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MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV SJØBOD 
19/1 LANDØY TILTAKSHAVER HILDE PETTERSEN 
 
Det vises til forhåndsvarsel datert 19.02.2019. 

 
Behandling i Planutvalget - 27.02.2019 : 
Det ble foretatt befaring. 
 
H v/Jon Gunnar Ask foreslår:  
Planutvalget finner med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser og plan- og 
bygningslovens § 19-2 å måtte avslå søknaden om oppføring av sjøbod, med BRA 21 m².  
 
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
de bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra. 

 
Planutvalget er positive til å innvilge dispensasjon for oppføring av en mindre sjøbu på 
stedet, forutsatt at denne kan plasseres uten behov for sprengningsarbeider.   
 
Planutvalget har vurdert saken og kommet til at en mindre sjøbu i liten grad berører 
hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser om bevaring og plan- og bygningsloven § 1-
8. 
 
Etter å ha foretatt befaring på stedet er det tydelig at dersom omsøkte tiltak reduseres til å 
være i tråd med kommuneplanens retningslinjer (maks BYA 15 m², maks gesims 3 m, maks 
møne 3,5 meter) i liten grad vil endre stedets karakter. Det forutsettes at materialvalg, 
vindusutforming osv. er i tråd med bevaringsbestemmelsene. Videre forutsettes det at sjøbu 
kan plasseres uten sprengning og at den blir godt tilpasset de naturgitte omgivelsene med 
hensyn på farge og utforming.  
 
Planutvalget konkluderer videre med at fordelene ved at utstyr for fiske og vannsport kan 
lagres innendørs, fremfor å lagres ute på brygga er vesentlige. Ettersom en mindre sjøbu i 
liten grad vil medføre økt privatisering kan utvalget ikke se at det er spesielle ulemper med 
tiltaket. Dette begrunnes særlig med at bua oppføres i nær tilknytning til eksisterende 
brygge. Vi kan heller ikke se at det biologiske mangfoldet berøres i særlig grad, da det ikke 
foreligger spesielle registreringer i området.   
 

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



  

Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon og tillatelse når revidert 
søknad foreligger.  
 
Rådmannens forslag ble satt opp mot høyres forslag. Høyres forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget - 27.02.2019 : 
 
Planutvalget finner med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser og plan- og 
bygningslovens § 19-2 å måtte avslå søknaden om oppføring av sjøbod, med BRA 21 m².  
 
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
de bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra. 

 
Planutvalget er positive til å innvilge dispensasjon for oppføring av en mindre sjøbu på 
stedet, forutsatt at denne kan plasseres uten behov for sprengningsarbeider.   
 
Planutvalget har vurdert saken og kommet til at en mindre sjøbu i liten grad berører 
hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser om bevaring og plan- og bygningsloven § 1-
8. 
 
Etter å ha foretatt befaring på stedet er det tydelig at dersom omsøkte tiltak reduseres til å 
være i tråd med kommuneplanens retningslinjer (maks BYA 15 m², maks gesims 3 m, maks 
møne 3,5 meter) i liten grad vil endre stedets karakter. Det forutsettes at materialvalg, 
vindusutforming osv. er i tråd med bevaringsbestemmelsene. Videre forutsettes det at sjøbu 
kan plasseres uten sprengning og at den blir godt tilpasset de naturgitte omgivelsene med 
hensyn på farge og utforming.  
 
Planutvalget konkluderer videre med at fordelene ved at utstyr for fiske og vannsport kan 
lagres innendørs, fremfor å lagres ute på brygga er vesentlige. Ettersom en mindre sjøbu i 
liten grad vil medføre økt privatisering kan utvalget ikke se at det er spesielle ulemper med 
tiltaket. Dette begrunnes særlig med at bua oppføres i nær tilknytning til eksisterende 
brygge. Vi kan heller ikke se at det biologiske mangfoldet berøres i særlig grad, da det ikke 
foreligger spesielle registreringer i området.   
 

Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av 
særutskriften. Se vedlagte orientering. 
Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon og tillatelse når revidert 
søknad foreligger.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Kirsten N. Lågeide 
sekretær 

 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: 
1 Orientering om klageadgang 
 
  
Tilsvarende brev sendt til : 
Hilde Pettersen Giskehagen 25 0376 Oslo 
RAMBØLL NORGE AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 
 


