det 
frie forvaltningsskjønnet, og er ikke en del av det rettslige vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at det foreligger klart større ulemper enn fordeler 
ved å gi dispensasjon, og vilkåret er ikke oppfylt. Kommunedirektøren finner ikke klagen 
begrunnet, og kommunen har ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon jf. pbl. § 19-2.  
 

 Subsidiær vurdering – kommunens frie forvaltningsskjønn 
 
Ingen har rettskrav på å få innvilget en dispensasjon, og kommunen kan uansett avslå en 
søknad selv om de rettslige vilkårene i pbl. § 19-2 hadde vært oppfylt. 
 
Med stor utbyggingsaktivitet er Øyer kommune opptatt av at overvann kan skape 
problemer både lokalt i området og ned til Mosåa. Kommunedirektøren mener at tiltak som 
kan medføre økende avrenning bør unngås.  
 
En dispensasjon vil medføre en uthuling av planen. Presedensfaren er stor da kommunen 
kan motta dispensasjonssøknader fra krav til taktekkingsform for andre bygg enn hytter 
innenfor området. I tillegg vil kommunen kunne motta dispensasjonssøknader i fremtiden 
dersom når det skal skiftes tak på eksisterende bygg. Av hensyn til overvann og estetikk vil 
en fravikelse av taktekkingsform gi en uheldige virkninger. Reguleringsplanen er relativt ny, 
hvilket taler også for at planen ikke bør fravike. Dispensasjonsadgangen er ment som en 
sikkerhetsventil der planen vil gi utilsiktede virkninger. Kommunedirektøren kan ikke se at 
planen i denne saken gir utilsiktede virkninger. Det skal ikke være gunstig å fravike planen 
gjennom dispensasjonsbehandling.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven 33 annet ledd, og 
tilrår at plan- og miljøutvalget sender klagen til Statsforvalteren i Innlandet. Øyer kommune 
har ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon da ingen av de rettslige vilkårene for å kunne 
innvilge dispensasjon i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. Kommunen skal derfor gi avslag på 
søknaden.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
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