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GODKJENT SØKNAD -  OPPFØRING AV  HYTTE 19/18 LANGØY. 
TILTAKSHAVER: ARNE HENRIK MAASBACH.

Det vises til søknad datert 16.03.10, hvor det søkes om tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig på gnr. 19 bnr. 18 Langøy. BRA (bruksareal) er oppgitt til 87,7 m².
Videre søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanen for Langøy for økt 
gesimshøyde.

I medhold av plan- og bygningsloven av 27.06.2008 § 19-2 jfr. overgangsforskrift § 13 
gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Langøy for økt gesimshøyde.

Vedtaket begrunnes med at øvre gesims er innforbi regulert mønehøyde og vi kan 
ikke se at intensjonen bak planen blir skadelidende, samt at omsøkte hytte får en god 
plassering på tomta.

I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a og 95 b godkjennes søknaden på de 
vilkår som er nevnt under, og med bakgrunn i tegninger og situasjonsplan mottatt 
16.03.10.

1. Felles gangsti 4 skal opparbeides i tråd med bebyggelsesplanen før hytta tas 
til bruk.

2. Avtalen med nabo, som sikrer rett til framtidig vedlikehold fra 
naboeiendommen må tinglyses.

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

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

Det foreligger ikke protester til søknaden. 
Nabo har skriftlig samtykket til oppføring av annekset inntil 0,0 meter fra eiendommen 
på gnr. 19 bnr. 71 og at framtidig vedlikehold kan utføres fra denne. Branntekniske 
sikringstiltak ivaretas av tiltakshaver. 

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 § 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Søknaden:
Det vises til søknad datert 16.03.10, hvor det søkes om tillatelse til oppføring av fritidsbolig 
på gnr. 19 bnr. 18 Langøy H4. BRA (bruksareal) er oppgitt til 87,7 m². Hytta oppførers med 
pulttak. Høyeste punkt på taket ligger 5,18 meter over planert terreng. Resten av hytta får en 
total gesimshøyde på 3,5 meter over planert terreng.

Gjeldende plangrunnlag:
Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Langøy H4 i område regulert til 
fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og ha en maksimal 
gesimshøyde på 4,0 meter, og maksimal mønehøyde på 5,5, meter over gjennomsnittlig 
terrengnivå etter planering.

Beliggenhet og høydeplassering:
Høydeplasseringen defineres som ferdig gulv og fastsettes til cote + 4,0 moh.

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

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. 

Det søkes om tillatelse til oppføring av hytte med pulttak. Øvre gesimshøyde er oppgitt til å 
være 5,18 meter over gjennomsnittlig terrengnivå etter planering. 
Reguleringsbestemmelsene åpner for maksimal gesimshøyde 4 meter og en mønehøyde på 
5,5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå etter planering.
Omsøkte hytte får en god plassering på tomta, tar ikke for mye av bakenforliggende hyttes 
utsyn mot sundet, samt øvre gesims er innforbi regulert mønehøyde.

Siden øvre gesims er innforbi regulert mønehøyde, har leder teknisk forvaltning vanskelig for 
å se at intensjonen bak planen blir skadelidende.

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”:
Byggplan Nordbohus AS godkjennes som ansvarlig søker, samt ansvarlig for 
prosjektering/kontroll av bygninger og installasjoner, VVS installasjoner, inkl. tett tank. 



Videre gis det ansvarsrett for utførelse/kontroll av betong og terrengarbeider, rør og 
sanitærinstallasjoner.
Sentral godkjenning, ingen gebyr.

Landmåler Sør AS godkjennes som ansvarlig for prosjektering/kontroll, samt 
utførelse/kontroll av plassering, utstikking av tiltak.
Sentral godkjenning, ingen gebyr.

Thom Jarle Dahl godkjennes som ansvarlig for utførelse/kontroll av grunnarbeider.
Lokal godkjenning, gebyr kr. 1 130,-

Ansvarlige foretak er godkjent i samsvar med søknad om ansvarsrett:

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.     14 230,-
Søknad om dispensasjon  kr.       3 090,-
Til sammen å innbetale kr.     17 320,-
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. 207/10

Med hilsen

Sveinung Haaland
Leder teknisk forvaltning

Veronika Tendeland
avdelingsingeniør

Kopi til:
Arne Henrik Maasbach Sukkestølveien 34 4639 Kristiansand S
Teknisk drift
Maren AS Skjernøyveien 21 4516 Mandal


