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Vår ref.:  
18/00995-7     
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.:  
   

Dato: 
Songdalen, 03.12.2018 

 
 

Godkjent - ett trinn søknad og dispensasjon på vilkår - hyttevei -  gnr. 18 bnr. 4. 

Dynestølvegen 191.  
 

    
Byggeplass: Dynestølvegen 191 Eiendom:  18/4 
 
Ansvarlig søker: Lie Anlegg AS Adresse: Grindlandsvegen 236 

4646 FINSLAND 
 
Tiltakshaver: Harald Krukhaug 

 
Adresse: Bregnevegen 8 

4647 BRENNÅSEN 
 
Tiltakstype/ 
tiltaksart: 

Hytter, sommerhus og lignende 
fritidsbygning /Nytt anlegg - vei 

  

   

 
 

TILLATELSE 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 jf § 20-2 

 
Det er søkt om tillatelse til bygging av vei til hytte ved Homevatnet.  

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra LNF formål og avstand 
til vann på vilkår. Det vises til begrunnelsen gitt i saksutredningen. 
 
Vilkår:  

 En plan/redegjørelse som viser skånsom opparbeiding av terreng på begge sider 

av parkering og veien. Vesentlig terreng inngrep tillates ikke. Se fylkesmannens 
vurdering.  

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-4 godkjennes søknaden, situasjonsplan 
datert 10.09.2018. 
 
Det foreligger ikke protester til søknaden.  

 
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. 
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Saksutredning 

Søknaden: 

Omfatter søknad om å anlegge adkomstvei på ca 35 meter til hytte ved Homevatnet. Søknaden er 
avhengig av dispensasjon fra LNF formål og avstand nærmere vann enn 50 meter  i 
kommuneplanen for å kunne godkjennes.   
 
Gjeldende plangrunnlag: 

Tiltaket ønskes gjennomført i et LNF område i kommuneplanen.   
 
Grunnforhold, rasfare og miljøforhold: 
Det oppgis i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe jf pbl 
§ 28-1. 
 
Veg, vann- og avløpsforhold: 

Det foreligger dokumentasjon på at disse forholdene er sikret, jf. pbl kap 27. 
 

Estetiske krav: 
Kommunen har vurdert innsendte tegninger og situasjonsbeskrivelse og konkluderer med at 
tiltaket innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til omgivelsene, jf. plan- og 
bygningsloven § 29-2. 
 

Beliggenhet: 
Høydeplasseringen definert som eksisterende terreng. Tiltaket plasseres i tråd med mottatt 
situasjonskartet og beskrivelse.  
 
Avkjørsel 
Tiltaket medfører ingen endring når det gjelder avkjøringsforhold til eiendommen. 

 
Forhold til naboer: 
Naboer og gjenboere er varslet. Det foreligger ikke protester til tiltaket. 

 
Uttalelser fra annen myndighet: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  kan ikke se at tiltaket vil være i konflikt med de nasjonale og 
regionale interessene. De ber kommunen om å gjøre en konkret vurdering av om vilkårene for å gi 

dispensasjon som omsøkt er tilstede, og ved en eventuell tillatelse til tiltaket er det viktig å 
presisere at terrenginngrepet må gjøres så lite som mulig og veien må legges på en slik måte at 
inngrepet vil bli minst mulig synlig. 
 
Vest-Agder Fylkeskommune har ikke svart på henvendelse angående dispensasjon og det regnes 
som at sektormyndigheten ikke har innvendinger til at det gis dispensasjon. 
 

Naturmangfoldloven: 
Tiltaket berører ikke naturmangfoldet.  
 
Dispensasjon: 

Etter plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynene i 
bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Hva som legges i begrepet vesentlig beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvensene for helse, miljø sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Tiltaket er i strid med formålet i kommuneplanen LNF, og er nærmere 50 meter langs vann og 
vassdrag.  

 
Dispensasjonsvurdering: 
 
Spørsmål om hensynene bak planen blir vesentlig tilsidesatt? 
Hensynet bak avstandsreglene langs vann og vassdrag er i første rekke å hindre oppføring av tiltak 

som vil være til vesentlig ulempe for landskap, friluft og tilgang til strandsone og vann. Tiltaket er 
en oppgradering av eksisterende gangsti til bil vei med parkering. Kommunen kan ikke se at 

hensynet bak planen vil bli tilsidesett dersom opparbeidelse av terrenget blir gjort på en skånsom 
måte med minst mulig terrenginngrep. Når det gjelder LNF formål er området bebygd med flere 
hytter og adkomst til disse.  
 
Kommunen kan etter en vurdering av saken ikke se at hensynene bak planen blir vesentlig  
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tilsidesatt ved en dispensasjon i dette tilfellet. Det er også vektlagt at Fylkesmannen ikke har noen 

særskilte innvendinger, så lenge terrenginngrepet blir så lite som mulig.  

 
 
Spørsmål om fordelene er klart større enn ulempene? 
Søkers begrunnelser er positive. Tiltakshaver har sendt en redegjørelse for hvordan veien skal 
utføres 23.11.2018. Veien vil bli anlagt med naturlig forhøyning på begge sider og blir liggende på 

fjell, stein og grus. Til bygging av veien blir der tilkjørt masse som består av stein, pukk og grus.  
 
Aktuelle naboer og gjenboere er varslet. Det foreligger ikke bemerkninger/protester til tiltaket. 
 
Etter en samlet vurdering av saken konkluderer kommunen med at fordelene er større enn 
ulempene ved å gi dispensasjon i denne saken. Dispensasjon gis som omsøkt. 
 

 
Igangsetting 

Ansvar: 
Erklæring om ansvarsrett foreligger på følgende ansvarsområder: 

Funksjo

n 

TkK

l 

Fag/ansvarsområde Foretak Sentral

/Lokal 

SØK/PR
O/UTF 

1 Ansvarlig søker, utvidelse av gangsti for bil Lie Anlegg AS S  

 
Ferdigstillelse: 
Når tiltaket er ferdig skal ansvarlig søker skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest på 
eget skjema. 
Dokumentasjon i samsvar med Byggesaksforskriften kap. 8 skal innsendes: 

 Gjennomføringsplan  
 

Kommunen viser videre til kravene i byggesaksforskriften § 5-5 om dokumentasjon som skal 

foreligge i tiltaket, og være tilgjengelig ved tilsyn. 
 
Øvrig: 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. Etter denne tid 
faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes 
særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres. 

 
Ansvarlig søker må selv informere ansvarshavende i tiltaket om dette vedtak. 
 
Gebyrer: 

Tiltak Gebyr Adressat 

§20-1 Kr 6.000,- Harald Krukhaug  

Dispensasjon Kr 5.000,-. 

Regning sendes i eget brev 

 

 
Med hilsen 
Ressurs og arealforvaltningsavdelingen 
 
 
Arne Kjell Brunes Samir Wisam George 

Avdelingsleder Ingeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Liste over mottakere:  

Lie Anlegg AS, Grindlandsvegen 236, 4646 FINSLAND 
  
Liste over kopimottakere:  
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 
Harald Krukhaug, Bregnevegen 8, 4647 BRENNÅSEN  
 


