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DISPENSASJON OG TILLATELSE 
 
Arealoverføring av en parsell fra gnr. 19, bnr. 107 til gnr. 19, bnr. 90. 
 
Tiltakshaver: Arne H. Maasbach 
Sted/adresse: Langøy 
 

Vedtak 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav m, 20-2 andre ledd 
bokstav b, og 20-4 første ledd bokstav d gis tillatelse til arealoverføring av et areal 
inntil 300 m2 til uendret formål fra eiendommen gnr.19, bnr. 107. Parsellen skal 
overføres til gnr. 19, bnr. 90, i tråd med situasjonskart mottatt 14.08.19. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden» Plan ID 137 vedrørende 
reguleringsplanens formål, samt fra delingsforbudet i Pbl. § 1-8 andre ledd. 
Dispensasjonen gjelder overføring av et areal til uendret bruk og det skal ikke utføres 
noen tiltak som følge av dette vedtak. 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 oversendes oppmålingsavdelingen. Vi vil opplyse om at det for tiden er 
mange delingssaker. Det må derfor ventes at det tar noe tid før oppmålingen kan finne 
sted. 
 
Søknaden 
Arne H. Maasbach søker om tillatelse til arealoverføring av en parsell på inntil 300 m2 fra 
grunneiendom 19/107 til hyttetomt 19/90 Langøy. 
 
Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-
Buøy og del av landsiden» Plan ID 137, og er i denne utlagt som friluftsområde. 
 
I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan kap. 7.1 første og siste punkt heter det bl.a. 
at: 
«Områdende er viktige som natur- og landskapselementer. Det er i områdende kun tillatt 
med bygninger eller anlegg som er rettet mot bruken som friluftsområde». 
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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 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 «Reguleringsplan Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del 
av landsiden» Plan ID 137 vedrørende planens formål og fra byggeforbudet i Pbl. § 1-8 
andre ledd.  
 
Hensynene bak friluftsformålet er mange, men spesielt viktig er det å bevare eksisterende 
landskapsbilde, tilgjengeligheten til sjøen samt friluftsliv. Når det gjelder byggeforbudet i 100-
metersbeltet langs sjøen er det hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser som ligger bak.  
 
Da hensynene bak arealformålet og byggeforbudet i denne sak i hovedsak er 
sammenfallende, vil kommunen foreta en samlet vurdering av om vilkårene for dispensasjon 
er oppfylt.  
 
Første vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan gis, er at hensynene bak 
arealformålet og byggeforbudet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Saken gjelder arealoverføring av en parsell på ca. 300 m2, som skal tillegges eksisterende 
hyttetomt. Tomten er hovedsakelig regulert til fritidsbebyggelse. En del av tomten, som 
strekker seg mot sjøen, er regulert til friluftsområde på land. Omsøkt parsell ligger mellom 
hyttetomten og sjøen og er bebygd med en brygge. Eierne av 19/90 har allerede bruksrett til 
den omsøkte parsellen med tilhørende brygge. Den omsøkte parsellen ligger i et etablert 
hyttefelt med en rekke tilhørende brygger langs kysten. Derfor kan ikke kommunen se at 
denne parsellen har noen verdi for allmennheten. Per i dag er denne parsellen privateid. 
Mandal kommune kan vanskelig se at et eierskifte vil medføre til ytterligere privatisering av 
området. Reguleringsplanen er fortsatt gjeldende for dette området.  
 
Med henvisning til ovenstående konkluderer teknisk forvaltning med at hvis det blir gitt 
dispensasjon i dette tilfellet, vil hensyn bak bestemmelsen der dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum er oppfylt. 
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Siste spørsmål er om en samlet vurdering tilsier at «fordelene med å gi dispensasjon» 
vedrørende planens formål, innregulerte tomtegrenser og tomtens form er «klart større enn 
ulempene.»  
 
Fordelene med dispensasjon er at søkeren får mer naturlig arrondering av tomten og teknisk 
forvaltning mener at det er klart fordel at tomten fradeles som omsøkt. Teknisk forvaltning ser 
ingen ulemper med omsøkt arealoverføring. Reguleringsplanen er fortsatt gjeldende for dette 
området. Enten det gjelder eier, eller allmennhet gir reguleringsplanen bestemmelser for 
hvordan området kan og skal brukes. Kommunen kan vanskelig se at denne 
delingssøknaden får negative følger for de nasjonale interessene som knytter seg til stedet. 
 
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 7 000,- 
Gebyrtype Pbl. § 20-4 3 600,- 
Til sammen  10 600,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver. 
 
Utgifter i forbindelse med oppmåling og tinglysing, faktureres etter at forretning er avholdt, jfr. 
Kommunens gebyrregulativ i hht. Matrikkelloven. 
 

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. 393/19. 
 
  
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

 
Veronika Tendeland 

saksbehandler 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Oppmålingen 
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ORIENTERING OM ADGANGEN TIL Å KLAGE PÅ VEDTAK FATTET AV  
LEDER TEKNISK FORVALTNING ELLER DET FASTE PLANUTVALGET 
 
Klagerett 
Tiltakshaver, nabo eller andre som er berørt av en sak, kan klage på hele eller deler 
av vedtaket i saken. Klagefristen er 3 uker, regnet fra den dagen vedtaket kommer i 
posten. Brevet må være postlagt innen disse 3 ukene (jf. forvaltningslovens § 29). 
En eventuell klage skal sendes Teknisk forvaltning. Den må være skriftlig og brevet 
må undertegnes av den som vil klage. Brevet vil bli sendt eventuelle andre parter 
(tiltakshaver, nabo eller lignende) til uttalelse, og saken vil deretter bli tatt opp til ny 
vurdering. Leder teknisk forvaltning eller Det faste planutvalget kan omgjøre tidligere 
vedtak på grunn av opplysninger i klagen og gjøre et nytt vedtak i saken. Hvis saken 
legges fram for Det faste planutvalget til behandling, vil De få tilsendt kopi av 
saksframstillingen som utarbeides av  leder/saksbehandler ved teknisk forvaltning. 
De vil få skriftlig beskjed om når saken behandles. 
Hvis den nye behandlingen ikke fører til en endring av vedtaket, vil saken bli sendt 
fylkesmannen til endelig avgjørelse. Saker vedrørende utslipp fra mindre 
avløpsanlegg og avslag med hjemmel i vegloven, vil bli sendt kommunens 
klagenemnd til sluttbehandling. 
 
Behandling av en klagesak vil nødvendigvis måtte ta en del tid. 
 
Utsettelse med å påbegynne byggearbeidene (utsatt iverksetting) 
Selv om det er klagerett på vedtaket, kan godkjente byggearbeider og avløpsanlegg 
vanligvis påbegynnes umiddelbart etter at tillatelse er gitt.  
For saker der Det faste planutvalget har gitt dispensasjon eller prinsippgodkjent 
søknaden, vil leder/saksbehandler ved teknisk forvaltning måtte gi en formell tillatelse 
før arbeidene kan igangsettes. 
Arbeider som utføres før klagefristen er utgått, gjøres på eget ansvar. 
En nabo eller andre som blir berørt av saken, kan be om at de godkjente arbeidene 
ikke igangsettes før klagen er endelig avgjort (jf. forvaltningslovens § 42). 
 
Dekning av saksomkostninger 
Dersom vedtaket i saken endres som følge av klagebehandlingen har klageren i 
noen tilfeller mulighet til å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige 
for å få endret vedtaket (jf. forvaltningslovens § 36). Dette gjelder i hovedsak 
kostnader til bruk av advokat. 
 
Ved henvendelse til Tjenestetorvet eller Teknisk forvaltning kan De få nærmere 
veiledning om klagemuligheter m.m. De kan også få se de fleste dokumentene i 
saken, få nærmere veiledning om videre behandling av saken og få andre 
opplysninger (tolking av vilkår, bakgrunn for behandlingsgebyr m.m.). 
 
Ta gjerne kontakt med saksbehandler i saken. 


