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 2013/2130 -  Vår ref: 
63  

Silje Bang-Hetlevik, 91722106 018/0195/L42 30.01.2019 

 
MELDING OM VEDTAK - INNGJERDING AV FRILUFTSOMRÅDE 18/195 SKOGSØY, 
BUØY 

 
Det vises til forhåndsvarsel datert 14.01.2019. 

 
Behandling i Planutvalget - 23.01.2019 : 
 
Skrivefeil i rådmannens forslag i 4. avsnitt: siste ord rettes til ulempene. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget - 23.01.2019 : 
 

Planutvalget finner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 å kunne 
godkjenne søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål for Udøy, 
Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden § 7.1 for inngjerding av 
friluftsområde som omsøkt.   
 
Planutvalget finner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 å kunne 
godkjenne søknad om dispensasjon fra Pbl § 1-8 som gjelder bygge- og 
deleforbudet i 100- metersbeltet langs sjø for inngjerding av friluftsområde 
som omsøkt.   
 
Planutvalget mener at det er viktig å hindre at arealene i skjærgården blir helt 
gjengrodde, og at beitebruk er et effektivt virkemiddel mot dette. Det er store 
kulturlandskapsverdier på Buøy, og historien viser at det tidligere har vært 
beitebruk på området. Inngjerding av området muliggjør beiting på tradisjonelt 
vis for å holde kulturlandskapet vedlike. Planutvalget finner at hensynet bak 
bestemmelsene i reguleringsplanen vedrørende friluftsområde og bygge- og 
deleforbudet i 100-metersbeltet ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjon for oppføring av gjerde som omsøkt.  
 
Planutvalget viser videre til at beiting på eiendommen vil medvirke til å hindre 
at friområdet gror igjen. Dette sammen med at gjerde oppføres med 
grinder/gjerdeklyvere ved stier og ferdselsårer vil bedre fremkommeligheten 
for allmenheten.  Planutvalget finner derfor at fordelene ved å gi dispensasjon 
til oppføring av gjerde i friområde som omsøkt er klart større enn ulempene.  



  

 
Planutvalget finner etter dette at vilkårene for å innvilge dispensasjon etter Pbl 
§ 19-2 er oppfylt.  
 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse 
av særutskriften. Se vedlagte orientering.  

 
 

 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Kirsten N. Lågeide 
sekretær 

 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Orientering om klageadgang 
 
 
  
Tilsvarende brev sendt til : 
FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-
AGDER 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Helge Bernhard Nilsen Skogsøyveien 57 4516 Mandal 
NORRØN BOLIG AS Gamle Sokndalsveien 38 4372 EGERSUND 
SVEN T TALLAKSEN TAKST- OG 
KONSULENTVIRKSOMHET 

Postboks 249 4503 MANDAL 

Tor Inge Larsen Sagaveien 11 4371 Egersund 
 


