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Dispensasjon 

 

Gjenoppføring av uthus på gnr. 19, bnr. 60. 
 

Sted/adresse: Landøy. 
Tiltakshaver: Liv og Øystein Steinsvåg. 
 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden» § 8.5.6 som gjelder at 
utgangspunktet for reguleringen er at dagens bruk av arealer og bygninger som skal 
opprettholdes med sikte på å gjenoppføre uthus på eiendommen som omsøkt, i tråd 
med reviderte tegninger mottatt 02.05.18 og øvrig dokumentasjon mottatt 09.01.18. 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. 
 

Tiltaket er jfr. matrikkellovens § 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet 
om føringen. 
 

Søknaden 
Liv og Øystein Steinsvåg søker om dispensasjon for å gjenoppføre uthus på eiendommen 
som omsøkt. Det omsøkte uthuset er mindre en det som sto der tidligere, men er innenfor 
tidligere fotavtrykk, og med samme møneretning. Uthuset er 15 m² i grunnflate og har en 
mønehøyde på ca 3,8 meter fra terreng. 
 

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

Andre myndigheters uttalelser 

 

Fylkeskonservator uttaler i mail 06.04.2018 at: 
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Vi viser til kommunens ekspedisjon av 5.3.2018 og til vårt foreløpige svar av 23.3.2018 der vi 
ber om at det fremskaffes mer dokumentasjon av uthuset som sto på eiendommen tidligere. 
Vi viser videre til fotografier av dagens situasjon med spor i terrenget etter uthuset samt eldre 
fotografier som er oversendt i etterkant. 
 
Vi vil ut fra nåværende dokumentasjon ikke motsette oss at det oppføres et nytt uthus der det 
gamle sto på eiendommen. Siden den nye bygningen er mindre enn den opprinnelige, kan 
en kanskje ta tak i et hjørne og plassere bygningen ut fra dette? Bygningen må holdes 
innenfor tidligere fotavtrykk, og den må ha samme møneretning som før. Bygningen skal 
brukes til lagring og lek, og vi antar at den derfor kan oppføres som en enkel, 
uisolert uthusbygning. 
 
Tegningene er skissepregede, og bygningen burde ideelt sett vært tegnet mer presist opp, 
med rette proporsjoner, detaljering og fasader som grunnlag for uttalelsen. Vi har følgende 
bemerkninger til skissene: 

‐ Bygningen bør muligens gjøres en tanke høyere for å gi den i større grad en 
uthuskarakter, se eldre uthus i området. 

‐ Bygningen kles med tømmermannskledning og males låverød (engelsk rød). Hele 
bygningen inkl. vindskier, dør, vannbord, hjørnebord etc. males rødt. Vinduene kan også 
være rødmalte. 
‐ Bygningen må gis en enkel detaljering og knappe takutstikk ved gesims og gavl, se 
detaljer på eldre uthus i området og de gamle fotografiene. Kun én vindski bør vurderes. 
‐ Det må brukes en tett bod‐dør, uten vindu, med stående bord som males låverød som 
bygningen. Det kan evt. settes en glugge oppe i gavlen. 

‐ Bygningen må fremstå mest mulig tett slik de gamle utløene var. Vindu(er) kun på 
nordfasaden og ikke på sørfasaden bør vurderes. Det kan brukes et lite tofags‐vindu 
med 3x2 ruter. Vi vil fortrinnsvis anbefale kun en glugge på gavlfasade vest, evt. pluss et 
tofags‐vindu med 3x2 ruter nedenfor. 

‐ Tretrappen (?) som er vist i hele veggens bredde på gavlfasade øst fjernes. I stedet 
kan det brukes en helle eller to som trapp. 
Vi vil til slutt anbefale at en bruker en byggmester med erfaring fra bevaringsområdene 
til å sette opp bygningen. 

  
 

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 
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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 reguleringsbestemmelsen § 8.5.6 hvor det fremgår at det er i 
utgangspunktet dagens bruk av arealer og bygninger, som skal opprettholdes. 
 
Hensynene bak bestemmelsen 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 søknaden gjelder gjenoppføring av en tidligere eksisterende 
uthus på eiendommen og det er opplyst fra tiltakshaver at han ønsker å bevare og 
tilbakeføre bygningsmiljøet på eiendommen, tilnærmet slik det opprinnelig var. Det er ikke 
innkommet merknadene til søknaden og når søknaden gjelder oppføring av en bygning som 
er samme bruk og tilnærmet lik som den som var der tidligere kan Mandal kommune derfor 
ikke se at hensynene bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for 
tiltaket. 
Kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får oppført et 
uthus som han ønsker og at man til dels gjenoppretter den antikvariske og kulturhistoriske 
verneverdige bebyggelsen i området da det har stått et uthus her tidligere. Det nye uthuset 
vil ikke bli like stort som det opprinnelige, men man vil holde seg innenfor tidligere fotavtrykk 
og med lik møneretning som det tidligere uthuset. 
Videre er oppføringen av uthuset i tråd med den verneverdige bebyggelsen og konservators 
uttalelser, da tiltaket gjelder å gjenoppføre et tilnærmet lik bygning som tidligere sto på 
eiendommen. Mandal kommune kan ikke se at det er pekt på noen negative sider ved 
søknaden. Mandal kommune vurderer derfor at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 
8.5.6 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 9 900,- 
Til sammen  9 900,- 
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. 
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Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått vedtaksnr. 179/18. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Glenn Anderson 
Leder teknisk forvaltning 

 
Robert Helle 

Avdelingsingeniør 
 
 
 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
  

 
 


