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GODKJENT SØKNAD - OPPFØRING AV BOD I TILKNYTNING TIL RENSEANLEGG PÅ 
19/5 LANDØY. TILTAKSHAVER: LANDØY ØST AS

Det vises til søknad datert 10.01.12 om tillatelse til oppføring av teknisk bod for
renseanlegg med BRA 9 m² på 19/5 Landøy.

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknaden på de vilkår som 
er nevnt under, og med bakgrunn i situasjonsplan mottatt 18.04.11.

1. Det tillates kun mindre naturinngrep, som er reversible og ikke merkbare etter 
noen år.

2. Boden må males/beises i en mørk naturtilpasset farge. Dette gjelder også for 
vindski, vannbord, dør og karm.

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen 
for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden for å oppføre omsøkt 
tiltak i område regulert til friluftsområde.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte tiltak er en av slik karakter at intensjonen bak 
reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden, ikke 
blir skadelidende av tiltaket. Det vises her til at omsøkte plassering av boden ikke 
fremstår som noe hindrer for vanlig bruk av friluftsområde. Videre begrunnes 
vedtaket med at omsøkte bod får en god plassering i terrenget og vil være lite synlig 
fra sjøen. 

Det foreligger ikke protester til søknaden.

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

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 gis ansvarsrett, får melding om vedtak i saken.

Teknisk forvaltning behandler denne sak etter myndighet tildelt i bystyrevedtak, med virkning 
fra 01.01.03 i sak 068/02.



Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. 
Ved søknad etter § 20-1 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt 
tiltakshaver.

Søknaden:
Det vises til søknad datert 10.01.12 om tillatelse til oppføring av teknisk bod for
renseanlegg med BRA 9 m² på 19/5 Landøy. Renseanlegget blir nedgravd i eksisterende 
terreng.

Gjeldende plangrunnlag:
Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del 
av landsiden, i område regulert til friluftsområde.

Uttalelser fra annen myndighet:
Fylkesmannens miljøvernavdeling skrev i brev av 03.11.11 at de ikke vil frarå dispensasjon 
på grunn av at tiltaket er lokalisert ca 90 – 100 meter fra sjøen og skjult i forholdt til denne. 
Det forutsettes en god naturtilpassing.

Vest – Agder fylkeskommune, ved plan- og miljøseksjonen, skrev i brev av 20.10.11 at de 
har ingen merknader til saken.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 
tillatelse.

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller 
i medhold av loven på nærmere vilkår. 

Det følger av § 19-2, 2. ledd at det ikke kan dispenseres dersom hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. Videre fremgår det at det skal foretas en avveining av hensynene som 
taler for og i mot en dispensasjon. Det kan bare dispenseres dersom det foreligger en klar 
overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. I § 19-2, 3. og 4. ledd er det fremhevet 
ulike hensyn som skal tillegges særlig vekt i vurderingen. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 er det søkt om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden, 
vedrørende oppføring av bod for teknisk anlegg i område, som er regulert til friluftsområde.

Det søkes om oppføring av en bod på ca 3 x 3 meter, som vil bli stående opp på en av 
tankene for å huse det nødvendige tekniske utstyret som er påkrevd for å drifte et 
renseanlegg av denne størrelse. Renseanlegget blir nedgravd i eksisterende terreng og 
terrenginngrepene blir minimale. Boden for renseanlegg vil bli plassert ca 90 – 100 meter fra 
sjøen.

Leder teknisk forvaltnings samlede vurdering:
Leder teknisk forvaltning finner etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. 
Vedtaket begrunnes med at omsøkte bod får en god plassering i terrenget og vil være lite 
synlig fra sjøen. Videre begrunnes vedtaket med at omsøkte tiltak, på tross av sin 
plassering, ikke fremstår som noe hindrer for vanlig bruk av friluftsområdet.

Gebyr:
Behandlingsgebyr kr.     1 400,-
Søknad om dispensasjon kr.     7 000,-
Til sammen å innbetale kr.     8 400,-
Faktura ettersendes tiltakshaver.



Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått vedtaksnr. 58/12

Med hilsen

Sveinung Haaland
leder teknisk forvaltning

Veronika Tendeland
avdelingsingeniør

Kopi til:
Landøy Øst AS v/Rune Grimestad Torjusheigata 7 4514 MANDAL


