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Vår ref.:
BYGG-21/01609-8
(Bes oppgitt ved henvendelse)
Deres ref.:
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Eid 121 - GB 442/91 - Dispensasjon - tilbygg til bolig
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr):
Ansvarlig søker:
Tiltakshaver:

442 / 91 / 0 / 0
SVEN T TALLAKSEN TAKST- OG
KONSULENTVIRKSOMHET
Helena Salthaug

Vedtak
Plan og bygg ved byggesaksenheten behandler søknaden etter delegasjon gitt planog bygningssjefen med virkning fra 01.01.2020.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i
LNF-formålet, og i 100-metersbeltet langs sjøen.
Søknaden omfatter tilbygg til bolig.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-3, har vi fritatt tiltaket for nabovarsling
da deres interesser ikke berøres av tiltaket.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

Søknadens dispensasjonsforhold:
Det søkes om oppføring av tilbygg til bolig på GB 442/4 – Eid 121. Tilbygget oppgis
å få et bebygd areal på 14 m², bruksareal på 10 m², og skal inneholde vaskerom.
Søknad ble mottatt den 11.05.2021.
Etter at dispensasjon er gitt, vil tiltaket ikke være i strid med gjeldende plan og
bestemmelser, og kan derfor oppføres uten nærmere tillatelse, jf. PBL § 20-5.

Sikker post
www.kristiansand.kommune.no/eDialog

Postadresse
Postboks 4
4685 Nodeland

E-postadresse
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no Besøksadresse
Rådhuskvartalet,
Rådhusgata 18

Kommunalområde
Byggesaksbehandling

Telefon
38 07 50 00

Saksbehandlers
telefonnummer:
97990338

Nettadresse
kristiansand.kommune.no
Org. nummer NO985713529

Spesielle forhold:
Tiltaket er allerede oppført, men skal behandles som om arbeidene ikke var utført.
Dette skal hverken være til gunst eller ugunst for tiltakshaver.
Etter at søknad ble endt inn, er eiendommen fradelt, og har fått GB nr.: 442/91.
Adressen er uforandret.
Gjeldende plangrunnlag:
Tiltaket omfattes av kommunedelplanen for Søgne, og er avsatt til LNF-formål.
Planen ble vedtatt den 28.02.2021.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens (NML) sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og
miljørettslige prinsipper – skal legges til grunn ved myndighetsutøving etter
naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder plan- og bygningsloven.
Området er tidligere godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Resultater av
registreringer ligger i naturbaser og artsdatabasen. Disse basene er sjekket og det
er ikke registrert funn i tiltaksområdet.
På bakgrunn av dette vurderes tiltaket å ikke komme i konflikt med
naturmangfoldloven, jf. NML § 8-12. Forholdet til naturmangfoldloven anses
dermed å være tilstrekkelig belyst.
Uttalelser/godkjenning fra annen myndighet:
Søknaden har vært forelagt Agder Fylkeskommune som skriver i sin uttalelse at
tiltaket ikke anses som søknadspliktig etter vegloven, da avstand til midten av
Eidveien er større enn 20 meter.
På grunnlag av melding fra Statsforvalteren i Agder, datert 05.01.2021, hvor det
gjøres oppmerksom på at Miljøvernavdelingen ikke har mulighet til å gi uttalelse til
alle aktuelle dispensasjonssaker de kommende ukene, er saken ikke sendt på
høring til denne instansen.
Søknaden har ikke vært forelagt andre sektormyndigheter for uttalelse, da vi ikke
kan se at deres saksområde blir direkte berørt av søknaden.
Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med
byggesaksenhetens påfølgende kommentar:
Tilbygget ligger mot nord, klemt inne mellom eksisterende bolig og en fjellskråning. Visuelt
er det ikke synlig fra fjorden, eller fra land. Det ødelegger heller ikke for hageareal, eller
dyrket mark. Det er vanskelig å se at hensynet til de nevnte bestemmelsene bli berørt.
Det er hensynet bak bestemmelsene om forbud mot tiltak i 100-meterbeltet langs sjøen, og
i LNF-formålet som skal vurderes. Tilbyggets plassering er hensiktsmessig med hensyn på
naboer, bebyggelse og terreng.
Enkelt kan dette begrunnes med at dersom det ikke gis dispensasjon, står det et tilbygg
uten godkjenning, som derved kan beskrives som ulovlig, og må fjernes. Gitt at tibygget
hadde fått en meget omstridt plassering, vært til hinder for allmennhetens tilgjengelighet,
eller landbruksdriften, ville saken vært annerledes. Slike forhold er ikke til stede i denne
saken. For eier og tiltakshaver er dette en stor sak, og fordelen ved at det gis dispensasjon
er formidabel, målt opp mot et avslag.
Det at tilbygget allerede er oppført skal ikke være til gunst for tiltakshaver, og individuelle
forhold skal ikke vektlegges vesentlig i en dispensasjonsvurdering. Vi har forståelse for
tiltakshavers behov for et vaskerom i boligen.
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Lovens formål i § 1-1, første ledd lyder: Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Bestemmelsen må ikke forstås som en uttømmende oppregning. Utover i loven støter man
på flere andre forhold som inkluderes. Det viktigste budskapet er at loven gjelder generelt
for all samfunnsplanlegging, for arealstyring og byggesaksbehandling. På mange områder er
det spesiallover som virker sammen med plan- og bygningsloven.
Byggesaksenhetens samlede vurdering:
Tiltaket er i strid med LNF-formålet i planen, samt med forbudet mot tiltak i 100metersbeltet langs sjøen, og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse.
I gjeldende kommunedelplan for Søgne er eiendommen avsatt til LNF-formål.
Kommunedelplanen er vedtatt i 2019, er blitt til gjennom en omfattende
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ,
kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser
fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for
dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale
eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi
dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet.
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og
fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette
tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler
om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av
fristoverskridelse.
Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at
dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Vurdering i forhold til med hensyn på 100-metersbeltet langs sjøen:
Plan- og bygningslovens § 1-8 om byggeforbudet i 100-metersbeltet, skal ivareta
forhold som natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser.
Byggesaksenheten kan ikke se det bebygde preget sett fra sjøen vil endres, eller at
forholdet til allmenne interesser blir vesentlig tilsidesatt som følge av en
dispensasjon, da det dreier seg om et tilbygg til eksisterende bolig som ligger ca.
50 meter fra sjøen. Tilbygget oppføres mot nord, og det privatiserte preget endres
ikke. Tiltaket vil ikke ha vesentlig betydning for de forhold bestemmelsen om
bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet skal ivareta, og vi kan ikke se at en
dispensasjon vil svekke bestemmelsen på et generelt grunnlag.
Vurdering med hensyn på formålet i planen:
LNF- formålet skal ivareta mange av de samme forholdene som bestemmelsen om
byggeforbud i 100-meterbeltet, i tillegg til skog- og landbruksinteressene som
måtte være i området.
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Tilbygget oppføres mot nord, inneklemt mellom eksisterende bolig og en fjellskrent.
I Gårdskart er området merket som bebygd område, og vi kan ikke se at det er noe
som tilsier at det er landbruks- eller skogbruksinteresser knyttet til eiendommen.
Når det gjelder natur- og friluftsinteressene vises det til vurdering av hensynene
bak bestemmelsen om byggeforbudet i 100-metersbeltet.
Det følger av PBL § 1-1 om lovens formål at planlegging skal sikre forutsigbarhet
for alle berørte interesser. Betydelige avvik, herunder permanente avvik med
generell gyldighet for det aktuelle området skal gjøres gjennom plan og ikke
gjennom dispensasjoner. Vi anser at det er hensiktsmessig å løse det her omsøkte
tiltaket gjennom dispensasjon, og at det ikke er vesentlig i strid med hensynet bak
lovens formålsbestemmelse.
Byggesaksenheten konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette
tilfellet, vil ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i
lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser, bli vesentlig
tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum
er derfor oppfylt.
Dersom dispensasjon kan gis etter vilkåret i første punktum, må det, i henhold til
PBL § 19-2 andre ledd andre punktum, videre vurderes om fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vurdering av fordeler og ulemper med hensyn på 100-metersbeltet langs sjøen og
LNF-formålet, er såpass sammenfallende at dette vurderes samlet.
Tiltaket utføres på en allerede bebygd eiendom som benyttes som helårsbolig i dag,
og fører derfor ikke ytterligere privatisering. Tiltaket blir liggende bort fra sjøen,
bak eksisterende bolig, og vil ikke være synlig fra sjøen. Landskapsinteressene
påvirkes ikke. Eiendommen har ingen landbruksinteresser. Plasseringen av
tilbygget er fordelaktig i forhold til både 100-metersbeltet og LNF-formålet.

Tilbygg

Tilbygget vil ikke ha noen negative konsekvenser for tilgjengeligheten langs - eller
til – sjøen, eller i forhold til naturinteresser og allmenheten interesser.
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Dette er forhold som vektes tungt i favør av dispensasjon. Likeledes at man med et
relativt lite tilbygg, kan gjøre boligen mere funksjonell.
Ulempen med at det gis dispensasjon er i første rekke fare for at det skapes
presedens. I en dispensasjonssak må det foretas en vurdering av momentet med
uheldig presedens for liknende saker, og det vil ved enhver dispensasjon følge med
en risiko om at saken vil kunne skape presedens. Hvor stor denne risikoen er, må
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det må imidlertid være tale om rettslig og faktisk
sammenlignbare saker hvis likebehandlingshensyn skal gjøre seg gjeldende.
Dersom denne saken skulle skape presedens, kan vi ikke se at dette vil være
vesentlig uheldig.
Dersom det finnes alternativer som ikke krever dispensasjon, er dette en ulempe
som skal tillegges vesentlig vekt. Hele eiendommen ligger innenfor LNF-formålet,
og i 100-metersbeltet, det finnes derfor ikke alternativer som ikke vil kreve
dispensasjon.
Byggesaksenheten mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er
klart større enn ulempene, og i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre
ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd, følger det at kommunen
«kan gi» dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for dispensasjon er oppfylt,
plikter ikke kommunen å gi dispensasjon. Det må foretas en konkret vurdering av
om det er hensiktsmessig å gi dispensasjon.
Det dreier seg her om et lite tilbygg til en eksisterende bolig, og som ikke har
interesse hverken for naboer eller allmennheten. Å kreve utarbeidelse av
reguleringsplan for dette vil være svært ressurs- og tidkrevende.
Etter en konkret vurdering og i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 første
ledd, finner byggesaksenheten at det er hensiktsmessig å gi dispensasjon.
Ferdigstillelse:
Når tiltaket er ferdig, må det sendes beskjed til kommunen slik at kartdatabasen og
matrikkelen kan oppdateres. Målsatt kart og tegning må vedlegges.
Beregning av behandlingsgebyr:
Det beregnes ikke gebyr i denne saken da fristen for behandling av saken er
overskredet med mer enn 4 uker. For hver uke behandlingsfristen på 12 uker
overskrides, skal gebyret reduseres med 25 %. Jf. PBL § 21-7.
Gebyr
Tiltaket gebyrlegges etter kommunens gebyrregulativ datert 01.01.2021, og
betalingssatser for kartgebyr datert 01.01.2021.
Følgende gebyr skal betales:
Beskrivelse
Dispensasjon fra formål i plan (17 000 – 100 %)
Dispensasjon fra 100-m.beltet (17 000 – 100%)
Kartavgift
Totalt gebyr å betale

Varenr.
5068
5068
5032

Beløp
0
0
1 000
1 000

Gebyr ettersendes tiltakshaver:
Helena Salthaug, Victoriasvei 24 4515 MANDAL
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Gyldighet:
Vedtak om dispensasjon gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller
dispensasjonen bort, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28.
Se vedlagte orientering.

Med hilsen
Mette Erklev
Byggesaksbehandler

Arne Kjell Brunes
byggesaksleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten signatur.

Vedlegg:
_D Sit-plan.pdf
_E1 Planskisse.pdf
Melding om tilbygg som er unntatt

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I AGDER
Helena Salthaug
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG
Klageorgan
Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Agder som har fått delegert myndighet fra
Kommunal- og regionaldepartementet til å avgjøre saker om klage over vedtak fattet av
kommunen.
Klageadgang, hvem kan klage?
Vedtak om tillatelse eller avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages av en part
eller annen med rettslig klageinteresse. Du vil som ansvarlig søker/tiltakshaver og som nabo
i utgangspunktet ha full adgang til å klage. Noen klager fra nabo kan likevel bli avvist,
dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning. Dersom man har en annen
tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett.
Klageadressat
Klagen skal sendes til:
Plan og bygg, Postboks 4, 4685 Nodeland
Besøksadresse: Rådhusgata 18 – etter avtale.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn for sent, kan vi se bort fra klagen.
Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det.
Søknad om forlenget frist må også sendes innen 3 uker.
Innholdet i klagen
Du må presisere:

Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer

Årsaken til at du klager

Den eller du endringer som du ønsker

Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Du må oppgi ditt navn og adresse.

Klagen må undertegnes.
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er
avgjort (søke oppsettende virkning). Søknaden må begrunnes og sendes til plan-, bygg- og
oppmålingsetaten. Plan- og bygningssjefens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke
påklages, men du kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for
fylkesmannen til ny vurdering.
Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Ved å ta kontakt med plan-, bygg- og
oppmålingsetaten vil du få nærmere veiledning om:

adgangen til å klage

fremgangsmåten ved klage

saksbehandlingsregler ved klage
Kostnader ved omgjøring av vedtak
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning
for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen
er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at
vedtaket blir
endret. Kravet må settes frem for plan-, bygg- og oppmålingsetaten senest 3 uker etter at
du har mottatt det nye vedtaket.
Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. En advokat kan gi nærmere
opplysninger om dette.
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