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DISPENSASJON OG TILLATELSE 

 
 

Fradeling av 2 parseller av - gnr. 19 bnr. 9. 
 

Sted/adresse: Landøy 122 og Store Sæsøy.  
Tiltakshaver: Ellen Holte.  

 

 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav m, 20-2 andre ledd 
bokstav b, og 20-4 første ledd bokstav d gis det tillatelse til å fradele 2 teiger, i tråd 
med tegninger og situasjonskart mottatt 05.06.17.  
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra pbl § 1-8 som 
gjelder bygge og deleforbud i 100 metersbeltet og kommuneplanens arealdel med 
sikte på fradeling av 2 teiger på eiendommen som omsøkt. Det vises til drøftelsen 
under «Vurdering». 
 

 

Teknisk forvaltnings myndighet og sakens bakgrunn 

 

Teknisk forvaltning behandler denne sak etter myndighet tildelt i bystyrevedtak, med virkning 
fra 21.01.16 i sak 10-16. 
 

Søknaden 
Ellen Holte søker om tillatelse til fradeling av 2 teiger på sin eiendom 19/9. Den ene parsellen 
er på 4500 m² i sør stranda på Landøy. Den andre parsellen er på 44900 m² og er på Store 
Sæsøy.  
 

Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy. Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av landsiden regulert til kombinerte formål: 
byggeområder/spesialområder – bolig, fritidsbebyggelse, bevaring 
av bygninger og anlegg, bevaring av landskap og vegetasjon.»,  
 
 



  

 
 
LNF 
Parsellen på Sæsøy er i kommune plane 2015- 2027 utlagt til LNF areal for nødvendige tiltak 
for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Deler 
av parsellen i øst er båndlagt til H 720 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. 
 
 

Dispensasjon 
Tiltakshaver søker om dispensasjon for fradeling av en 2 teiger en på 4500 og en 44900 m² 
av sin eiendom 19/9. Tiltaket har behov for dispensasjon fra pbl § 1-8. Teigen på Store 
Sæsøy er det behov for dispensasjon fra kommuneplanens arealdel da teigen ligger som et 
LNF område. Videre er fradelingen på store Sæsøy, i forbindelse med at hennes datter Kirsti 
Holte Danielsen har oppført hytte med tilhørende bryggeanlegg. Det er derfor naturlig 
at denne teigen overføres til henne. Totalt areal her er 44,900 m². Teigen i sør stranda på 
Landøy i sørstranda på Landøy består av plen-/jordareal, totalt ca 4,500 m² som benyttes 
som plenområde. På denne teigen er det oppført en eldre bolig som benyttes til fritidsbolig. 
Boligen spesielt, og området rundt trenger nødvendig vedlikehold og oppgradering for å bli 
ivaretatt. Det er derfor ønskelig at denne teigen med tilhørende bygg og anlegg blir skilt ut 
som eget bnr for overdragelse til datteren Kari Holte Ellingsen. 
 
 
 

Andre myndigheters uttalelser 

Fylkesmannen har ingen merknader til fradeling i brev datert 28.08.17 da det skal skje til 
uendret bruk, og selvfølgelig ikke vil påvirke nasjonale eller viktige regionale interesser som 
vi er satt til å ivareta. Forutsetningen er at samtykke etter jordloven § 12 blir gitt. 
 
Landbruksforvaltningen har behandlet søknaden etter jordloven § 12 og samtykker til tiltaket 
07.12.17. 
 
 

Merknader fra nabo/gjenboer 

 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Ved varslingsfristens utløp er det ikke registrert merknader i saken. 
 
 

Vurdering 

 

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19-2. I bestemmelsene heter det bl.a. 
at: 

«Dispensasjon kan ikke gis 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 etter en samlet 
vurdering.». 

 

Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne 
tillates. 
 

Pbl. § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen 
det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Etter Pbl. § 19-
2 fjerde ledd bør kommunen heller ikke innvilge dispensasjon når direkte berørt statlig eller 



  

regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Kommunen har 
anledning til å sette relevante vilkår for å innvilge en dispensasjon. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 er det søkt om dispensasjon fra pbl § 1-8 
vedrørende fradeling av eksisterende bolig og tilhørende anlegg med en tomt på 4500m² i 
sør stranda på landøy. Videre søkes det om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
pbl § 1-8 for fradeling i av 44 900 m² på store Sæsøy, deler av dette arealet inngår i Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde. Begge parsellene skal på nye gnr/bnr. 
 
Dispensasjon begrunnes med at omsøkt fradeling ikke vil berøre allmenne friluftsinteresser 
eller landskapsvern i området samt ikke føre til endret bruk eller formål. Dette er kun i 
forbindelse med et generasjonsskifte der døtrene får videre ivaretakelse av områdene. 
Området vil fremdeles være et LNF område, fradeling av parsellen på Sæsøy vil ikke ha 
innflytelse på intensjonen bak LNF-formålet i kommuneplanen. Det gjenværende areal  på 
Landøy vil beholde sitt opprinnelige bnr og eier, dere er det en eksisterende hytte med 
brygge. Lille Sæsøy er ikke bebygget. 
Mandal kommune viser til at fordelene ved å gi dispensasjon er at de resterende 2 teigene 
ikke vil endre bruk eller eier. Teigene på Store Sæsøy og i sør stranda på Landøy vil etter 
fradeling ikke endre bruk. Grunnlaget for fradelingen på Landøy er at eiendommen har behov 

for nødvendig vedlikehold og oppgradering for å bli ivaretatt. Videre vises det til at på teig på 
store Sæsøy er det pr idag oppført hytte med tilhørende bryggeanlegg og fradelingen er i 
forbindelse med et generasjonsskifte. Teigene som ønskes fradelt er ikke et 
sammenhengende areal før fradeling. Eiendommen består av 4 separate teiger, slik at man 
vil ikke dele et sammenhengende areal, fradelingen vil kun medføre at 2 separate teiger får 
ny eier. Disse nye eierene disponerer eiendommen i dag. 
Ulempen ved dispensasjonen er at deler av eiendom 19/9 skifter eiere, men det vises her til 
at tiltaket ikke fører til ny bebyggelse eller endret bruk. Fradelingen er også i forbindelse med 
generasjonsskifte og videre vedlikehold av bygninger og eiendommene generelt. Mandal 
kommune finner etter en samlet vurdering at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 

Mandal kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 
 
 

Informasjon 

 

Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

Dispensasjon   Pbl. § 19-2 9 900,- 
Gebyrtype-Fradeling Pbl. § 20-4                      10 300,- 
Gebyrtype-Fradeling Pbl. § 20-4                   10 300,-    

Til sammen  31 500,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 

Bortfall av tillatelse 
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. 
Fristen løper fra den dag tiltakshaver mottar tillatelsen. 
 

Klageadgang 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
  

 
 
 



  

Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått vedtaksnr. 489/17. 
 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
Leder teknisk forvaltning 

 
 

Robert Helle 
Avdelingsingeniør 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
  
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Marnardal kommune Rådhuset 4534 MARNARDAL 
Oppmålingsavdelingen    
  

 
 


