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DISPENSASJON OG TILLATELSE 
 
Fradeling av festetomt og skogsteig fra gnr. 18, bnr. 8. 
 
Sted/adresse: Skogsøy/Buøy 
Tiltakshaver: Ivar Gjertsen 
 

    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 tillatelse til fradeling av skogsteig og 
festetomt til uendret formål fra eiendommen gnr. 18, bnr. 8 i tråd med situasjonskart 
og øvrig dokumentasjon mottatt 4.8.2017. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra Pbl § 1-8 som 
gjelder bygge- og deleforbud i 100- metersbeltet langs sjøen, med sikte på fradeling 
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 oversendes oppmålingsavdelingen. Vi vil opplyse om at det for tiden er 
mange delingssaker. Det må derfor ventes at det tar noe tid før oppmålingen kan finne 
sted. 
 
Søknaden 
Ivar Gjertsen søker om tillatelse til fradeling av festetomt og skogsteig fra gnr 18 bnr 8.  
Teigen er registrert med et areal på 11,3 dekar, og omgir en bebygd hyttetomt på 0,9 dekar 
med festenr 2.  Hyttetomten vil få et utvidet areal på ca. 0,8 dekar, slik at endelig 
tomtegrense blir i samsvar med område avsatt til fritidsformål i gjeldende reguleringsplan. 
Det fradeles til uendret bruk.  
 
Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av Landsiden»,PlanID 137.  
Skogsteigen er utlagt som friluftsområde (på land) og festetomten er utlagt som  
fritidsbebyggelse.  
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Det søkes fradeling til uendret bruk, det aktuelle tiltaket er i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan.  
 
 
Dispensasjon 
Tiltaket krever dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meters beltet langs sjøen etter Pbl § 
1-8. 
 
Begrunnelse fra søknaden:  
 

 
 
Andre forhold 
Forvaltningsvedtak som kan berøre naturmangfoldet skal i henhold til naturmangfoldlovens § 
7 vurderes etter samme lovs §§ 8 - 12. Miljødirektoratets naturbasekart inneholder følgende 
registreringer i området. Teknisk forvaltning er heller ikke kjent med andre særlige biologiske 
eller landskapsmessige verdier på stedt, og vurderer tiltaket til ikke å komme i konflikt med 
naturmangfoldloven. 
 
Det er fortatt kulturminne søk etter Miljødirektoratets naturbase med kulturminnesøk. Det er 
ikke registrert fornminner som vil bli berørt av tiltaket, jf. naturbase. 
 

Andre myndigheters uttalelser 
 
Saken har vært oversendt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune 
og Landbruksavdelingen. 
 
Det er ikke mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
«Fradeling skal skje til uendret bruk. Miljøvernavdelingen kan da ikke se at denne saken vil 
skade viktige regionale eller nasjonale interesser som vi er satt til å ivareta. Kommunen må 
likevel foreta en konkret vurdering av om dispensasjon bør gis, herunder vurdere evt. 
Konsekvenshensyn med tanke på andre saker. Vi minner om at det av pbl. § 19-2, annet 
ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 
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tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling 
til disse vilkårene, jf. Forvaltningslovens krav til begrunnelse.» 
 
Landbruksforvaltningen 
 
«Jordlovens delingsbestemmelser gjelder ikke for dette arealet. Landbruksforvaltningen vil 
uansett vise på bestemmelsene for Friluftsområder i den aktuelle 
reguleringsplanen: 
 
«§ 7.1 Friluftsområder (på land)/Friluftsformål (privat) 
 
 Områdene er viktige som natur- og landskapselementer. Det er i områdene kun tillatt med 
bygninger eller anlegg som er rettet mot bruken som friluftsområde. 
 
 Kulturlandskapet skal i størst mulig grad vedlikeholdes, og jord/skog kan drives på 
tradisjonell måte. Områdene skal ellers opprettholdes som et uberørt naturområde som i 
dag.» 
 
Dette at kulturlandskapet skal vedlikeholdes er et ansvar for enhver grunneier i området.» 
 
Det er også søkt om behandling etter konsesjonsloven. Landbrukskontoret informerer om at 
det ikke er nødvendig å konsesjonsbehandle fradelingen, da området er regulert og formålet 
er annet enn LNFR.  
 

   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 
 
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 heter det at kommunen heller ikke bør 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. 
 
Det er søkt dispensasjon fra byggegrensen i 100-metersbeltet mot sjø med sikte på fradeling 
av festetomt og skogsteig fra gnr 18 bnr 8 til uendret bruk. 
 
Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot 
byggetiltak og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø., friluftsliv, landskap og 
allmenhetens interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres.  
Det søkes om fradeling til uendret bruk samt at fradeling av festetomten er i samsvar med 
reguleringsplanens avgrensning for fritidsbebyggelse. 
En tillatelse som omsøkt vil ikke medføre endring i bruken av eiendommen, kun eierskifte av 
allerede etablerte teiger. Den omsøkte fradelingen vil etter kommunens vurdering ikke 
tilsidesette de hensyn byggeforbudet langs sjø og vassdrag er ment å ivareta.   
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Ulemper ved å gi dispensasjon er på generelt grunnlag at slike tillatelser vil kunne medføre 
presedensvirkning for øvrige tiltak, men ethvert tiltak må alltid vurderes separat og ut fra sine 
spesielle forhold før dispensasjon kan innvilges. I denne saken kan ikke administrasjonen se 
at det er spesielle ulemper ved at omsøkte fradeling tillates all den tid fradelingen dreier seg 
om formalisering av eierforhold og til uendret bruk. 
 
Dette sammen med at det ikke foreligger andre motforestillinger til tiltaket hverken fra naboer 
eller høringsparter, gjør at en finner fordelene klart større enn ulempene. Forutsetningene for 
å gi dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet mot sjø vurderes å være til 
stede.  
 
Mandal kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 
 

Adkomst og tilknytning va 
 
Eier har rettigheter for parkering og båtplass på Skogsøy, gnr 18 bnr 8.  
 

Informasjon 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
Fradeling festetomt Pbl. § 20-4 3 100,- 
Fradeling teig 3 Pbl. § 20-4 10 300,- 
Til sammen  13 400,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 
 
Det faktureres ikke gebyr for dispensasjonsbehandlingen etter Pbl § 1-8, da det fradeles til 
uendret bruk.  
Utgifter i forbindelse med oppmåling og tinglysing, faktureres etter at forretning er avholdt, jfr. 
Kommunens gebyrregulativ i hht. Matrikkelloven. 
Sammenslåing er kostnadsfritt. 

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. 
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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.389/17. 
 
  
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

 
 
 

Silje Bang-Hetlevik 
byggesaksbehandler 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
MØVIK BYGGETJENESTER AS Andøyfaret 19B 4623 KRISTIANSAND S 
Ole Kristian Larsen Møvikbakken 1 B 4623 Kristiansand S 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
Børje Svensson    
Bjørg Gjerdahl    
  
 


