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Sammendrag: 

Øyer kommune mottok søknad om dispensasjon den 13.05.2022 innsendt av Vigsnæs + 
Kosbert ++ Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Petter Jessen.  
I forbindelse med oppføring av fritidsbolig med tilhørende garasje og anneks søkes det om 
dispensasjon for bruk av annen taktekking enn fastsatt i reguleringsbestemmelsene for 
planID 111 Hafjelltoppen Fjellgrend.  

Det søkes om å benytte tretak som taktekking, der reguleringsplanen åpner kun for bruk av 
torv og skifer. 

Kommunedirektøren forslag til vedtak vil være å innvilge dispensasjonssøknaden. 

 

Saksutredning: 

Det er den 17.03.2020 søkt om rammetillatelse på fritidsbolig med tilhørende garasje og 
anneks. Det er ved søknad om rammetillatelse kun sett på de ytre rammene, som i 
hovedsak er volum og plassering/terrenginngrep. Som det fremkommer av søknaden den 
gangen er det vist at det var tenkt tretak på tiltakene. Saksbehandler vurderte ikke 
taktekking den gangen. Det er søkt om igangsettingstillatelse av grunnarbeider (kun for 
fritidsboligen) den 25.08.2021 der igangsettingstillatelsen er gitt den 14.09.2021. 

Det var ved søknad om igangsettingstillatelse på oppføring av hoved hytta det ble påpekt at 
tretak ikke var tillat i gjeldene reguleringsplan. Det er på det rene at dette kunne blitt 
påpekt ved en mye tidligere anledning av saksbehandler. For å kunne starte 
byggeprosessen er det bekreftet bruk av skifer i påvente av en eventuell innvilget søknad 
om dispensasjon.   



Det anføres fra ansvarlig søker: 

«… 
Formålet med reguleringsbestemmelsene, er å gi føringer for et helhetlig byggefelt, 
med klassiske materialvalg som harmonerer med hverandre. Vi tenker at et klassisk 
tretak ikke avviker fra dette. Tre kledning på taket, vil ikke være et nytt materialvalg, 
da det skal være tre kledning på fasadene. Det arkitektoniske hovedgrepet er å ha en 
presis, enkel og lett omsluttende form. Torvtak og skifer, vil tilføre ekstra elementer 
og materialer som vil gjøre bygget «tungt» og mindre enkelt og presis. 
 
Et klassisk tretak med over og underligger, er noe som er dypt forankret i naturlig 
estetikk og norsk kulturarv. Det skal være mest mulig vedlikeholdsfritt og 
miljøvennlig av type Møre Royal (el. tilsvarende) som kan vare i flere tiår. Farge er 
påtenkt som tradisjonell «Setersort», lik resten av huset, og vil være mindre 
fremtredende og reflekterande enn et skifertak. 
 

o Utfra et bærekraftigperspektiv er det ønskelig med økt bruk av tre som 
miljøvennlig materiale. 

o Treet har lang levetid, og bør foretrekkes som et bærekraftig alternativ. 
o Råvarene er en fornybar resurs 
o Økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren 
o Kommer fra et bærekraftig skogbruk basert på sertifisering 
o Hovedsakelig fornybar energi i fremstillingsprosessene 
o Gjenvinning og gjenbruk er enkelt 

Punktene over er hentet fra veilederen til Trefokus, som er et nasjonalt 
informasjonsselskap. 
 
Hytta har en plassering i hjørnet lengt unna veien, og ligger parallelt langs med 
tomten. Den har ingen utstikkende karnapp, og vinkelen på taket vil gjøre at man 
ikkje ser mye av selve taket, som også vil være delvis skjermet bak en skogrekke av 
trær i forkant mot veien. Se vedlegg Q-2 Vi ser at flere nyere bygninger, som også er 
under oppføring rundt Hafjelltoppen Fjellgrend, har tretak, og at det ikke er uvanlig 
byggeskikk i området eller i kommuen. Se vedlegg Q-3 Som en henvisning til 
eksempler i Øyer kommune, er det tillatt med tretak i «Kringelåslia Nedre» Plan-ID 
201210, og i «Nestingsætra» (Plan-ID 05.06.2020). Begge reguleringsbestemmelsene 
er av nyere dato (revidert) enn Hafjelltoppen Fjellgrend (rev. 28.03.2006) 
 
Vi håper å få innvilget en dispensasjonssøknad, til å bygge med tretak, noe vi ikke 
tror er til ulempe for omgivelsene, men heller et ressursbesparende, bærekraftig og 
miljømessig tiltak forankret i tradisjonell norsk byggeskikk. 
.…» 



 
fig. 1 – modell av tiltaket

 
fig. 2 – fasadetegning av tiltaket 

 

  



Plangrunnlaget:  

PlanID 111 – Hafjelltoppen Fjellgrend: 

 
fig. 3 – plangrunnlaget (gul markering er gjort av saksbehandler for å tydeliggjøre bestemmelsen. 

 

Lovgrunnlaget:  

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår 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 rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig.  

 

Naboer:  

Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. §§ 19-1 og 21-3. Det har ikke kommet 
merknader til dette varselet. 



Vurdering av vilkårene i pbl. § 19-2  

Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden.  

 

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

Søker ønsker å benytte tre som taktekking. Det framgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at de eneste alternativene for taktekking er torv eller skifer: «Torv eller skifer skal 
benyttes som taktekking på alle bygg.» Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at 
planområdet skal ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv og skifer 
er eneste tillate utforming, vil eventuelle andre typer tak skille seg vesentlig ut.  
Området framstår i henhold til reguleringsplanen, utformet med torv- og skifertak. Dette 
har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet vil være med på å sette 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra til side. Likevel må det bemerkes at det 
tidligere er gitt dispensasjon til tretak innenfor tilstøtende planområder. Med begrunnelse: 
«…  i miljøhensyn tillater vi bruk av tretak da det i andre reguleringsplaner i området tillates 
tretak.» Der det også i denne dispensasjonssøknaden anfører miljøhensynet på å få legge 
tretak. 

Konklusjon: 

Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?  

Fordeler ved å tillate tre på taket er ifølge søker av praktiske-, estetiske- og miljøhensyn.  

Det er anledning til å se hen til bygningsmessige hensyn i vurderingen, og en objektivt sett 
hensiktsmessig utnytting av egen eiendom. Kommunedirektøren er i tillegg av den 
oppfatning at det ikke er forhold tilstede som ikke lar seg løse innenfor bestemmelsene. 

Selv om det er mindre relevant ser man at i tilstøtende planer er tretak tillatt taktekking. 
Eksempler (bilder) er vedlagt søknaden, som Nestingsætra og Kringelåslia nedre. 
Kommunedirektøren er enig i at det rent praktiske og estetiske er tilstede på det konkrete 
bygget. Den største fordelen vil være miljøaspektet ved å tillate tretak.  

Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking med tre er for det første at området vil framstå 
mindre ensartet. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar 
situasjon, der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. 

Konklusjon: 

Kommunedirektøren ser fordeler som kan vektlegges i vurderingen, men ser også at det 
ikke er forhold til stede som er umulig å løse for å holde seg innenfor bestemmelsene for 
taktekking.  

Kommunedirektøren ser samlet sett at 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 legge vekt på 
hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter 
som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen 
bør alltid vurderes der det er aktuelt. Uheldig presedens er ikke aktuelt her. Det er gode 
grunner som taler for at slike mindre tiltak for f.eks framføring av kommunal infrastruktur 
bør unntas fra dispensasjonsbehandling ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Alternativ 1: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir, det gis tillatelse til tretak som omsøkt. Dispensasjonen vil også omfatte omsøkte bygg 
i rammetillatelsen, anneks og garasje.  

De to vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt: 

- Bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
- Fordelene er klart større enn ulempene.  

 

Alternativ 2: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir.  
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig) 
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