
MANDAL KOMMUNE
Teknisk forvaltning

POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON  : 38 27 30 00 INTERNETT: www.mandal.kommune.no
Postboks 905
4509 MANDAL

Rådhuset, Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS:
BANKKTO : 

38 27 30 99
6335.05.22222

E-POST       :
ORG.NR      : 

fellespost@mandal.kommune.no 
964 968 519

Kjetil Lønning Olsen
Sofiesgt. 15

0170 OSLO

DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO:

2010/1571 -  5 Veronika Tendeland, 38 27 34 25 019/0049/L42 02.02.2011

GODKJENT SØKNAD - OPPFØRING AV TEKNISK ANLEGG 19/49 LANDØY.
TILTAKSHAVER: GUSTAV OLSEN OG JORUNN LØNNING

Det vises til søknad datert 20.08.10 om tillatelse til oppføring av teknisk anlegg med 
BRA 9 m² på 19/49 Landøy.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy,
Skogsøy/Buøy og del av landsiden for å oppføre teknisk anlegg i område regulert til 
friluftsområde.

I medhold av plan- og bygningsloven av 27.06.2008 § 19-2 jfr. overgangsforskrift § 13 
gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og 
del av landsiden for å oppføre teknisk anlegg i område regulert til friluftsområde.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte teknisk anlegg får en god plassering i terrenget, 
samt i forhold til hyttetomten. Det vises her til uttalelse fra Fylkesmannen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a godkjennes søknaden på de vilkår 
som er nevnt under, og med bakgrunn i tegninger og situasjonsplan mottatt 20.08.10.

1. Det må meldes fra til Teknisk forvaltning når arbeidene påbegynnes og når 
bygningen er ferdig/tas i bruk.

2. Stikningsdata på SOSI-format for bygningens endelige plassering må sendes 
til kommunen.

Det foreligger ikke protester til søknaden. 

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.

Ansvarlig søker er tiltakshavers bindeledd både med bygningsmyndighetene og med 
øvrige ansvarlige foretak i en byggesak. Det er ansvarlig søkers plikt å sørge for at 
foretak som gis ansvarsrett, får melding om vedtak i saken.

Teknisk forvaltning behandler denne sak etter myndighet tildelt i bystyrevedtak, med virkning 
fra 01.01.03 i sak 068/02.



Bortfall av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. 
Ved søknad etter § 20-1 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt 
tiltakshaver.

Søknaden:
Det vises til søknad datert 20.08.10 om tillatelse til oppføring av teknisk anlegg på 19/49 
Landøy. Anleggsrommet er på ca. 9 m² og omtrent 2 meter høyt.

Gjeldende plangrunnlag:
Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del 
av landsiden i område regulert til friluftsområde.

Beliggenhet og høydeplassering:
Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal 
gjennomføres av kvalifiserte foretak. 

Uttalelser fra annen myndighet:
Saken har vært sendt til Fylkesmannen i Vest – Agder for uttalelse. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling har ingen spesielle merknader til søknaden.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 
tillatelse.

Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 § 19-2 jfr. § 34-2, jfr. overgangsforskrift av 
15.06.2009 § 13, gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
loven på nærmere vilkår. 

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. 

Søknaden gjelder plassering av et anleggsrom for minirenseanlegg i et område som er 
regulert til friluftsområde i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og 
del av landsiden. Anleggsrommet er på ca. 9 m² og omtrent 2 meter høyt. Med tanke på lukt 
og fall blir anlegget plassert litt vekk fra hytta. Eiendommens plassering og terreng gjør at 
det er vanskelig å finne andre løsninger. For å skjule bygget skal det plasseres ned i en grop 
i terrenget og dekkes over med jord.

Leder teknisk forvaltnings samlede vurdering:
Leder teknisk forvaltning finner etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. 

Godkjenning og behandlingsgebyr for ansvarsrett:
Følgende foretak er godkjent for ansvarsrett i samsvar med ”Søknad om 
ansvarsrett/Kontrollplan”:
Kjetil Lønning Olsen godkjennes som ansvarlig søker, samt ansvarlig for prosjektering av 
tiltak.
Lokal godkjenning, gebyr kr. 1 130,-

Gustav Olsen AS godkjennes som ansvarlig for utførelse av tiltak.
Sentral godkjenning, ingen gebyr.



Kontroll:
Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik 
som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om 
nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering. 

Gebyr:
Behandlingsgebyr kr.     1 130,-
Søknad om dispensasjon kr.     3 090,-
Til sammen å betale kr.     4 220,-
Faktura ettersendes tiltakshaver.

Ferdigstillelse:
Når tiltaket er ferdig skal ansvarlig søker skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest 
på eget skjema (NBR blankett nr 5167). 

Dokumentasjon i samsvar med vedlagt blankett nr. 88-4010 skal vedlegges. 

Denne tillatelse sammen med godkjente tegninger og kontrollplaner, ansvarsrettskjemaer 
skal alltid være tilstede på byggeplassen.

Vedlegg:
Blankett nr. 88-4010

Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått saksnr. 57/11

Med hilsen

Sveinung Haaland
Leder teknisk forvaltning

Veronika Tendeland
avdelingsingeniør

Kopi til:
Gustav Olsen og Jorunn Lønning Fridtjof Nansens vei 2 4514 MANDAL
Teknisk drift


