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Tillatelse og dispensasjon for oppføring av driftsbygning - Njerve 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 451 / 11, 415/ 0 / 0  
 

Tiltakshaver: Terje Rolf Evald Wingren Stamsnes 
 

Vedtak 

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 19-2, innvilger kommunen dispensasjon fra 
friluftsområde i reguleringsplan, jf. Pbl. § 12.4, og byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. 
Pbl. § 1-8, for oppføring av driftsbygning.  
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 20-4 gis tillatelse til oppføring av 
driftsbygning i tråd med tegninger og situasjonskart mottatt 07.09.2020, samt øvrig dokumentasjon 
mottatt 07.09.2020. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

Saksbehandling med begrunnelse for vedtak 

Terje Stamsnes søker om å oppføre en driftsbygning i friluftsområde på gnr. 451, bnr. 11, 415 på Njerve 
på andre siden av veien for campingplass ved Selvåg. Driftsbygningen skal brukes til skogsdrift og 
vedproduksjon, lagring av utstyr og husdyrhold i området for å gjenåpne kulturlandskapet. Det er tre 
doble dører/porter mot sørøst. Bebygd areal er 250 m2 og bruksareal er 236 m2. Mønehøyde er 7,7 m og 
gesimshøyde er 4,8 m. Kotehøyde er 7 moh.  
 
Arealplanstatus 
For området gjelder reguleringsplan for Njervesanden med tilhørende bestemmelser, vedtatt 
27.11.1997. Området er regulert til friluftsområde, F20.  
 
Det aktuelle tiltaket er i strid med gjeldende plan. 
 
Dispensasjon 
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Det søkes om dispensasjon fra friluftsområde i reguleringsplan og plan- og bygningsloven § 1-8 
byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.  
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende: 
«Fornuftig plassering har mindre enn 100 meters avstand til sjøen – alternativt må bygningen plasseres 
på fulldyrket innmark, noe som ikke er ønskelig hverken for meg som grunneier eller naboer. Aktuell 
tomt ligger slik i terrenget at den ikke kommer i silhuett, den vil ikke være synlig ute fra sjøen. Korteste 
avstand til sjø er ca. 55 m.  
Bygningen blir liggende på det som er friluftsområde i reguleringsplan – dette er fordi hele utmarken på 
landbrukseiendommen ble regulert til friluftsområde da gjeldende plan for Njervesanden ble vedtatt. 
Formålet med driftsbygningen er skogsdrift/vedproduksjon, lagring av tilhørende redskap og 
tilrettelegging for mer husdyrhold. Denne typen drift vil føre til gjenåpning av gammelt kulturlandskap, 
noe som igjen fører til at området blir mer tilgjengelig som friluftsområde. Slik drift vil ikke komme i 
konflikt med tursimen som er i området, da denne typen skogsdrift og vedproduksjon skjer utenom 
turistsesong. Den aktuelle tomten ligger rett ved vei og blir ikke brukt som turmål.» 
 
Naturmangfoldloven 
Aktuelle databaser er sjekket uten at noe er funnet og sjansen for funn er svært liten.  
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses med dette som tilstrekkelig vurdert. 
 
Kulturminner 
Det er per i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet. Det gjøres 
oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene 
stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Melding skal i 
så fall straks sendes Agder fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren. Tiltakshaver plikter å underrette den 
som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at det blir overholdt, jf. 
kulturminneloven § 8. 
 
Risiko og sårbarhet/byggegrunn 
Søker oppgir at tiltaket plasseres i område med sikker byggegrunn og aktuelle kartbaser fra NVE er 
sjekket. 
 
Andre myndigheters uttalelser 
Tiltaket er ikke sendt på ekstern høring da denne saken kun har lokal interesse.  
 
Landbruk har uttalt følgende: 
«Det landbruksavdelingen vil vurdere i en slik sak er om eiendommen er å betrakte som en 
landbrukseiendom og om det finnes alternative plasseringer av bygget som kan være bedre. 
Vurderingen er i dette tilfelle at eiendommen er innenfor det som må betraktes som en 
landbrukseiendom selv om arealene er små. Kan heller ikke se at det er noen alternativ til plassering av 
bygget som vil være bedre.» 
 
Nabomerknader 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ved 
varslingsfristens utløp er det ikke registrert merknader i saken. 
 
Infrastruktur 
Ingen endringer. 
 
Vurdering 

 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 (1), kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra  
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bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Kommunen kan sette vilkår for 
dispensasjonen. Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov 
eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 (2) må to vilkår være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 
Dispensasjon gis ikke dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene. Dette vil bero på en samlet vurdering.  
 
I søknad om dispensasjon mottatt 07.09.2020 er det søkt dispensasjon fra friluftsområde i 
reguleringsplan og plan- og bygningsloven § 1-8 byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. 
 
Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal primært ivareta hensyn til natur- og friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen må sees på som en helhet og vurderes i et 
langsiktig perspektiv. Ytterligere nedbygging og privatisering av den norske strandsone er lite ønskelig. 
Omsøkte driftsbygning skal oppføres i et område langs eksisterende vei inntil en forhøyning i terrenget. 
Mot sør er det en campingplass og mot sørøst er det en forhøyning i terrenget som gjør driftsbygingen 
lite synlig fra sjøen. Mot øst er det flere veier og sjøboder/båthus nærmere sjøen i Kaddanvika samt 
flere trær som gjør driftsbygningen lite synlig fra denne retningen. Driftsbygningen vil ikke i nevneverdig 
grad medføre en ytterligere privatisering av området da det allerede benyttes til denne typen drift, og 
det er mange bygg og veier både mot sør og øst som er nærmere sjøen.  
 
Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygninger som er til hinder for friluftsområde i 
gjeldende reguleringsplan. Friluftsområde er regulert for å ivareta friluftsinteressene i området. 
Driftsbygningen søkes oppført for å kunne sørge for gjenåpning av kulturlandskapet i området ved å ha 
husdyrhold her. Landbrukseiendommen ble regulert til friluftsområde i 1997 og eier opplyser om at 
dette er et sted som egner seg best til en driftsbygning på eiendommen da det ikke medfører 
nedbygging av fulldyrket innmark. En gjenåpning av kulturlandksapet vil føre til et bedre tilrettelagt 
friluftsområde langs sjøen. Skogsdrift og vedproduksjon skal ikke foregå i turistsesongen da 
friluftsområdet benyttes mest, og det vil dermed ikke være til hinder for bruk av området.  
 
Med hensyn til presedens vises til at aktuelle reguleringsplan har blitt håndhevet nokså strengt i forhold 
til friluftsområde. Det har blitt åpnet opp for mindre ubetydelige dispensasjoner som ikke er i strid med 
planens intensjon. En driftsbygning på en allerede opparbeidet tomt til samme formål som det brukes til 
i dag vil ikke medføre et hinder for bruken av filuftsområde da det skal være husdyrhold som medfører 
gjenåpning av kulturlandskap og drift utenom turistsesongen. Det er også flere veier og bygninger 
nærmere sjøen enn omsøkte driftsbygning. På bakgrunn av denne vurderingen mener kommunen at 
tiltaket vil ikke vil medføre at hensyn blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Tiltaket medfører fordeler og ulemper. Fordelen er at eier kan ha en driftsbygning på sin eiendom som 
er blitt regulert til friluftsområde i 1997 uten å nedbygge fulldyrket innmark. Landbruk har vurdert at 
omsøkte plassering er den mest egnede, og plasseringen er den som er mindre synlig fra sjøen i dette 
området. Ulempen er at tiltaket oppføres i et friluftsområde Kommunen mener at tiltaket medfører en 
klart større fordel sammenlignet med de konkrete ulempene fordi landbrukseiendommen kan drives 
uten å være til hinder for friluftsområde og turisme i nevneverdig grad.  
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 
er oppfylt. 

Gebyrer og videre oppfølging 

Ferdigstillelse 
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Søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye tiltaket tas i bruk.  
 
Bortfall av tillatelse 
Denne tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato, dvs. at om tiltaket ikke er igangsatt innen  
tre år, faller tillatelsen bort. 
 
Matrikkelinformasjon 
Tiltaket er jfr. matrikkellovens § 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet om 
føringen. 
 

Gebyrer og avgifter 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ og kommunen ber 
om at dere betaler gebyrer og avgifter (jf. fakturaer) innen fristen. Ved en eventuell klage må også 
gebyrer og avgifter betales. Faktura ettersendes tiltakshaver. 
 

Dispensasjon fra reguleringsplan og Pbl. § 1-8 9 900,- 

Gebyrtype driftsbygning 7 700,- 

Totalt 17 600,- 

 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjersti Skiple Verdal 
avdelingsleder byggesak 
   

Maria Teland 
saksbehandler 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I AGDER 
  


	Tillatelse og dispensasjon for oppføring av driftsbygning - Njerve
	Vedtak
	Saksbehandling med begrunnelse for vedtak
	Gebyrer og videre oppfølging
	Gebyrer og avgifter

	Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak

