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«REF» 2014/983 -  17 Kristian Kleppan, 38273402 018/0050/L42 21.04.2015

MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV 
GRÅVANNSANLEGG OG AVLØPSLEDNING FOR HYTTE PÅ GNR. 18 BNR. 50 INNEN 
REGULERT FRILUFTSOMRÅDE

Det vises til forhåndsvarsel datert 27.03.2015.

Behandling i Planutvalget - 15.04.2015 :
Ettersendte dokumenter:
Brev fra Karen Christensen datert 06.04.2015

Befaring ble foretatt.

Planutvalget foreslår: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om å plassere 
gråvannsfilter for hytte på eiendommen gnr. 18 bnr. 50 i område som etter 
reguleringsplanen for Udøy,Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden er 
regulert til friluftsliv. Tillatelsen begrunnes med at en plassering av gråvannsfilteret 
her ikke i vesentlig grad vil virke privatiserende for området, og hensynet til friluftsliv 
blir ikke vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi en dispensasjon er vesentlig større 
enn ulempene.
Dispensasjonen gis på vilkår av at tanken i sin helhet nedgraves og tilgraves, og at 
kun kumlokket blir synlig.
Vanntanken som er plassert i friluftsområdet må tildekkes.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av 
vedtaket.

Ved alternativ votering ble planutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Planutvalget - 15.04.2015 :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om å plassere 
gråvannsfilter for hytte på eiendommen gnr. 18 bnr. 50 i område som etter 
reguleringsplanen for Udøy,Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden er 
regulert til friluftsliv. Tillatelsen begrunnes med at en plassering av gråvannsfilteret 
her ikke i vesentlig grad vil virke privatiserende for området, og hensynet til friluftsliv 



blir ikke vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi en dispensasjon er vesentlig større 
enn ulempene.
Dispensasjonen gis på vilkår av at tanken i sin helhet nedgraves og tilgraves, og at 
kun kumlokket blir synlig.
Vanntanken som er plassert i friluftsområdet må tildekkes.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av 
vedtaket.

Med hilsen

      Kirsten N. Lågeide(sign)
Sekretær

Vedlegg:
1 Orientering om klageadgang

Tilsvarende brev sendt til :
Karen Christensen og Bergsvein Byrkjeland Sognsvannsveien 28 C 0372 OSLO
LKS Bygg AS Øksa 2 4515 MANDAL


