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DISPENSASJON OG TILLATELSE

Arealoverføring av tilleggsareal fra gnr. 19, bnr. 142 til gnr. 19, bnr. 88.

Tiltakshaver: Torhild Wathne Jørgensen, Sigurd Wathne og Sonja Elise Wathne.
Sted/adresse: Langøy.

VEDTAK

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav m, 20-2 andre 
ledd bokstav b, og 20-4 første ledd bokstav d gis tillatelse til arealoverføring av et 
areal inntil 1000 m2 fra eiendommen gnr. 19, bnr. 142 til gnr. 19, bnr. 88, i tråd med 
situasjonskart, samt øvrig dokumentasjon mottatt 12.10.15 og 05.02.16.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra delingsforbudet i 
Pbl. § 1-8 andre ledd med sikte på arealoverføring av tilleggsareal fra 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 oversendes oppmålingsavdelingen. Vi vil opplyse om at det for tiden er 
mange delingssaker. Det må derfor ventes at det tar noe tid før oppmålingen kan finne
sted.

Søknaden
Rune Grimestad søker på vegne av tiltakshaverne om tillatelse til arealoverføring av 
tilleggsareal fra 19/142 til 19/88.

Arealplanstatus
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy-Buøy og del av landsiden», og er i denne utlagt som kombinerte formål: 
Byggeområder/Spesialområder H4 Langøy.

I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan § 8.3 heter det bl.a. at:

«• Det skal utarbeides bebyggelsesplan for området merket ”H4” hvor det kan 
plasseres inntil 12 nye hytter.
• Båtplasser for nye hytter skal plasseres i eksisterende anlegg som vist på planen.
• Det tillates ingen ny bebyggelse øst for høyspentlinjen (jfr. for øvrig § 1.3).».



Det aktuelle tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Dispensasjon
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra delingsforbudet i Pbl. § 1-8 andre ledd. Søknaden 
begrunnes med at det er gitt tilsvarende tillatelse for andre eiendommer på øya og at 
bruken/formålet for område ikke skal endres ved arealoverføringen. Det vises også til at 
arealoverføringen vil medføre at fritidsboligens brygge vil ligge på eiendommen,

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.

Det er fortatt kulturminne søk etter Miljødirektoratets naturbase med kulturminnesøk. Det er 
ikke registrert fornminner som vil bli berørt av tiltaket, jf. naturbase.

ANDRE MYNDIGHETERS UTTALELSER

Vest-Agder fylkeskommune uttaler i epost av 17.12.15 at:
«Saken (fradeling til uendret bruk) berører ikke fylkeskommunale interesser. Vi har 
ingen merknader.».

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder uttaler blant annet i brev av 04.01.16 at:
« (…) Søknaden gjelder fradeling av en strandparsell (ca. 1 dekar) som tillegg til 
bebygd hyttetomt. Det er i søknaden vektlagt at en fradeling vil føre til at 
eksisterende brygge og atkomst til hytta blir liggende på egen eiendom. 
Strandparsellen er i reguleringsplan fra 2007 for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av landsiden vedtatt som del av spesialområde –
friluftsområde. Reguleringsbestemmelsene fremhever at slike områder er viktige som 
natur og landskapselementer. Avslutningsvis vektlegges viktigheten av å 
opprettholde den tradisjonelle og sedvaneberettigede allmenne ferdsel/gangtrafikk.

Reguleringsplanen for området ble vedtatt etter en svært lang og omstendelig 
planprosess. Fylkesmannen mener det derfor er viktig at planen følges. Del av 
søkers ca. 25 m lange bryggefront ligger imidlertid utenfor areal avsatt til 
bryggeformål i reguleringsplanen. Vi ber derfor kommunen gjøre rede for dette 
avviket.

Selv om det ikke planlegges fysiske tiltak på tilleggsparsellen, kan en fradeling etter 
vårt skjønn lett føre til privatisering av arealet og dermed vanskeligjøre den allmenne 
ferdsel. I tillegg vil en fradeling lett skape presedens med hensyn til andre hytteeiere 
uten eget areal mellom hyttetomta og sjøen.

Ut fra en samlet vurdering frarår vi at dispensasjon blir gitt.(…)».

Landbruksforvaltningen uttaler blant annet i brev av 15.01.16 at:
«(…)Landbruksforvaltningen ser ikke faglig grunn til å frarå fradeling av ca 1.000 m2 
som omsøkt.
Som vilkår foreslår vi at det oppstilles krav til at arealet ikke må sperres av gjerde 
eller på annen måte slik at mennesker eller dyr ikke kan passere langs strandsonen.
(…)».

Ansvarlig søker Rune Grimestad uttaler blant annet i epost av 05.01.16 at:
«(…)Viser til Fylkesmannens uttalelser i skriv av 04.01.2016 og kan ikke se at hans 
argumenter hindrer fradeling. Området skal være som det er regulert – til 
friluftsområde og vil ikke hindre mer allmenn ferdsel om omsøkt område blir fradelt.

Ang presedens virkning, så anses det som irrelevant hvem som eier parsell til sjøen, 
så sant samme tilgang til allmenn ferdsel opprettholdes. Noe vi kan bekrefte at det 
gjør.



Når det gjelder størrelse på brygge, så var det tidligere eier som bygde hytte og 
brygge. Vet at en av tidligere hjemmelshavere er død for noen år tilbake. Jeg tror at 
nåværende eiere har hatt brygge/hytte i ca. 10 år og i den perioden er det ikke endret 
noe på utforming eller størrelse av bryggen.

Når det gjelder det område som ligger inne i reguleringsplanene, må det ha vært gjort 
en feil. Der bryggen er regulert inn i planen, ligger ei naturlig sandstrand. Antar at det 
ikke er fornuftig eller i tråd med reguleringsbestemmelser å legge ei brygge over ei 
sandstrand.(…)».

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 delingsforbudet i Pbl. § 1-8 og tiltaket er dermed 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.

Det er søkt dispensasjon for delingsforbudet i 100 meters beltet langs sjøen etter Pbl. § 1-8.

Hensynene bak reglene som er gitt i delingsforbudet i Pbl. § 1-8 er at det skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv. Spesielt områder i 100-metersbeltet til sjø har 
Stortinget gitt en særskilt beskyttelse. Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares 
som natur- og friluftsområde og skal være tilgjengelig for alle. Dette er blitt særskilt påpekt 
de siste årene.

Mandal kommune viser til at det søkes om fradeling til uendret formål – friluftsområde på 
land. Arealet som fradeles mellom sjøen og fritidseiendommen som arealet søkes fradelt til. 
Verken Landbruksforvaltningen, eller Vest-Agder fylkeskommune hadde merknader til 
søknaden slik den foreligger. Fylkesmannen peker at fradelingen lett vil føre til økt 
privatisering som vanskeligjør den allmenne ferdsel. I tillegg vil en fradeling lett skape 
presedens. Mandal kommune viser til at det tidligere er gitt tilsvarende dispensasjon på 
Langøy og at tiltakshaver opplyser at bruken ikke skal endres ved tillatelse til tiltaket. 
Samtlige naboer har gitt samtykke til det omsøkte tiltaket og Mandal kommune kan derfor 
ikke se at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved å gi den omsøkte 
dispensasjon.

Mandal kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får 
samlet sin eiendom slik at eiendommen strekker seg ned til bryggen som hører til 
fritidsboligen. Det opplyses at dette er tjenlig for tiltakshaver for fremtiden, da dette vil 
medføre at tiltakene knyttet hans fritidsbolig er hans eie. Kommunen kan ikke se at 
fradelingen har noen negative sider ved seg, og vi finner etter en samlet vurdering fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon 
fra delingsforbudet i Pbl. § 1-8 vurderes å være tilstede.



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

INFORMASJON

Gebyr
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ.
Dispensasjon  Pbl. § 19-2 8.500,-
Arealoverføring Pbl. § 20-4 3.000,-
Til sammen 11.500,-
Faktura ettersendes tiltakshaver.

Utgifter i forbindelse med oppmåling og tinglysing, faktureres etter at forretning er avholdt, 
jfr. Kommunens gebyrregulativ i hht. Matrikkellov.  
Sammenslåing er kostnadsfritt.

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. 50/16

Med hilsen

Glenn Anderson
leder av teknisk forvaltning

Eirik Skogstad Nilsen
byggesaksbehandler

Kopi til:
Torhild W. Jørgensen Wattnegata 14 4515 MANDAL
Oppmåling




