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DISPENSASJON OG TILLATELSE 

 
Riving av en del av eksisterende bygg, samt oppføring av en ny hytte, et 
anneks, en svalgang og en forstøtningsmur – gnr. 18, bnr. 55. 
 
Sted/adresse: Skogsøy Buøy 18 
Tiltakshaver:   Rune og Idunn Førde 
 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav a, 20-2 andre ledd 
bokstav a, og 20-3 gis det tillatelse til å rive en del av eksisterende bygg og oppføre en 
ny hytte, samt oppføre et anneks, en svalgang og en forstøtningsmur, i tråd med 
tegninger og situasjonskart mottatt 26.02.18. 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden» bestemmelsen kap. 3.1 
femte avsnitt som gjelder maks høyde på synlige fyllinger med sikte på oppføring av 
tiltakene på eiendommen som omsøkt. Det vises til drøftelsen under «Vurdering». 
 
Tillatelsen gis på vilkår av at  

1. Vann tillates ikke ledet inn i hytten før det er gitt utslippstillatelse. 
2. Hytta i sin helhet blir malt eller beiset i en mørk/naturtilpasset farge. Dette  

gjelder også for karmer, vannbord, vindskier, takrenner og dører. Taktekkingen  
må være mørk og ikke reflekterende. Vinduer som er synlige sett fra sjøen må  
være av en type som gir lite refleks. 

 

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. 
 

Tiltaket er jfr. matrikkellovens § 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet 
om føringen. 
 
Søknaden 
Rune Førde søker om tillatelse til riving av en del av eksisterende bygninger på tomten på 
gnr. 18 bnr. 55 Skogsøy/Buøy. Antall kvadrat meter som skal rivers er 44 m2, hvor 12 m2 - 
hytta, 20 m2 – annekset, 12 m2 – svalgang. Videre søkes det om oppføring av en ny hytte 



  

med BRA 87 m2. Den nye hytten blir oppført der hvor eksisterende hytte står oppført. 
Eksisterende hytte reduseres i areal og får fasadeendring. Hytten blir til anneks med BRA  
26 m2 og plasseres der hvor bod står oppført i dag. Eksisterende bod rives. Det søkes også 
om flytting av svalgang, slik at støttemur utgjør vegg i bakkant, og oppføring av ca. 3m høy 
ca. 12m lang støttemur mot terreng. BRA for svalgangen er 6 m2. Et samlet bruksareal for 
alle bygninger på tomten er oppgitt til å være 120 m2. Hytten og annekset søkes oppført med 
pulttak. Gjennomsnittlig gesimshøyde for annekset er 3,2 m og for hytten er 3,5 m. Areal for  
terrasse/plating, som er forbundet med hytte og anneks, er oppgitt til å være 50 m2.  
 
Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av Landsiden» Plan ID 137, og er i denne utlagt som byggeområde. 
 

I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan § 3.1 Fritidsbebyggelse heter det bl.a. at: 

  

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. 

 

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 

 

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 det heter 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 reguleringsbestemmelsens § 3.1 femte avsnitt som gjelder 
maks høyde på synlige fyllinger. 
 

Hensynet bak denne bestemmelsen er at tiltak i planområdet i størst mulig grad skal 
underordnes omgivelsene, slik at unødvendig store terrenginngrep unngås 
 
Siden tomten består av skrånet terreng har det vært naturlig at hytten går litt inn i 
terrenget med fylling / støttemur i bakkant. For å utvide bruksarealet rundt hytten søkes det 
om å bygge en 3 m høy støttemur mot terreng i bakkant av hytten. Støttemuren vil kun delvis 
være synlig fra sjø og vil bli kledd i mørke farger for å gå i ett med terrenget. Bak støttemur 
vil det være et flatt parti /gangsti, tanken er at dette vil fungere som en voll / sikring mot 
utrasing fra overliggende terreng.  
 
Med henvisning til ovenstående kan leder teknisk forvaltning vanskelig se at intensjonen bak  
reguleringsbestemmelsens § 3.1 femte avsnitt som gjelder maks høyde på synlige fyllinger 
blir skadelidende av tiltaket.  
 
Siste spørsmål er om en samlet vurdering tilsier at «fordelene med å gi dispensasjon» fra 
reguleringsbestemmelsens § 3.1 femte avsnitt som gjelder maks høyde på synlige fyllinger 
er «klar større enn ulempene». 
 
Teknisk forvaltning mener at det er klart fordel at forstøtningsmuren oppføres som omsøkt.  
Denne oppføringen er vurdert hensiktsmessig i forhold til de hensynene som 
reguleringsplanen skal ivareta.  
 

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

Ansvar og kontroll 

 

Sjøentreprenør Søyland AS har erklært ansvarsrett for prosjektering og utførelse av 
grunnarbeider og støttemur.  
 
Hjortelands Aut. Rørleggerforretning AS har erklært ansvarsrett for prosjektering og utførelse 
av innvendig rør- og sanitæranlegg. 
 
Landmåler Sør AS har erklært ansvarsrett for oppmålingsteknisk prosjektering og  
utstikking /innmåling av bygg. 
 
Rune Førde er godkjent som selvbygger for arkitekturprosjektering, konstruksjonssikkerhet, 
støping av ringmur og gulv, flislegging, tømrerarbeider. 
Gebyr kr. 1 750,- 

Utforming/tilpassing 

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 6 850,- 
Gebyrtype (hytte, anneks, svalgang) Pbl. § 20-3 10 300,- 
Gebyrtype (støttemur) Pbl. § 20-3 5 150,- 

Gebyrtype (selvbygger)  1 750,- 

Til sammen  24 050,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 

Radon 
Det vises til byggteknisk forskrift § 13-5. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på at 
kravene i.h.t. forskriften er tilfredsstilt, må bygningen sikres med radonsperre i grunnen. 
 

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. 
 

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. 162/18. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

Veronika Tendeland 
saksbehandler 

 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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