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DISPENSASJON OG TILLATELSE

Oppføring av mindre steinmolo på gnr. 19, bnr. 68.

Sted/adresse: Langøy.
Tiltakshaver: Brit og Gunnar Laudal.

VEDTAK

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav a, 20-2 andre ledd 
bokstav b, og 20-4 første ledd bokstav e gis det tillatelse til å oppføre en mindre 
steinmolo, i tråd med tegninger og situasjonskart, samt øvrig dokumentasjon mottatt 
14.03.16.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden» § 7.4 med sikte på 
oppføring av en mindre steinmolo på eiendommen som omsøkt. Det vises til 
drøftelsen under «Vurdering».

Før arbeidet iverksettes må tillatelse til mudring gis av Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder.

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
LaTegne Arkitekter AS søker på vegne av Brit og Gunnar Laudal om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av en mindre steinmolo på eiendommen. Moloen vil oppføres som en 
mindre konstruksjon i stein inntil 2 m. bred og 8 m. lang med en høyde på ca. 0,5 m.

Arealplanstatus
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy-Buøy og del av landsiden», og er i denne utlagt som spesialområde; Privat 
småbåtanlegg (sjø).

I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan § 7.4 heter det:
«På øyene:

 I disse områdene kan det anlegges båtplasser med akterfortøyning.



 

 (…) ».

Det aktuelle tiltaket er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og er dermed 
avhengig av dispensasjon for å kunne tillates.

Dispensasjon
Tiltakshaver søker om dispensasjon for å oppføre en mindre steinmolo i område avsatt til 
privat småbåtanlegg. Søknaden begrunnes blant annet med at tiltakshaver til tider har store 
problemer med båtene sine som ligger fortøyd her. Det vises her til at båtene ligger helt 
uskjermet mot øst, og det ønskes derfor å beskytte båtene på en bedre måte enn i dag. Det 
vises videre til at moloen skal oppføres i naturstein fra område og få en høyde på maksimalt 
0,5 m. Det etablert flere liknende konstruksjoner i området, noe som er naturlig ut i fra 
værforholdene på stedet. Det vises også til at det ikke foreligger nabomerknader til tiltaket og 
det bes om at søknaden innvilges.

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

Fiskeridirektoratet uttaler blant annet i brev av 11.04.16 at:
«(…) Vi har ikke registrert viktige fiskeriinteresser ved eller i nærheten av det omsøkte 
området. Fiskeridirektoratet region Sør kan derfor ikke se at tiltaket slik skissert i 
søknad om dispensasjon vil kunne medføre konsekvenser for de interesser 
direktoratet skal ivareta. Det fremsettes derfor ingen vesentlige merknader til at en 
dispensasjon fra reguleringsplanens plankrav blir gitt. (…)».

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder uttaler blant annet i brev at 12.04.16 at:
«(…) Fylkesmannen viser til at reguleringsplanen for området ble vedtatt etter en 
svært lang og omstendelig planprosess. Det er slik sett viktig at planen følges. 
Dispensasjoner kan lett skape presedens og dermed svekke planen som 
styringsverktøy. I dette tilfellet der moloen kun består av stedlig stein og blir liggende 
innenfor regulert småbåtanlegg, vil vi ut fra naturforvaltningsinteresser ikke frarå 
dispensasjon. Kommunen må likevel foreta en konkret vurdering av om dispensasjon 
bør gis, herunder spesielt vurdere konsekvenshensyn med tanke på andre saker. 
(…)».

Mandal Havn KF uttaler blant annet i brev av 26.04.16 at:
«(…) En har vurdert om det bør stilles krav til belysning på enden av moloen. Den 
ligger i en bukt innenfor en rett linje trukket mellom buktas ytterkanter, og det vil 
derfor ikke bli krevd lys.

Etter Mandal Havns syn vil tiltaket ikke medføre ulemper for sjøverts ferdsel i 
området, og vi har derfor ingen merknader i henhold til havne- og farvannsloven.

Når moloen er oppført bes det om at Statens kartverk sjø underrettes, vedlagt 
nøyaktig og målsatt kartskisse i stor målestokk. En tilsvarende melding sendes 
Mandal Havn KF. (…)».



 

Norsk Maritimt Museum uttaler blant annet i epost av 27.04.16 at:
«(…) Museet er ikke kjent med marine kulturminner eller stort potensial for slike på 
stedet. Tiltaket foregår på grunt vann og er av begrenset størrelse.

NMM har derfor ingen innvendinger til det omsøkte tiltaket.

Vi minner likevel om meldeplikten ved funn av kulturminner. Dersom det under 
arbeider i sjøen oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet 
(for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må 
arbeidene straks stanses og museet varsles, jf. kml § 14 tredje ledd. Tiltakshaver 
plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv 
ansvarlig for at det blir overholdt. (…)».

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.

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § 7.4 for å oppføre en mindre steinmolo på 
eiendommen.

Hensynene bak reglene som er gitt i den gjeldende reguleringsplanen er blant annet å 
ivareta og sikre friluftsinteresser, sikre landskapsvernet i dette sårbare området, sikre 
kulturlandskapet generelt og spesielt i forbindelse med det bevaringsverdige og gamle 
bygningsmiljøet på Landøy og Udøy, tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i samsvar med 
kystsoneplanen, å unngå bebyggelse/tomter som sperrer for gamle ferdselsårer, og å sikre 
nødvendig areal for båt- og parkeringsplasser på landsiden.

Mandal kommune viser til søknaden gjelder en forholdvis liten steinmolo for å beskytte 
båtene som ligger fortøyd på båtplassene til tiltakshaver. Det vises til at område er regulert til 
privat småbåtanlegg med akterfortøyning, og kommunen ser absolutt tiltakshavers behov for 
å beskytte båtene som ligger fortøyd her når det er helt åpent mot øst. Det er flere andre 
brygger på øya og øyene rundt som har iverksatt tilsvarende tiltak. Det vises videre til at 
verken naboer eller høringsinstansene i saken har vesentlige merknader til søknaden 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 for 
vernet båtplassene sine for vær- og vind og får en sikrer adkomst til sin fritidsbolig. 
Ulempene ved å tillate tiltaket er at det bebygde preget i strandlinjen økes, samt at en 
dispensasjon kan ha presedensvirkning for liknende saker. Mandal kommune viser til at 
moloen etableres innenfor område regulert til privat småbåtsanlegg og vil således ikke være 
et fremmedelement under et slikt reguleringsformål. Kommunen vurderer derfor at vedtaket 
sånn sett her liten presedensvirkning. Videre er det opplyses at moloen vil bli oppført med 
god naturtilpasning. Mandal kommune finner etter en samlet vurdering finner vi at fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanens § 7.4 vurderes å være tilstede.

Det stilles som vilkår for dispensasjonen at arbeidet ikke iverksettes før 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt tillatelse til mudring.

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

UTFORMING/TILPASSING

Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i 
seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. 
Pbl. § 29-2.

INFORMASJON

Gebyr
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ.
Dispensasjon og tillatelse Pbl. § 19-2 11.800,-
Til sammen 11.800,-
Faktura ettersendes tiltakshaver. 

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. 179/16.

Med hilsen

Glenn Anderson
leder av teknisk forvaltning

Eirik Skogstad Nilsen
byggesaksbehandler



 

Kopi til:
Brit Laudal Bjørkeveien 14 4515 Mandal
Fiskeridirektoratet region sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL
Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien 37 286 OSLO
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 

Lundsiden
4605 KRISTIANSAND S

Mandal Havn KF
 


