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DISPENSASJON OG TILLATELSE 

 
Bygging av steinfyllingsmolo samt flytting av dagens bølgebryter - gnr. 19 bnr. 5. 

 
Sted/adresse:  Landøy 
Tiltakshaver:    Landøy Øst AS 

 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav a, 20-2 andre ledd 
bokstav a, og 20-3 gis det tillatelse til å bygge en steinfyllingsmolo, samt flytte dagens 
bølgebryter, i tråd med tegninger og situasjonskart mottatt 05.01.17, samt øvrig 
dokumentasjon mottatt 20.02.17. 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden» Plan ID 137, 
bestemmelsens §§ 7.2 første avsnitt, 7.3 første avsnitt, 7.4 første avsnitt, samt 
vedrørende planens formål med sikte på bygging av steinfyllingsmolo, samt flytting av 
dagens bølgebryter 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 
TT Anlegg AS søker på vegne av Landøy Øst AS om tillatelse til å etablere en 
steinfyllingsmolo på 3X12 meter på gnr. 19 bnr. 5 Landøy. Dagens anlegg ligger utsatt til for 
østavind og sjø/strømmer som denne tar med seg. Bølgebryteren blir for kort til at havna kan 
ligge i le. Videre søkes det om å flytte dagens bølgebryter, slik at den skal ligge på utside av 
moloen. 
 
Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av landsiden» Plan ID 137, og er i denne delvis utlagt som 



  

friluftsområde på land, delvis som privat småbåthavn (sjødelen) og delvis som friluftsområde 
i sjø/vassdrag. 
 

I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan §§ 7.2 første avsnitt, 7.3 første avsnitt, 7.4 
første avsnitt heter det bl.a. at: 

 

 

 
 
Andre forhold 
Forvaltningsvedtak som kan berøre naturmangfoldet skal i henhold til naturmangfoldlovens § 
7 vurderes etter 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 stedt, og vurderer tiltaket til ikke å komme i konflikt med 
naturmangfoldloven. 

 

Andre myndigheters uttalelser 

 

Søknad ble sendt på høring til Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, Havnefogden, Norsk 
Maritimt Museum, Fiskeridirektoratet region Sør og Vest-Agder Fylkeskommune. 
Det foreligger ingen merknader til søknaden fra høringsinstanser. 
 

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 at kommunen bør 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. 
 
Vilkårene legger opp til en konkret helhetsvurdering av det enkelte tilfellet. Det vil normalt 
ikke være anledning til å gi dispensasjon dersom hensynet bak gjeldende reguleringsplan 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. At det er anledning til å søke om dispensasjon 
innebærer ikke at den enkelte har krav på å få det. Avgjørende er om det i dette konkrete 
tilfellet foreligger særlige grunner som skiller seg fra normaltilfellet. 

 

Det er søkt dispensasjon fra «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og 
del av landsiden» bestemmelsens §§ 7.2 første avsnitt, 7.3 første avsnitt, 7.4 første avsnitt, 
samt vedrørende planens formål. 

Hensyn  bak friluftsområde er bl.a. å bevare eksisterende grønne områder og å sikre 
allmennhetens bruk av området.  

Hensynene bak formålene i sjø, er å bevare sjøareal til bl.a. natur, fiske, friluft, båtliv og 

andre lignende interesser i sjø. 
 
Saken gjelder skjerming av et værutsatt godkjent privat småbåtanlegg i østenden av 
Langøysundet på Landøy. Det er derfor søkt om å anlegge en fast molo/steinbrygge, samt å 
flytte eksisterende bølgebryter på stedet, slik at den blir liggende i forlengelsen av moloen. 
Steinfyllingsmoloen på 3x12 meter tar utgangspunkt i friluftsområde på land, men blir i 
hovedsak liggende innenfor areal regulert til privat småbåtanlegg i sjø. Ytre del av 
bølgebryteren blir liggende i friluftsområde i sjø.  
 
Hele tiltaket blir etter vårt skjønn liggende i naturlig sammenheng med det planlagte 
småbåtanlegget. Derfor konkluderer leder teknisk forvaltning med at intensjonen bak 
reguleringsplan ikke blir skadelidende av tiltaket. Det vises her også til positive uttalelser fra 
høringsinstanser. 
 
Teknisk forvaltning ser ingen ulemper med omsøkt anlegging av moloen og flytting av 
eksisterende bølgebryter. Tiltakshavers fordeler med å få oppgradert felles båtanlegg til 
dagens behov synes å være langt større enn de eventuelle ulemper prosjektet vil medføre. 
 

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

Ansvar og kontroll 
 

TT Anlegg AS har erklært ansvarsrett for søkerfunksjon, samt for prosjektering og utførelse 
av tiltaket. 
 

Informasjon 

 

Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

Dispensasjon   Pbl. §§ 19-
2 og § 20-3 

12 200,- 

Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 

 
 
 



  

Kontroll 
Det skal gjennomføres kontroll av utførelse, slik det framgår av kravet i SAK 10 som gjengitt 
nedenunder: «Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig 
prosjektering, jf. § 14-2 første ledd, og foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført 
i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer 
er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.». 
 

Avfall 
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med avfallsplan kan plan- og 
bygningsmyndighetene ilegge forurensningsgebyr med hjemmel i forurensningslovens § 73.  
Et slikt gebyr vil minst være av en slik størrelse at det oppveier den fortjeneste som er 
oppnådd ved avfallshåndtering i strid med bestemmelsene. 
Bygningsavfall skal håndteres etter forurensningslovens bestemmelser og leveres til 
godkjent oppsamlingsplass. 

 

Ferdigstilling 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye 

tiltaket tas i bruk. 
 

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.  
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

 
 
 

Veronika Tendeland 
saksbehandler 

 
 
Brevet  er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
  
 
 
 
Kopi til: 
LANDØY ØST AS Gismerøyveien 89 4515 MANDAL 
  

 
 


