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MELDING OM VEDTAK -  OPPFØRING AV SJØBOD 18/177 SKOGSØY-BUØY 
TILTAKSHAVER: HANS ATLE F.CHRISTIANSEN

Det vises til forhåndsvarsel datert 19.04.2010.

Behandling i Planutvalget - 28.04.2010 :
Befaring ble foretatt.

Harald Øyslebø forslår alt. til 2. avsnitt:
Vedtaket begrunnes med at intensjonen i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, 
Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden blir skadelidende av tiltaket på grunn av 
at byggingen er større enn det som er fastsatt i kommuneplanen/reguleringsplanen.
Planutvalget er positiv til å gi dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av 
sjøbod med grunnflate på 10 m2 på omsøkte sted. Som begrunnelse påpekes at det 
biologiske mangfold ikke vil bli skadelidende og med at det er stor avstand fra hytta 
til brygga. Ny søknad må i tilfelle innsendes.

1. avsnitt - enstemmig vedtatt.
2. avsnitt - ved alt. votering ble adm. forslag vedtatt med 4 mot 3 (Øyslebø, Blix, 
Berg Pedersen) stemmer.
3. avsnitt - enstemmig vedtatt.

Vedtak i Planutvalget - 28.04.2010 :
Planutvalget finner etter befaring og med hjemmel i reguleringsplanen for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden å måtte avslå 
søknaden om oppføring av sjøbod på 15 m² på 18/177 Skogsøy-Buøy som 
omsøkt. 

Vedtaket begrunnes med at intensjonen i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, 
Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden blir skadelidende av tiltaket. 
Vedtaket begrunnes videre med at nybygget etter planutvalgets skjønn øker 
det bebygde preget sett fra sjøen. Det omsøkte tiltaket vil kunne skape 
presidents for liknende saker i området.



Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse 
av særutskriften. Se vedlagte orientering.

Med hilsen

Marit Sletten
Kontorleder

Vedlegg
1 Skriv ang. klageadgang


