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Tiltakshaver: AAMODT BOLIG AS 
 

 

 

Vedtak 

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, innvilger 
kommunen dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan, jf. pbl § 12-4 for anlegging av adkomst og 
tilhørende inngrep som omsøkt.  
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i pbl § 20-3 gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig 
og tilhørende adkomst, parkering mm i tråd med tegninger og situasjonskart mottatt 11.5.21 og 
11.6.21, samt øvrig dokumentasjon mottatt 11.5.21 og 17.6.21. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Avstand fra veikanten til fylkesveien til ny atkomstvei må være minst ni meter. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

Bakgrunn 

Det søkes om oppføring av ny fritidsbolig med tilhørende parkering av adkomst på Njervesanden. 
 
Det opplyses at bebygd areal er 95,5 m2 og bruksareal er 89,2 m2 
Mønehøyde målt fra topp sokkel er oppgitt å være 5 meter.  
Høydeplassering er på kote 13,5 ifølge situasjonsplan/tegninger.  
 
Det er på situasjonsplan vist flere murer.  
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Det forutsettes at disse innenfor reglene for unntatt søknadsplikt, dvs maks 1 meter og 1 meter fra 
grensen eller 1,5 meter og 4 meter fra grensen, jfr § 4-1 i SAK10. 
 
Arealplanstatus 
For området gjelder reguleringsplan for Njervesanden med tilhørende bestemmelser, vedtatt i 1988 og 
mindre endring vedtatt i 14.2.17. Området er regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse med 
byggegrense mot fylkesveg. 
Deler av adkomstveg med tilhørende terrenginngrep vil bli liggende nærmere fylkesveg enn angitt 
byggegrense i plan. 
Den aktuelle fritidsboliger er i samsvar med gjeldende plan, men adkomst inn og tilhørende inngrep er i 
strid med byggegrense i plan. 
 
Dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon for tiltak nærmere byggegrense mot fylkesveg. 
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende; 
« For å etablere ett salgbart prosjekt på tomt 3, med kotehøyde 6 meter lavere enn den øverste tomten 
(tomt 2) der opprinnelig parkering er tenkt i henhold til reg. plan og kart. Så mener vi at man er nødt til å 
bruke deler av området på tomt 2 (langs hoveveien) til en intern vei på egen tomt.  
-Som skrevet så er det litt terrengforskjeller her, slik at for å kunne beholde stort nok areal til bebyggelse 
på tomt 2 så ønsker vi altså at denne interne veien skal gå langs hovedveien, og delvis utenfor 
byggegrensen mot vei. 
Vi er ikke i konflikt med siktlinjer, det vil faktisk bli mer oversiktlig med denne løsningen enn dagens litt 
uoversiktlige utkjørsel. 
- Hytte og parkering vil bli plassert på riktig side av byggegrensen mot vei. 
- Viser til 451/183, 451/182, 451/302, 451/299. Som har hytter og byggverk plassert langt over 
byggegrensen mot samme vei. I vårt tilfelle så er det ikke snakk om å etablere byggverk over 
byggegrensen, kun fjerning av fjell (for å at det skal bli bedre oversiktlighet ved utkjørsel) samt 
plassering av vei som vist på situasjonskart. 
Vi ser ingen negative konsekvenser ved å tillate denne dispensasjonen.» 
 
Naturmangfoldloven 
Aktuelle databaser er sjekket uten at noe er funnet. Område er fra før bebygd og sjansen for funn er 
svært liten.  
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses med dette som tilstrekkelig vurdert. 
 
Kulturminner 
Kulturminneloven anses som tilstrekkelig vurdert i gjeldende plan. 
 
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 sendt på høring til Agder Fylkeskommunen og de har i sin uttalelse datert 09.07.21 skrevet 
følgende; 
«Oversendelsen gjelder søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Njervesanden, for etablering av 
atkomstvei til tomt 3. Agder fylkeskommune mener veien må justeres, slik at det er tilstrekkelig plass for 
en eventuell videreføring av eksisterende gang-/sykkelvei fra sørvest. Avstand fra veikant av fylkesvei til 
ny atkomstvei bør være minst ni meter. (I «KU tilleggsutredning: Ny E39 med vei til Spangereid» er det 
lagt til grunn utbedring av dagens fv. 460 mellom Spangereid og Remesvik.)  
Det forutsettes at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte.» 
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Nabomerknader 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og det er 
registrert merknader fra; 
 
Ingve Abrahamsen pva Sameiet Njervestien Vest; Merknadene går i hovedsak på at grunnflaten må 
reduseres, at nabogrenser må vises og at tiltaket medfører mye sprenging. 
Per Jesper Lassa. Merknadene går i hovedsak på det samme som merknad over. 
 
Søkers kommentarer; 
Dette er en feiltolkning av reguleringsbestemmelser, slik vi ser dette så havner det aktuelle område i 
H23, og vil få bestemmelser i punkt 1.2 i reguleringsbestemmelser.  
Bygging og tilpasning av terreng/fjell skal foregå på egen tomt.  
 
Martin T. Hovland. Merknadene går på at det er vanskelig å forstå tegningene og at noe at tiltaket skal 
inn på fellesområde, L2.  
 
Søkers kommentarer; 
Vi har sendt ut det som er pålagt av krav til dokumentasjon. Kart, tegninger og snitt. Samt illustrasjon av 
planlagt situasjon etter utbygging. Vi forholder oss til kote høyder satt i reguleringsplan/kart.  
 
Sylvi Ims Isom. Merknaden går på at de ikke må bruke Njervestien som anleggsveg. 
 
Søkers kommentarer; 
Vi skal selvsagt ikke bruke Njervestien som anleggsvei.  
 
Aase Margrethe Nordhus. Merknaden går på om det skal lages en veg langs fellesområde til boligene i 
Njervestien. 
 
Søkers kommentarer;  
Det stemmer, vi planlegger en intern vei på egen tomt.  
 
Brit Toril Håland. Gjelder spørsmål om hvor tomten er. 
 
Søkers kommentarer;  
Nabo har fått forklaring.  
 
Kommunens kommentarer; 
Reguleringsplanen åpner opp for hytter med en grunnflate på 100 m2 og en mønehøyde på maks 5,5 
meter målt fra terreng. Omsøkte hytte er iht dette. 
Det er kun søkt om tiltak på gnr/bnr, 451/127 og det forutsettes derfor at alle tiltak inkl fylling og 
skjæring utføres på egen grunn.  
Om det må utføres fylling/skjæring på annen veggrunn/grøftearealet mellom veg og adkomstveg 
forutsettes at dette er avklart meg aktuelle grunneier/Fylkeskommunen. 
Tiltak/graving/fylling på område regulert til felles lekeareal tillates ikke uten egen konkret søknad. 
 
Når det gjelder sprenging av fjell/knatt vises til at det her har vært et byggeområde siden 1988 og at det 
gjennom den mindre endringen i 2017 ikke ble lagt noen føringer om utforming av skjæringer, murer etc 
i området. Det forutsettes likevel at arbeidene avsluttes sikkert og estetisk greit. 
Det er kun vist mur i forbindelse med uteområde/parkering og disse skal i flg søker oppføres i tråd med 
unntaksbestemmelsene i § 4-1 i SAK10.  
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Infrastruktur 
Adkomst: Avkjørsel vurderes å være i samsvar med vedtatt reguleringsendring.  
 
Vann og avløp: Anlegget skal tilknyttes offentlig vann og avløp.  
Kommunen ved Teknisk drift, plan/prosjekt har godkjent tilknytningen til VA, jfr e-post 20.7.21. 
 
Erklæring om ansvarsrett 
Erklæring om ansvarsrett er innsendt og er iht. gjennomføringsplan datert 11.6.21. 
Evt. endringer i ansvarsforholdet krever at ny erklæring om ansvarsrett sendes kommunen sammen 
med revidert gjennomføringsplan. 
 
Det legges til grunn at foretakene har tilstrekkelig utdanning og kompetanse til å kunne erklære 
ansvarsrett for de aktuelle fagområder.  
 
Ansvarlig søker er tiltakshavers bindeledd både med bygningsmyndighetene og med øvrige ansvarlige 
foretak i en byggesak. Det er ansvarlig søkers plikt å sørge for at foretak som erklærer ansvarsrett, får 
melding om vedtak i saken. 
 

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.  
 
Det søkes om dispensasjon fra regulert byggegrense mot fylkesveg for anlegging av adkomstveg frem til 
hytta, samt noe terrengarbeid og mur i forbindelse med anlegging av parkeringsplass foran hytta. 
 
Etter Plan- og bygningsloven § 1-1 skal det ved behandling av byggesøknader i stor grad legges til rette 
for en bærekraftig utvikling i bebyggelse. Det skal tas hensyn til den enkelte, men også innbyggerne og 
samfunnet som sådan. Byggesaksbehandlingen skal sikre likhet og forutsigbarhet. 
 
Byggegrense mot veg er satt for å ivareta trafikksikkerhetshensyn, siktsoner, støy og vedlikehold langs 
veien. I dette tilfellet er det kun snakk om adkomstveg og inngrep for å kunne lage parkeringsplass og 
uteareal. Selve hytta vil bli liggende lenger fra vegen og vil ikke komme i konflikt med regulert 
byggegrense. 
Praksis i slike saker er at kommunen følger de råd vegmyndigheten gir, og saken har i dette tilfellet vært 
på høring til Fylkeskommunen som mener avstand fra vegkant til vegkant må være minimum 9 meter. 
På innleverte snitt-tegning kan det se ut til at avstanden er litt over 6 meter, men denne viser kun 
lengden på eksiterende grøft og ikke avstand til den planlagte vegen.  
Søker har i ettertid levert inn et målsatt kart som viser en avstand på 9 meter fra vegkant på fylkesveg 
og frem til adkomstvegen. For å kunne bygge denne adkomstvegen kan det imidlertid se ut til at noen 
skjæring vil måtte utføres i/nær eksisterende grøft til fylkesveien. Det forutsettes at graving/skjæring og 
evt. fylling i form at tilsåing etc, avklares med grunneier/fylkeskommunen før dette settes i gang. 
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Dersom avstanden mellom vegene er over 9 meter vil en på sikt kunne tilrettelegge for en evt. 
gang/sykkelveg forbi her og dispensasjon vil derfor ikke være til hinder for en langsiktig utvikling av 
området med tanke på barn og unge og samfunnet for øvrig. 
 
Kommunen mener at omsøkte dispensasjon ikke vil medføre at de hensyn som skal ivaretas i plan eller 
lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Når det gjelder ulempene aktuelle dispensasjon kan medføre vises til at alle dispensasjon kan medføre 
presedens i forhold til planens bruk som styringsverktøy. I dette tilfellet er det kun adkomstvegen og 
grunnarbeid, mur for å kunne tilrettelegge til parkeringen som er i strid med byggegrensen og resten av 
søknaden er iht plan og bestemmelser. Forutsatt vilkår gitt av Fylkeskommunen følges kan ikke 
kommunen se at dette skaper presedens.  
Fordelene er at adkomst legges på samme nivå som hytta og at fjerning av fjell/knatt vil medføre en mer 
oversiktlig situasjon mht eksisterende avkjørsel i området.  
 
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. 
 
I den foreliggende sak, står vi overfor en eldre reguleringsplan som har blitt justert på i nyere tid.  
I den mindre endringen ble det ikke tatt stilling til hvor adkomsten til denne tomten skulle komme, men 
det er positivt at denne legges parallelt med veien som omsøkt istedenfor bakenfra og ned. 
En adkomstveg på baksiden av hytten ville fort medført et mye større terrenginngrep enn omsøkte 
adkomst utenfor byggegrensen. 
Så lenge ingen bygninger kommer i konflikt med byggegrensen og aktuelle adkomstveg plasseres slik at 
den ikke er til hinder for evt. utvikling i området mht potensiell gang/sykkelveg forbi, mener kommunen 
at det kan gis dispensasjon for det omsøkte tiltak. 
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 
er oppfylt. 

Informasjon 

Ferdigstillelse 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye tiltaket tas 
i bruk. 
 
Stikningsdata som angir byggets eksakte plassering må innsendes digitalt på EUREF89-format, versjon 
SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om brukstillatelse. Det må også innsendes 
kart/situasjonsplan pluss digitale stikningsdata som viser nøyaktig plassering av stikkledninger for vann 
og avløp fra tiltak til påkoblingspunkt på kommunalt nett før brukstillatelse kan gis. 
 
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. 
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Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura ettersendes 
tiltakshaver. Faktura for tilknytning VA sendes på egen faktura 
 

Dispensasjon   5600,- 

Gebyrtype, fritidsbolig 19600,- 

Tilknytningsavgift avløp 10000,- 

Tilknytningsavgift vann 10000,- 

Totalt 45200,- 
 

 

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 
   

Glenn Anderson 
Leder teknisk forvaltning 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
AGDER FYLKESKOMMUNE 
AAMODT BOLIG AS 
Martin Torvald Hovland 
Ingve Svein Abrahamsen 
Per Jesper Lassa 
Sylvi Ims Isom 
Aase Margrethe Nordhus 
Brit Toril Tveit Håland 
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