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DISPENSASJON OG TILLATELSE 
 
Fradeling av grunneiendom fra gnr. 18, bnr. 191 til to hyttetomter og en fellestomt. 
 
Sted/adresse: Kalvehaven, Skogsøy/Buøy 
Tiltakshaver: Wenche Sandvik 
 

    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 fradeling av 3 parseller med et 
areal på til sammen 2.745 m2 fra eiendommen gnr. 18, bnr. 191, i tråd med søknad og 
situasjonskart mottatt 30.11.2019. Parsellene fradeles til to hyttetomter og en felles 
parsell for tre hytter.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
for Udøy, Landøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden» planID 137 vedrørende 
regulerte tomtegrenser med sikte på fradeling av arealene som omsøkt.   
 
Med hjemmel i Pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra pbl § 1-8 som gjelder bygge- og 
deleforbudet i 100- metersbeltet langs sjø og vassdrag.  
 
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 
Wenche Sandvik søker om tillatelse til fradeling av tre parseller med et samlet areal på 2.745 
m² fra gnr 18 bnr 191. Parsellene består av to innregulerte hyttetomter, samt et areal til felles 
bruk for den eksisterende hytten på eiendommen samt de to omsøkte hyttetomtene. Dette vil 
bli tinglyst som felles areal og vil sikre samtlige tre hytter rett til adkomst til sjø og felles 
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brygge, samt til privat felles avløpsledning på eiendommen. Avløpsledningen er lagt over 
eiendommen fram til nabogrensen til bnr 180.  
Parsellene søkes fradelt med følgende arealer: 1000 m² til hver hyttetomt, og 745 m² til 
fellesarealet.  
 
Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Skogsøy/Buøy 
og del av Landsiden, planID 137 og er i denne utlagt som fritidsbebyggelse.  
 
Tiltaket er ikke i tråd med plan, da omsøkte parseller ikke samsvarer med regulerte 
tomtegrenser.  
 
 
100- metersbeltet langs sjø 
Den aktuelle eiendommen ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor det gjelder 100-meters 
bygge- og deleforbud jf. pbl. § 1-8.  
 
Det er ikke regulert inn byggegrenser mot sjø, tiltaket er derfor betinget en 
dispensasjon fra bygge- og deleforbudet pbl § 1-8.  
 
 
Dispensasjon 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra regulerte tomtegrenser og plan- og bygningslovens  
§ 1-8 som gjelder det generelle bygge- og deleforbudet langs sjø og vassdrag.  
 
Fra søknaden:  
Arealer, avvik fra eksisterende reguleringskart: 
Gnr 18 bnr 191 har et totalt et areal på 4.4643 m2. Vedtatt reguleringsplan deler 
eiendommen i tre parseller med følgende areal: 

 Den opprinnelige hytta har ca. 1.226 m² 
 Tomt nr. 7 har 2011 m2 (inklusive strandlinje og felles brygge) 
 Tomt nr. 8 har 1.228 ml. 

 
Denne delingen er lite hensiktsmessig og eiendommen ønskes derfor delt som vist i 
kartvedlegg D3: 

 Opprinnelig hytte får 1.719 m² 
 Tomt nr. 7 får ca. 1000 m2 
 Tomt nr. 3 får ca. 1000 m² 
 Fellesarealet får ca. 745 m2 inklusive strandlinje, felles brygge og areal for felles 

avløpsledning 
 

Biloppstillingsplasser og båtplasser  
Eier av gnr 18 bnr 191 på Skogsøy-Buøy er hjemmelshaver til gnr 18 bnr 36 på Skogsøv. 
Her er det bygget kai og båthus i henhold til gjeldende reguleringsplan for Skogsøy. Langs 
båthuset er det bygget en pir med lengde 8,6 meter. En steinbrygge på 12,2 meter er bygget 
i forkant av et område innenfor på land som er regulert til privat småbåtanlegg. Rett til 
båtplass for tomtene 7 og 8 vil dermed kunne tinglyses på steinbrygge på gnr 18 bnr 36 på 
Skogsøy. 
 
Reguleringsplanen for Skogsøy har videre regulert et område langs den kommunale vegen 
som privat parkering. Innenfor grensene for bnr 36 er dette arealet ca. 26 m2. Dette gir i 
praksis parkeringsplass for to biler. Ovenfor vegen er det videre planert et område på ca. 160 
m2, som vil gi plass til å parkere minst 6—8 biler. Rett til parkering av 2 biler for hver av 
tomtene 7 og 8 vil dermed kunne tinglyses på gnr 18 bnr 36 på Skogsøy. 
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Veg, vann og avløp 
Eksisterende hytte på gnr 18 bnr 191 har i dag vannforsyning fra privat borehull I fjell på 
egen eiendom. De to fremtidige hyttene på tomt 7 og 8 planlegges tilknyttet samme 
vannkilde. Ved fradeling av tomter fra naboeiendommen i sin tid (Gnr 18 bnr 54 ble fradelt tre 
hyttetomter – bnr 179, 180 og 185) fikk tiltakshaver krav fra Mandal kommune om å etablere 
felles avløpsløsning for hyttene i området. Både de som allerede var bygget og de som var 
regulert inn i planen og som muligens vil bli bygget i fremtiden. Eksisterende hytte på gnr 18 
bnr 191 er i dag tilknyttet dette private felles avløpsanlegget. Fremtidige hytter er regulert inn 
på tomt 7 og tomt 8. Begge disse er planlagt tilknyttet dette anlegget via den private 
avløpsledningen som ligger i det området som nå ønskes fradelt som et felles areal. 
 
Adkomst til de fradelte parsellene skjer naturlig nok via sjøveien. Da er det praktisk at 
samtlige hytter har rett til bruk av brygge og strandareal. Derfor er dette tenkt tinglyst som 
felles eiendom for samtlige tre hytter som i fremtiden kan komme i Kalvehaven. 
 
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. 

 
Det er fortatt kulturminne søk etter Miljødirektoratets naturbase med kulturminnesøk. Det er 
ikke registrert fornminner som vil bli berørt av tiltaket, jf. naturbase. 
 

   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 heter det at kommunen heller ikke bør 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 regulert tomtegrense og forbudet mot tiltak i 100- metersbeltet 
langs sjøen etter pbl § 1-8.  
 
Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot 
byggetiltak og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
allmennhetens interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres.  
 
Søknaden gjelder fradeling av hyttetomter og fellesareal til disse i et område regulert til 
fritidsbebyggelse. Det omsøkte tiltaket vil etter kommunens vurdering ikke tilsidesette de 
hensyn byggeforbudet langs sjø og vassdrag er ment å ivareta.  
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Hovedhensynet bak regulerte tomtegrenser er å tilrettelegge for hensiktsmessige tomter til 
fritidsbebyggelse samt å markere hvor eiendomsretten til de ulike eiendommene går.  
 
Eksisterende grunneiendom, gnr 18 bnr 191 er i gjeldende plan delt opp i tre 
fritidseiendommer, med et samlet areal på 4.464,3 m². Det omfatter eksisterende bebyggelse 
samt tomt 7 og 8 i planen. Tomt 7 omfatter i dag også strandlinje og felles brygge. 
 
Søker skriver i søknaden at de regulerte tomtegrensene er lite hensiktsmessige, og at de 
ønsker en inndeling hvor strandlinjen, felles brygge og areal for felles avløpsledning inngår i 
et felles areal. Dette arealet tinglyses som felles eiendom for samtlige tre hytter. Omsøkte 
fradeling gir tomt 7 og 8 et areal på 1000 m², samt et felles areal på 745 m².  
 
Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser stiller krav om 2 biloppstillingsplasser og 1 
båtplass pr. tomt som søkes fradelt. Eier av gnr 18 bnr 191 er også hjemmelshaver til gnr 18 
bnr 36 hvor det er tilgang til brygge og parkeringsplasser. Avtalene tinglyses ved opprettelse 
av eiendommene.  
 
Omsøkte fradeling fraviker fra den regulerte tomteinndelingen, men vil ikke vesentlig 
tilsidesette de hensyn regulert tomtegrense er ment å ivareta. Dette da en vurderer at 
omsøkte fradeling ikke har negativ betydning for tomtenes egnethet samt at forhold som 
adkomst, avløpsanlegg, brygge og strandlinje blir ivaretatt gjennom et fellesareal og ved 
tinglysning.  
 
Mandal kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at eiendommene får 
en mer hensiktsmessig oppdeling. Mandal kommune ser ingen særlige hensyn som taler mot 
omsøkte fradeling. Etter en samlet vurdering finner vi derfor at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra 
regulerte tomtegrenser 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 6.850,- 
Fradeling parsell 1 Pbl. § 20-4 7.000,- 
Fradeling parsell 2 – 50 % av fradelingsgebyr Pbl. § 20-4 3.500,- 
Fradeling parsell 3 -  50% av fradelingsgebyr Pbl. § 20-4 3.500,- 
Til sammen  20.850,- 
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. 
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Klageadgang 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
 
Saken er behandlet av teknisk forvaltning og har fått vedtaksnr.30/19. 
 
  
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

 
 
 

Silje Bang-Hetlevik 
byggesaksbehandler 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Oppmåling    
  
 


