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DISPENSASJON OG TILLATELSE 

 
Rivning av eksisterende veranda og oppføring av ny på 31 m²- gnr. 19 bnr. 14. 
 

Sted/adresse: Ingerviken.  
Tiltakshaver:  Trond Johansen.  

 

 

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 a gis det tillatelse til å rive eksisterende 
veranda med BYA 22,5 m² og oppføring av ny med BYA 31,5 m², i tråd med tegninger 
og situasjonskart samt øvrig dokumentasjon mottatt 20.08.18. 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra pbl § 1-8 som 
gjelder bygge og deleforbud i 100 metersbeltet og reguleringsplanens bestemmelse § 
8.5.6 med sikte på rivning og oppføring av ny veranda på 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 
Trond Johansen søker om tillatelse til rivning av eksisterende veranda som er i dårlig 
forfatning da den har stått der i 70 år. Eksisterende veranda er oppført med betong dekke og 
rekkverk av tre og oppføring av ny veranda som blir litt større en eksisterende med og øke 
den i dybde med 1 meter, men med samme materialer. Hytten ligger ca 40meter fra sjøen.   
 

Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for  Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av Landsiden», og er i denne regulert til bevaring og annet kombinert 
formål. Feltbetegnelse B2 og Plan ID 137. 
 
 



  

 
 

Andre myndigheters uttalelser 

 

Fylkeskonservator uttaler i mail datert 17.09.18 at: 
(```)Fylkeskonservatoren har ingen merknader til at eksisterende veranda rives og at det 
oppføres ny veranda som er 1 meter bredere. Vi anbefaler at den nye verandaen får den 
samme enkle utformingen med rekkverk og trapp i tre. Dersom det støpte dekket blir 
synlig bør dette utføres i grovbetong.(```) 
 

Fylkesmannen har ikke uttalt seg i saken ved en feiltakelse fra kommunens side, men det 
sendes kopi av vedtak og det er etter forvaltningsloven § 29, 3 ukers klagefrist. 
 

 
 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 og tillatelse om rivning av eksisterende veranda og oppføring av ny. 
Den nye verandaen ønskes oppført med et økt areal på 9 m² og med samme materielle 
utførelser som på eksisterende. 
 
Hensynene bak byggeforbudet i 100 metersbeltet er at det skal ta særlig hensyn til natur og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser og for kommuneplanens LNF 
område med hensyn til landskap. Og hensynene bak bestemmelsen § 8.5.6 i 
reguleringsplanen er å sikre kulturlandskapet generelt og spesielt i forbindelse med det 
bevaringsverdige og gamle bygningsmiljøet på Landøy og Udøy, og for å unngå 
bebyggelse/tomter som sperrer for gamle ferdselsårer.  
 
Mandal kommune viser til at det omsøkte tiltaket er på en eksisterende hytte B2. Det er kun 
en eksisterende veranda som skal rives da den er i dårlig forfatning, og som ønskes oppført 
igjen, men økes med 9 m² i areal. Det er her også snakk om å bruke di samme materiellene 
(støpt betong og tre rekkverk) ved oppføring av den nye. Det er her ikke snakk om store 
sprengning i fjell eller steiner, eller store konstruksjoner som vil videre privatisere området 

Merknader fra nabo/gjenboer 



  

mer en det er i dag.  Mandal kommune kan ikke se at hensynene bak pbl § 1-8 og 
reguleringsbestemmelsen § 8.5.6 blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon til rivning av 
eksisterende veranda og oppføring av ny som er 9 m² større, og med samme materielle 
utførelse som den eksisterende. 
 
Mandal kommune viser videre til at søknaden ikke ble sendt på høring til fylkesmannen ved 
en feil. Grunnlaget for at søknaden skal være på høring er at det ikke er byggegrense mot 
sjø i planen, og man har derfor behov for dispensasjon fra pbl § 1-8. Men Mandal kommune 
viser her til at tiltaket er av så liten art, slik at det ikke vil være til forringelse for natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det vil med bakgrunn i dette bli 
sendt kopi av vedtak til Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder. 
 
Mandal kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får økt 
brukskvalitet på sin fritidseiendom samt at dette er en bra løsning for utvidelse av denne 
verandaen. Det er ikke nabo merknader til tiltaket og konservator er positive til tiltaket. 
Mandal kommune vurderer derfor at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra pbl § 1-8 og kommuneplanen LNF 
område med hensyn landskap vurderes å være tilstede.  
 
Mandal kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 
 

Det er opplyst at tiltaket ikke vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel. 
Avkjørsel er vist på innsendte situasjonskart, og den er i samsvar med planen. 
 

 
Mandal kommune vurderer at tiltaket har gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold 
til tiltakets funksjon. Tiltaket vurderes å ha naturlige omgivelser som passer til plasseringen, 
jf. Pbl. § 29-2. 

 

Informasjon 

 

Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

Dispensasjon   Pbl. § 19-2 13 700,- 
Gebyrtype Pbl. § 20-4 2 575,- 
Til sammen  16 275,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 

Avfall 
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med avfallsplan kan plan- og 
bygningsmyndighetene ilegge forurensningsgebyr med hjemmel i forurensningslovens § 73.  
Et slikt gebyr vil minst være av en slik størrelse at det oppveier den fortjeneste som er 
oppnådd ved avfallshåndtering i strid med bestemmelsene. 
Bygningsavfall skal håndteres etter forurensningslovens bestemmelser og leveres til 
godkjent oppsamlingsplass. 

 

Ferdigstilling 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye 

tiltaket tas i bruk. 
 

Utforming/tilpassing 



  

 
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. 376/18. 
 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
Leder teknisk forvaltning 

 
 

Robert Helle 
Avdelingsingeniør 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
  
Vedlegg: 
1 Søknad om dispensasjon - Rive eksisterende veranda og oppføring av ny 19/14 Landøy 
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Kopi til: 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
  

 
 


