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Dispensasjon og tillatelse til oppføring av garasje og hagestue som tilbygg til 
fritidsbolig - Mofjellveien 1 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 451 / 198 / 0 / 0  
 
 
 

Tiltakshaver: Wenche Solgård 

 
Vedtak 

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, innvilger 
kommunen dispensasjon fra arealformål, byggegrense og utnyttelsesgrad i reguleringsplanen, jf. pbl § 
12-4, for oppføring av garasje og hagestue som tilbygg til fritidsbolig. 
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i pbl § 20-4 gis tillatelse til oppføring av garasje og 
hagestue som tilbygg til fritidsbolig i tråd med tegninger og situasjonskart mottatt 20.04.2021 og 
revidert plantegning mottatt 18.05.2021, samt øvrig dokumentasjon mottatt 20.04.2021, 18.05.2021 
og 24.06.2021. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

Bakgrunn 

Wenche Solgård søker om oppføring av carport og hagestue som tilbygg til fritidsbolig på eiendom gnr. 
451, bnr. 198 – Mofjellveien 1. Tilbygget skal oppføres på vestsiden av fritidsbolig inntil nabogrensen 
mot veien. Det blir veranda med glassrekkverk på toppen av tilbygget med utgang fra ny dør i andre 
etasje. Garasje blir på del mot nord og hagestue mot sør med vindu/skyvedør i enden mot sør. Tilbygget 
har et bebygd areal på 39,9 m2 og et bruksareal på 35,7 m2. Høyde på tilbygget er 2,9 m. Utnyttelsesgrad 
er 28,25 %.  
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Arealplanstatus 
For området gjelder reguleringsplan for Njervesanden PlanID 102920A med tilhørende bestemmelser, 
vedtatt 30.06.1988. Området er regulert til felles avkjørsel og delvis annen veigrunn. Tiltaket er utenfor 
byggegrense i reguleringsplanen. Utnyttelsesgrad er 25 % BYA for konsentrert fritidsbebyggelse K1.   
 
Det aktuelle tiltaket er i strid med gjeldende plan. 
 
Dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra arealformål, byggegrense og utnyttelsesgrad i reguleringsplanen for 
oppføring av garasje og hagestue som tilbygg til fritidsbolig. 
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende: 
«Plassering av vei viser at veien går gjennom flere hytter inkludert Mofjellveien 1. Dette stemmer ikke. 
Opprinnelige godkjente byggetegninger fra 1991 viser inntegnet bod, garasje og overbygget uteplass. 
Det søkes også om dispensasjon fra utnyttelsesgrad på 25 % til 28,25 % av tomten på 350 m2. Dette er 
innenfor det som det tidligere er gitt tillatelse til for hytter i området.» 
 
Naturmangfoldloven 
Aktuelle databaser er sjekket og det er registrert flere fuglearter i hele områder rundt Njervesanden og 
Spangereid. Område er fra før bebygd og sjansen for at et tilbygg vil være skadelidende for artene er 
minimal.  
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 høring da denne saken kun har lokal interesse.  
 
Nabomerknader 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og det er 
registrert merknader fra eiere av gnr. 451, bnr. 259, gnr. 451, bnr. 268 og gnr. 451, bnr. 194.  
Merknadene fra alle går i hovedsak på at det mistes utsikt til sjøen på grunn av tilbygget. Merknadene 
fra eiere av gnr. 451, bnr. 194 går også ut på at sikten i krysset kan forringes og hvilke tegninger som 
gjelder for tilbyggets tilpasning med hushjørne på fritidsbolig. Merknadene fra eiere av gnr. 451, bnr. 
259 går også ut på at tilbygget blir ruvende og at det bør flyttes lenger inn på eiendommen.  
 
Kommentar fra søker til nabomerknader: 
«Vi registrerer at det er kommet merknader fra 3 eiendommer. Det er kommet merknader angående 
utsikt, noe vi mener ikke kan tas hensyn til. Nabo som mener de mister all havutsikt mener vi overdriver, 
selv om vi mener at utsikt gjennom vår eiendom ikke er et berettiget krav. Tilbygget vil være innenfor det 
reguleringsplanen sier for høyder i området. Tilsvarende tilbygg er også gitt tillatelse til for andre 
eiendommer på samme rekke.  
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Opprinnelige godkjente byggetegninger viser også tilsvarende tilbygg på hytta. En av merknadene ber 
om bekreftelse på om det bygges glassrekkverk på taket, dette kan vi bekrefte vil bli gjort. Videre ønsker 
samme nabo at vi skal garantere for at det aldri skal bygges over tilbygget i fremtiden. Dette kravet 
oppleves som urimelig selv om vi ikke har slike planer. Kommentarer fra samme nabo vedrørende 
siktlinjer i kryss, mener vi er uproblematisk. Det vil fortsatt være et stort oversiktlig kryss jf. tegninger. De 
stiller også spørsmål om det er garasje eller carport og om hvor langt tilbygget skal gå. 
Definisjonen er nok garasje og i søknaden skrev vi carport/garasje for vi var litt usikker på definisjonen. 
Men det kommer jo klart frem av tegningen hvordan tilbygget skal være. Når det gjelder om bygningen 
er inntrukket fra hjørne eller ikke, er nok den ene tegningen misforstått. Den viser bare valg av et annet 
materiale enn tre på hjørne. Tilbygget vil gå til hjørne på hytten. Nabo som har merknader om fasade 
endring, kan vi bare si at hele byggverket er en fasadeendring inkludert terrassedør som vist på tegning. 
Rekkverk i glass er valgt for at det ikke skal være ruvende, andre eiendommer i rekken med tilsvarende 
utbygg har bygget rekkverket i tre. Vi mener at tilbygget vil ivareta den helhetlige tanken som er lagt til 
grunn for fritidsbebyggelsen i området. Vi ber om at nabo merknader ses bort i fra og at det legges til 
grunn gjeldene tidligere praksis for området og likebehandlingsprinsipp.» 
 
Kommunens kommentar til nabomerknader: 
Frisiktsonen er 3 x 20 m fra den private veien mot eiendommen. Omsøkte tiltak er utenfor denne 
avstanden. Kommunen tar ikke stilling til merknader vedrørende tap av utsikt da dette må forventes i et 
slikt område.  
 
Nabosamtykke 
Det foreligger nabosamtykke fra eier av gnr. 451, bnr. 10  på at tiltaket kan plasseres 0 m fra felles 
eiendomsgrense. 
 
Infrastruktur 
Ingen endringer. 

Vurdering 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 (1), kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon 
fra 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 pbl § 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 henhold til lovens formålsbestemmelse skal denne sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner med tanke på fremtidige ressurser, medvirkning, miljø, universell 
utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
 
I revidert søknad om dispensasjon mottatt 18.05.2021 er det søkt dispensasjon fra arealformål, 
byggegrense og utnyttelsesgrad i reguleringsplanen.  
 
Byggegrenser fastsatt i reguleringsplan er ment for å styre bebyggelsen. Dette gjelder all bebyggelse, 
herunder også ikke-søknadspliktig bebyggelse som levegger, balkonger og boder. Byggegrensen langs 
veien er primært satt for å ivareta trafikksikkerhet og vedlikehold/brøyting. Omsøkte tiltak er utenfor 
frisiktsonen på 3 x 20 m langs den private veien og det er område mellom veien og eiendommen for 
vedlikehold/brøyting. Trafikksikkerheten vil være ivaretatt ved at tiltaket er utenfor frisiktsonen og det 
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er et område mellom veien og tiltaket. Formålet i reguleringsplanen er noe forskjøvet da den private 
veien er anlagt utenfor eiendommen gnr. 451, bnr. 198 med et område mellom veien og eiendommen, 
og ikke gjennom flere fritidsboliger på samme linje som omsøkte eiendom. Formålet i reguleringsplanen 
stemmer ikke overens med plassering av vei og arealformålet ville ha vært annerledes med byggegrense 
nærmere veien dersom reguleringsplanen hadde stemt overens med virkelig plassering. Tiltaksområdet 
er opparbeidet som privat parkering for fritidsboligen og dermed privatisert. 
 

Hensynene bak reglene som er gitt i bestemmelse om utnyttelsesgrad i reguleringsplanen er å styre 
bebyggelsen slik at den bærer preg av å være fritidsboliger med åpne områder mellom bygningene. Det 
er i kommuneplanen lagt bestemmelser for at utnyttelsesgrad skal være maks 30 % og denne blir 
gjeldende som maks utnyttelsesgrad for tomten ved søknad om dispensasjon for utnyttelsesgrad over 
25 % BYA.  
 
Det vises til at utnyttelsesgraden er 28,25 % som er under 30 % maks utnyttelsesgrad i kommuneplanen. 
Dette er en forholdsvis liten overskridelse på 3,25 %. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt 30.06.1988 
og før det ble fastsatt bestemmelser til krav om parkering i reguleringsplaner. Det ble derfor ikke tatt 
hensyn til parkeringsareal på tomten ved bestemmelse av utnyttelsesgrad i planen.  
 
Med hensyn til presedens vises til at aktuelle reguleringsplan har blitt håndhevet nokså strengt, men at 
en har åpnet opp for mindre ubetydelige dispensasjoner som ikke er i strid med planens intensjon. Det 
er innvilget dispensasjon og tillatelse til flere lignende tiltak i området og det er flere fritidsboliger i 
området som er plassert inn i det samme formålet i reguleringsplanen. På bakgrunn av denne 
vurderingen mener kommunen at tiltaket ikke vil medføre at hensyn blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Tiltaket medfører fordeler og ulemper. Når det gjelder fordeler ved å gi dispensasjon, skal det legges 
hovedvekt på fordeler som er av samfunnsmessig nytte og ikke nytte for den enkelte. Fordeler er at 
garasje og hagestue søkes oppført på et område som er opparbeidet og privatisert som parkering for 
fritidsbolig slik at tiltaket ikke medfører en økt privatisering. Tiltaket blir utenfor frisiktsonen langs veien. 
Ulempen er at tiltaket er i formål felles avkjørsel og annen veigrunn i reguleringsplanen da veiens 
plassering ikke stemmer med reguleringsplanen. Kommunen mener at tiltaket medfører en klart større 
fordel sammenlignet med de konkrete ulempene. 
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 
er oppfylt. Det må så gjøres en konkret vurdering av om kommunen likevel skal avslå 
dispensasjonssøknaden. Denne vurderingen ligger til kommunens skjønn hvor kommunen kan legge 
vekt på foreliggende politiske og faglige føringer. Det vises til at et avslag i de tilfeller der vilkårene ellers 
er oppfylt, krever begrunnelse med forankring i saklig hensyn. 
 
Det er tidligere gitt dispensasjon og tillatelse for lignende tiltak i området og det er flere fritidsboliger i 
området som er plassert i samme formål i reguleringsplanen og utenfor byggegrensen langs veien. 
Omsøkte tiltak avviker ikke fra denne føringen og der er således lagt til grunn at det kan innvilges 
dispensasjon for lignende tiltak. På bakgrunn av denne vurderingen mener kommunen at det kan gis 
dispensasjon for det omsøkte tiltak. 

Informasjon 

Ferdigstillelse 
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. 
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Matrikkelinformasjon 
Tiltaket er jfr. matrikkellovens § 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet om 
føringen. 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura ettersendes 
tiltakshaver.  
 

Dispensasjon mindre komplisert sak 14 000,- 

Gebyrtype oppføring av tilbygg 9 800,- 

Totalt 23 800,- 

 

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 
 
Maria Teland 
Saksbehandler 
   

Kjersti Skiple Verdal 
Avdelingsleder byggesak 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Kopi til: 
EIVIND ERIKSEN 
SVERRE HETLAND 
ANITA ASKELAND 
FERDINAND F KRISTOFFERSEN 
GABRIELLA F KRISTOFFERSEN 
SANDRA FLATEKVÅL ERIKSEN 
SPAREBK.ROGALAND,HYTTESTYR 
VICTORIA F KRISTOFFERSEN 
Dagrun Jofrid Eriksen 
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