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SAKSBEHANDLER: 
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SAKSMAPPE: 

2017/1625 

ARKIV: 

 

UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: 

Planutvalget 5/18 17.01.2018 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON - OPPFØRING AV SJØBOD 19/6 LANDØY. 
TILTAKSHAVER: SIGURD WATTNE                  BEFARING ER FORETATT 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Primært forslag til vedtak: 

Planutvalget finner, etter befaring, og med hjemmel i plan- og bygningslovens 
§ 19-2 å kunne gi dispensasjon fra regulert friluftsformål og plan- og 
bygningslovens § 1-8 for oppføring av sjøbod som omsøkt. Det må benyttes 
materialer slik at tiltaket på en god måte tilpasses omkringliggende natur. 
 
Vedtaket begrunnes med at tiltaket etter planutvalgets oppfatning ikke i 
vesentlig grad vil komme i strid med intensjonen bak områdets friluftsformål, 
eller plan- og bygningslovens § 1-8. Det vises her til at sjøboden ikke i 
nevneverdig grad virker mer privatiserende enn området er privatisert i dag, 
ikke vil påvirke det biologiske mangfoldet, og kun i svært liten grad vil øke det 
bebygde preget i området. Planutvalget ser tiltakshavers fordeler med å kunne 
sikre redskap og utstyr. Utvalget finner etter en samlet vurdering at fordelene 
med å tillate de omsøkte tiltakene er klart større enn ulempene. Det vises for 
øvrig til vurderingen i saksframstillingen. 
 
Leder teknisk forvaltning bemyndiges i å gi byggetillatelse, når søknad om 
oppføring av sjøboden foreligger. 
 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse 
av særutskriften. Se vedlagte orientering. 
 

Alternativt forslag til vedtak: 
Planutvalget finner med hjemmel i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, 
Langøy, Skogsøy / Buøy og del av Landsiden , samt plan- og bygningslovens  
§ 1-8, å måtte avslå søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod i et 
område regulert til friluftsformål. Vedtaket begrunnes med at tiltaket vesentlig 
vil tilsidesette intensjonen bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. 
Det vil dessuten kunne danne en uheldig presedens for andre saker i 
strandsonen, samt svekke reguleringsplanen som styringsverktøy. Det 
vektlegges også at statlige og regionale myndigheter har uttalt seg negativt til 
tiltakene. Plan- og bygningslovens vilkår i § 19-2 for å kunne innvilge 
dispensasjon, er derfor etter planutvalgets oppfatning ikke tilstede. 
 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse 
av særutskriften. Se vedlagte orientering. 
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Behandling i Planutvalget - 17.01.2018 : 
Befaring ble foretatt i møte 13.12.17. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget - 17.01.2018 : 

 
Planutvalget finner, etter befaring, og med hjemmel i plan- og bygningslovens 
§ 19-2 å kunne gi dispensasjon fra regulert friluftsformål og plan- og 
bygningslovens § 1-8 for oppføring av sjøbod som omsøkt. Det må benyttes 
materialer slik at tiltaket på en god måte tilpasses omkringliggende natur. 
 
Vedtaket begrunnes med at tiltaket etter planutvalgets oppfatning ikke i 
vesentlig grad vil komme i strid med intensjonen bak områdets friluftsformål, 
eller plan- og bygningslovens § 1-8. Det vises her til at sjøboden ikke i 
nevneverdig grad virker mer privatiserende enn området er privatisert i dag, 
ikke vil påvirke det biologiske mangfoldet, og kun i svært liten grad vil øke det 
bebygde preget i området. Planutvalget ser tiltakshavers fordeler med å kunne 
sikre redskap og utstyr. Utvalget finner etter en samlet vurdering at fordelene 
med å tillate de omsøkte tiltakene er klart større enn ulempene. Det vises for 
øvrig til vurderingen i saksframstillingen. 
 
Leder teknisk forvaltning bemyndiges i å gi byggetillatelse, når søknad om 
oppføring av sjøboden foreligger. 
 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse 
av særutskriften. Se vedlagte orientering. 
 

  
 

 
 
 
 
  
1. Søknad om dispensasjon, datert 31.08.17 
2. Tegninger  
3. Utsnitt av reguleringsplan med omsøkt plassering 
4. Uttalelse fra Vest – Agder fylkeskommune, datert 19.10.17  
5. Uttalelse fra fylkesmannen i Aust- og Vest – Agder, datert 12.10.17 
6. Oversiktskart 
 
 
 
 
UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 
 
Søknaden: 
Lategne Arkitekter AS, på vegne av tiltakshaver Sigurd Wattne, søkte 31.08.17 om flere 
dispensasjoner for å oppføre en sjøbod på gnr. 19 bnr. 7 Landøy. Området, hvor det søkes 
om oppføring av sjøboden er regulert til friluftsområde på land i reguleringsplanen for Udøy, 
Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden. Lategne Arkitekter AS søkte derfor 
om dispensasjon fra reguleringsplanen. Videre søkes det om dispensasjon fra byggeforbud i 
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strandsonen i plan- bygningsloven § 1 - 8 andre ledd. Bruksareal for sjøboden er oppgitt til å 
være 13 m2, bebygd areal er 15 m2. Den skal brukes for lagring av fiskeutstyr, redskap o.l. 
 
Den 13.13.17 ble det foretatt en befaring i saken da planutvalget allerede var på befaring på 
Landøy i forbindelse med andre saker. 
 
Gjeldende plangrunnlag: 
Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del 
av Landsiden i område regulert til friluftsområde på land.  
 
I bestemmelsen til gjeldende reguleringsplan § 7.1 første avsnitt heter det bl.an at  
«Områdene er viktige som natur- og landskapselementer. Det er i områdene kun tillatt med 
bygninger eller anlegg som er rettet mot bruken som friluftsområde». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrunnelse for dispensasjon: 
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Uttalelser fra annen myndighet: 
Søknaden ble sendt til fylkesmannen i Aust- og Vest – Agder, Vest – Agder fylkeskommune, 
for uttalelse før saken behandles.  
 
I forbindelse med ekstern høring av dispensasjonssøknaden uttalte fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder, ved miljøvernavdelingen, den 12.10.17 at det generelt sett er meget uheldig å 
dispensere fra arealplaner. En rekke slike dispensasjoner vil kunne innebære en uthuling av 
en plan, noe som vil svekke planens betydning som styringsmiddel og gjøre planverket lite 
forutsigbart.  
 
I foreliggende sak, er området hvor aktuelle tiltak søkes gjennomført, regulert til 
friluftsområde. Ut fra dette legger miljøvernavdelingen til grunn at det her er tatt konkret 
stilling til hvilke arealer som skal reguleres til bygge-områder og hvilke som skal reguleres til 
friluftsområder, ut fra en helhetlig vurdering hvor bl.a. ulike interesser er vurdert og veid mot 
hverandre. Omfang og lokalisering av friluftsområder anses å være vesentlige elementer i 
planen, som etter deres vurdering ikke skal fravikes ved enkeltdispensasjoner.  
 
Etter miljøvernavdelingens vurdering vil omsøkte tiltak medføre at hensynene bak de 
bestemmelser det søkes dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt, samt skape uheldig 
presedens med hensyn til andre saker. Dersom kommunen gir dispensasjon for omsøkte 
tiltak, vil fylkesmannen vurdere å påklage vedtaket.  
 
Vest – Agder fylkeskommune har ingen merknader til tiltaket. 
 
 
 
 
Andre forhold:  
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Forvaltningsvedtak som kan berøre naturmangfoldet skal i henhold til naturmangfoldlovens § 
7 vurderes etter prinsippene i samme lovs §§ 8 - 12. Miljødirektoratets naturbasekart 
inneholder ikke registreringer i området. Teknisk forvaltning er heller ikke kjent med andre 
særlige biologiske eller landskapsmessige verdier på stedet, og vurderer at tiltaket ikke 
kommer i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12. 
 
Leder teknisk forvaltnings samlede vurdering: 
Den aktuelle eiendommen er i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy 
og del av Landsiden regulert til friluftsformål, der kun tiltak som tilrettelegger for 
allmenhetens friluftsliv er tillatt. Reguleringsplanen for området viser ikke noen byggegrense 
mot sjøen, og plan- og bygningslovens § 1-8 om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen 
vil dermed også gjelde selv om området er regulert. Tiltakene betinger derfor dispensasjon 
for disse to forholdene. 
 
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.  
 
Vi går nå over til å vurdere om hvis det blir gitt dispensasjon for å oppføre sjøboden som  
omsøkt, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens  
formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt.  
 
I denne saken søkes det bl.a. om dispensasjon fra både arealformålet og byggeforbudet i 
pbl. § 1-8.  
 
Hensynene bak friluftsformålet er mange, men spesielt viktig er det å bevare eksisterende 
landskapsbilde, tilgjengeligheten til sjøen samt friluftsliv. Når det gjelder byggeforbudet i 
100-metersbeltet langs sjøen er det hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser som ligger bak.  
 
Da hensynene bak arealformålet og byggeforbudet i denne sak i hovedsak er 
sammenfallende, vil kommunen foreta en samlet vurdering av om vilkårene for dispensasjon 
er oppfylt.  
 
Første vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan gis, er at hensynene bak 
arealformålet og byggeforbudet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Teknisk forvaltning viser til at den omsøkte sjøboden ønskes oppført på et areal som 
allerede fremstår som bebygd med fritidsboliger og store bryggeanlegg. Nord og øst fra den 
omsøkte sjøboden ligger det hyttetomter, som er bebygd i dag med hytter. Bakenforliggende 
hytter ligger flere meter høyere i landskapet enn den omsøkte sjøboden. Sjøboden vil bli 
bygd i sjøkanten som ligger mye lavere i terrenget og vil derfor ikke bli så eksponert i fra 
sjøen som hyttene som ligger høyere i terrenget. Det vil si at sjøboden som omsøkt vil 
således ikke fremstå særlig eksponert fra noen retninger. 
 
Omsøkt sjøbod vil bli oppført med god naturtilpasning. Den vil ikke i stor grad bli synlig fra 
sjøen, det vises her til at den plasseres inntil høy fjellskrent og tilpasses denne både med 
hensyn til utforming, farge og materialvalg. Etter teknisk forvaltnings syn vil boden, med 
dens plassering inntil fjellet ikke bli særlig synlig i landskapsbildet.   
 
Teknisk forvaltning vurderer videre at sjøboden ikke i nevneverdig grad virke mer 
privatiserende enn området er privatisert i dag. Det vises her spesielt til at området hvor det 
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søkes om oppføring av sjøbod benyttes i dag som en lagringsplass for fiskeutstyr, redskap 
o.l. Det vil si at omsøkt sjøbod ikke vil virke begrensende på fri ferdsel i området enn det er i 
dag. 
 
Med henvisning til ovenstående konkluderer teknisk forvaltning med at hvis det blir gitt 
dispensasjon i dette tilfellet, vil hensyn bak bestemmelsen der dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum er oppfylt. 
 
Videre må det i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd andre punktum, foretas 
vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. For at 
dispensasjon skal kunne gis må det foreligge en klar overvekt av hensyn som heller i favør 
av dispensasjon. 
 
Teknisk forvaltning viser til at fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får en 
funksjonell sjøbod. Sjøboden vil benyttes til lagring og oppbevaring av redskaper og utstyr 
for tiltakshaver istedenfor å bruke denne plassen for lagring av samme fiskeutstyr, redskap 
o.l. Ulempen ved å gi dispensasjonen er at det bebygde preget i strandsonen økes. Det 
vises imidlertid her til at sjøboden vil bli oppført med god naturtilpasning. Teknisk forvaltning 
finner derfor etter en samlet vurdering at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra arealformålet og byggeforbudet i pbl.  
§ 1-8 for oppføring av sjøboden vurderes å være tilstede. 
 
I forhold til presedensvirkning ved positivt vedtak, viser teknisk forvaltning til at sjøboden blir 
svært godt tilpasset omgivelsene og er også størrelsesmessig liten og lav i tillegg til at 
område fra før er privatisert. 
 
Planutvalget har i senere tid behandlet fire saker om dispensasjon fra byggeforbud i 100-
metersbelte for oppføring av sjøbod:  

1. I møte 16.12.15 innvilget Planutvalget dispensasjon for oppføring av sjøbod på 
eksisterende brygge, (BRA 3,2m2), på eiendommen 11/31 - Kåløy. Vedtaket er 
begrunnet med at tiltaket får en god stedstilpasning, og at sjøboden vil bli svært lite 
synlig fra sjøen. Området fremstår i dag som privatisert, og det er heller ikke 
registreringer etter naturmangfoldloven. Det ble lagt vekt på tiltakshavers fordeler 
siden saken ikke hadde store samfunnsmessige ulemper.  

2. I møte 16.12.15 innvilget Planutvalget dispensasjon for oppføring av sjøbod, (BRA 
11,4m2), på eiendommen 27/25 – Skjernøyveien 1109. Vedtaket er begrunnet med 
at området ikke er tilgjengelig for allmennheten, ikke vil påvirke det biologiske 
mangfoldet, og kun i svært liten grad vil øke det bebygde preget i området. Det ble  
lagt vekt på tiltakshavers fordeler ved å få sikker oppbevaring av utsyr.  

3. I møte 08.06.16 innvilget Planutvalget dispensasjon for oppføring av sjøbod på 
eksisterende brygge, (BRA 11,5m2) på eiendommen 21/79 - Brattholmen. Vedtaket 
er begrunnet med at området ikke er tilgjengelig for allmennheten, ikke vil påvirke det 
biologiske mangfoldet, og kun i svært liten grad vil øke det bebygde preget i området.  
Da det ikke var store samfunnsmessige ulemper i saken, ble det lagt vekt på 
tiltakshavers fordeler ved å få sikker oppbevaring av utsyr.  

4. I møte 05.04.17 innvilget Planutvalget dispensasjon for oppføring av sjøbod (BRA 
12m2) på eiendommen 77/1 –Landeveien 94. Vedtaket er begrunnet med at området 
fremdeles vil være tilgjengelig for allmennheten og det stilles vilkår som demper den 
privatiserende effekten. Fordelene ved at tiltaket ville legge til rette for fritidsfiske og 
gi et sikkert sted for oppbevaring av utsyr ble vurdert klart større enn ulempen med at 
tiltaket ville få en privatiserende effekt.  
 

Teknisk forvaltning mener den første og den siste saken har flere likhetsstrekk bl.a. 
tilgjengelighet for allmennheten, samt tiltakets tilpasning til terrenget og omgivelser. Tre 
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første sakene har begrenset presedensvirkning i denne saken sak fordi de dreide seg om 
områder som allerede fremstod som privatisert, eller var utilgjengelige for allmenheten.  
 
Ut fra en konkret vurdering mener teknisk forvaltning at tiltaket ikke i vesentlig grad vil 
komme i strid med intensjonen bak områdets friluftsformål, eller plan- og bygningslovens  
§ 1-8. 
 
KONKLUSJON: 
Med henvisning til vurderingen over anbefaler leder teknisk forvaltning at det gis 
dispensasjon for oppføring av omsøkt sjøbod på eiendommen.  
 
Mandal 20.12.17 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

Veronika Tendeland 
saksbehandler 

 
Saksparter: 
LATEGNE ARKITEKTER AS Kastellgata 12A 4514 MANDAL 
Sigurd Wathne Vassmyrveien 15 4515 Mandal 
 
 
 


