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DISPENSASJON OG TILLATELSE 
 
Oppføring av sjøbu - gnr. 19 bnr. 1. 
 
Sted/adresse: Landøy 
Tiltakshaver: Hilde Pettersen 

 

Vedtak 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 første ledd bokstav a, 20-2 andre ledd 
bokstav b, og 20-4 første ledd bokstav a gis det tillatelse til å oppføre sjøbu, i tråd med 
tegninger og situasjonskart mottatt 3.6.2019. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra byggeforbudet i 
100 metersbeltet, pbl. § 1-8. I samme vedtak gis dispensasjon fra «Reguleringsplan for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden» for plassering av sjøbu 
hvor planen ikke åpner for nye tiltak. Det vises til drøftelsen under «Vurdering». 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

 Det tillates ingen sprenging i fjellet. 
 Materialvalg, vindusutforming mm. skal tilpasses den gamle bebyggelsen, det 

vises her til konservators anbefaling. 
 Sjøbu skal tilpasses de naturgitte omgivelsene med hensyn på farge og 

utforming. 
 

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 
Hilde Pettersen søker om tillatelse til oppføring av sjøbu. Sjøbuas størrelse er oppgitt til  
3,0 x 4,5 meter, som gir bebygd areal på 13,5 m².  
 
 
 



 

Arealplanstatus 
Arealet der omsøkte tiltak søkes plassert er i reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av landsiden, avsatt til kombinert formål – Byggeområde/ 
Spesialområde «Bolig, fritidsbebyggelse, bevaring av bygninger og anlegg, bevaring av 
landskap og vegetasjon». 
 
100 metersbeltet 
Da det ikke er satt byggegrense mot sjøen i planen vil ethvert tiltak i dette området betinge 
dispensasjon fra pbl. § 1-8 når det ligger nærmere sjøen enn 100 meter. 
 
Dispensasjon 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet, samt fra 
reguleringsplanens bestemmelser, om bevaring, for oppføring av sjøbu.  
 
Det henvises innledningsvis til tidligere sak, hvor planutvalget gav signaler om at de var 
positive til en revidert søknad med en bod som lå innenfor retningslinjer i kommuneplanen. 
Videre henvises det til en rettighet, fra 1905 som er beskrevet i grunnboka. Rettigheten 
gjelder rett til oppføring av sjøbu.  
 
Tiltakshaver mener det er begått en feil i planarbeidet ved at det ikke er avsatt plass til 
sjøbod i henhold til den nevnte rettigheten fra 1905, og at dette er en forglemmelse fra 
kommunens side.  
 
Det vises også til at området er avsatt til byggeområde, med hensynssone bevaring, og at 
området er bebygd og at en ny sjøbod ikke vil føre til ytterligere privatisering av området. Det 
opplyses videre at det i 1991 ble gitt tillatelse til oppføring av en sjøbu i nærheten.  
 
Landskapsbildet i området er preget av sjøboder og båthus, med slåttemark og boliger i 
bakkant. Søker mener at landskapsbildet og det bebygde preget ikke vil endres vesentlig, 
som følge av tiltaket. Det pekes også på at området der sjøboden søkes plassert er 
tilnærmet helt dekket av svaberg/fjell og at viktige naturverdier ikke blir skadelidende.  
 
Tiltakshaver har forsøkt å tilpasse omsøkte sjøbod til det kulturhistoriske bygningsmiljøet på 
stedet. Det vises til sakens historikk og at det fra gammelt av var planlagt at det kunne 
oppføres en sjøbu til i Sørstranda. 
 
Det vises til søknaden i sin helhet. 
 
Andre forhold 
Forvaltningsvedtak som kan berøre naturmangfoldet skal i henhold til naturmangfoldlovens  
§ 7 vurderes etter samme lovs §§ 8 - 12. Miljødirektoratets naturbasekart inneholder 
opplysninger om at området er registrert som slåttemark, men dette er ikke relevant for 
aktuell plassering. For øvrig er det ikke registreringer i området. Teknisk forvaltning er heller 
ikke kjent med andre særlige biologiske eller landskapsmessige verdier på stedet, 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. 
 

Andre myndigheters uttalelser 
 
Saken har vært oversendt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Vest-Agder 
Fylkeskommune for uttalelse.  
 
 



 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling uttaler seg til saken i brev av 16.6.2019.  
Det vises til tidligere saksgang og tidligere uttalelser. Fylkesmannen peker på at den 
gjeldende reguleringsplanen ble til etter en svært lang og omstendelig prosess, og at det 
derfor er spesielt viktig at i alle fall hovedtrekkene i, og intensjonene bak planen følges.  
 
Fylkesmannen mener fortsatt at omsøkte plassering vil bidra til økt privatisering av 
strandsonen og ytterligere vil redusere landskapsverdiene. Det vises til at dette er en 
eksponert plassering ut mot sjøen. Fylkesmannen gir råd om at søknaden avslås.  
 
Fylkeskonservator uttaler seg til saken i e-post av 2.7.2018. Det vises til tidligere uttalelse i 
saken. Det vises til at området har høy antikvarisk verdi og at dette er et sårbart område der 
man bør være svært forsiktig med nye tiltak. Planen åpner ikke for ny bebyggelse på stedet.  
 
Konservator er etter en ny vurdering kommet til at dette tiltaket vil kunne aksepteres.  
Dette har sammenheng med at bygningen er gitt en plassering som ikke innebærer 
landskapsinngrep. Videre vises til at bygningen er gitt en nøktern utforming som i 
dimensjoner, form, materialbruk og uttrykk er godt tilpasset bygningsmiljøet det skal inngå i.  
 
Konservator påpeker at bygningen bør ha kledning med kraftig dimensjon, den kan gjerne ha 
litt ulik bredde slik som er vanlig på eldre sjøhus da disse ofte hadde gjenbrukt kledning. 
Settes det inn et nytt vindu bør dette ha proporsjoner som tradisjonelle vinduer, uten 
luftespalte mellom karm og ramme, evt. bør det settes inn et eldre vindu som foreslått 
i søknaden. 
 
Avslutningsvis viser konservator til at det i søknaden henvises til en gammel rettighet til 
sjøbod nedfelt i grunnboka. I følge opplysninger vi har fått i telefonsamtale med eier ble det 
gitt rettigheter til sjøboder på flere eiendommer, men disse er allerede oppført. 
Det er derfor ikke grunn til å det skal åpnes for flere sjøhus. Kulturmiljøets tålegrense tilsier i 
tillegg at her ikke kan tillates flere sjøhus. Vi vil derfor sterkt anmode kommunen om at det i 
fremtiden ikke gis dispensasjoner for oppføring av nye sjøhus i området. 
 
Det vises til uttalelsene i sin helhet. 
 
Tiltakshavers kommentarer til uttalelser:  
Tiltakshaver kommenterer høringsuttalelsene i brev, mottatt av kommunen 25.6.2019.  
Det vises til rettigheten som foreligger i henhold til protokoll fra 1905, og at det er en feil at 
dette ikke er blitt hensyntatt i reguleringsplanen. Sjøboden vurderes ikke som en utbygging 
alene, men er en ivaretakelse av vår lokale kulturhistorie.  
 
Videre pekes det på at sørstranda er bebygd og for en stor del privatisert, og at sjøboden 
ikke vil føre til økt privatisering. 
  
I forholdet til eventuelt presedensvirkning opplyses det at dette er den siste ubebygde 
rettighet som finnes i dette området. 
 
 

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, samt byggeforbudet i 100-metersbeltet og 
er avhengig av dispensasjon for å kunne tillates. 
 
Pbl. § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke 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 fremgår 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 for oppføring av sjøbu i forbindelse med eksisterende brygge.  
Parsellen sjøbua søkes plassert på er fra før bebygd med to stk. brygger og en sjøbu.  
 
Det er opplyst i saken at eksisterende sjøbu tilhører en annen eiendom og at gnr. 19, bnr. 1 
ikke har tilgang til sjøbu fra før.  
 
Hensynene bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen er å sikre allmennhetens 
mulighet for fri ferdsel langs sjø og vassdrag. Videre er hensynet til det biologiske mangfoldet 
og det bebygde preget langs sjøen momenter som skal tillegges vekt ved vurderingen. 
 
Vi kan ikke se at det biologiske mangfoldet vil skades, dette da sjøbuene søkes plassert nær, 
og til dels på eksisterende brygge, og berører et beskjedent areal. Arealet som berøres 
består utelukkende av fjell, det er satt vilkår om at fjellet skal bevares. Arealet er allerede 
preget av menneskelig aktivitet og en ny sjøbu vil i liten grad endre dagens bruk av området. 
Bebyggelsen vil føye seg inn i det allerede bebygde preget i sørstranda og det bebygde 
preget, sett fra sjøen blir derfor lite endret. 
  
Oppføring av bygninger på stedet vil ikke medføre økt privatisering utover det eksisterende 
brygge og sjøbu medfører.  
 
Det vurderes normalt som uheldig at det oppføres bebyggelse på områder som fra før er 
ubebygd. Tiltaket er likevel tilpasset dagens situasjon, i og med at det ligger i umiddelbar 
nærhet til eksisterende bebyggelse. Omsøkte parsell er bebygd med to brygger og en sjøbu 
og er sånn sett privatisert. Det er mulig å passere parsellen i bakkant av brygger og sjøbu og 
det er her det vil være naturlig å ferdes for turgåere eller andre som benytter området. Disse 
spesielle forholdene medfører at planutvalget, etter befaring har kommet til at det i denne 
spesielle saken kan innvilges dispensasjon uten at hensynene bak byggeforbudet i 100-
metersbeltet tilsidesettes i vesentlig grad.  
 
Hensynet bak bevaringsbestemmelsene i reguleringsplanen er å ivareta det særegne 
bygningsmiljøet og landskapet på stedet. Det åpnes i utgangspunktet ikke for nye bygg i 
dette området, men planen åpner for mindre tilbygg og ombygginger. Området er fra før 
bebygd med flere sjøbuer i varierende størrelser og form. Det vil imidlertid være vanskelig å 
tilpasse et tilbygg til disse og dersom det skal bygges nye sjøbuer er det mest naturlig at 
dette blir frittstående små bygninger, som omsøkt. Konservator har vurdert saken og kommet 



 

til at dette tiltaket kan godkjennes men at tålegrensen er nådd og anmoder kommunen om å 
være veldig restriktive med tanke på fremtidige tiltak i dette området.  
 
Søker har argumentert sterkt for at den gamle protokollen og rettigheter ifølge denne må 
tillegges vekt. Tiltakshaver opplyser at dette er den siste ubebygde rettigheten med tanke på 
sjøbuer.  
 
Dette er en privatrettslig avtale som ikke skal tillegges vekt i kommunens behandling av 
byggesaken. Kommunen har ikke satt seg nærmere inn i den omtalte protokollen og denne 
tillegges ikke betydning for utfallet av denne saken. Kommunen kan ikke med sikkerhet si 
hvorvidt dette er den siste rettigheten som nå bebygges, det kan være flere som vil kunne 
påberope seg den samme rettigheten senere. Faren for presedens vil alltid være tilstede i en 
slik sak som dette. Hver sak skal imidlertid vurderes på selvstendig grunnlag og i denne 
saken har planutvalget kommet til at det kan gis dispensasjon, etter å ha foretatt befaring på 
stedet.  
   
Det konkluderes med at hensynet bak bestemmelsene i reguleringsplanen ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt og i henhold til pbl. § 19-2 kan det gis dispensasjon.  
 
Fordeler og ulemper:  
Det nevnes i søknaden at området allerede kan oppfattes som privatisert ettersom 
eksisterende brygger kan brukes til lagring av utstyr for fiske og vannsport aktiviteter. At 
dette legges inn i en liten bod som tilpasses bygningsmiljø og landskap, med hensyn til 
plassering og farger må kunne ansees som en fordel. Da dette bidrar til at tingene samles på 
et begrenset område inne i sjøbua. Videre må det kunne sees på som en fordel at de 
allerede privatiserte arealene i strandsonen tilrettelegges for de som bruker de bebygde 
eiendommene. Når slike tiltak kan gjennomføres uten at allmennhetens interesser berøres 
eller de hensyn som skal ivaretas blir skadelidende må dette kunne sies å være en fordel.  
 
Som ulemper kan det pekes på faren for uheldig presedens. Denne faren må imidlertid sies å 
være begrenset ettersom saken er spesiell i og med at sjøbua legges på/inntil en 
eksisterende brygge og i tilknytning til eksisterende sjøboder.  
 
Etter en samlet vurdering finner vi at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra bevaringsbestemmelsene i 
reguleringsplanen og byggeforbudet i 100-metersbelet vurderes å være tilstede.  
 
Mandal kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 
 

Adkomst og tilknytning va 
 
Det er opplyst at tiltaket ikke vil innebære endringer for adkomst, da det allerede er adkomst 
til brygga.  
 
Sjøbu skal ikke tilknyttes vannforsyning.  
 

Utforming/tilpassing 
 
Mandal kommune vurderer at tiltaket, med de satte vilkår vil få gode visuelle kvaliteter både i 
seg selv og i forhold til tiltakets funksjon. Tiltaket vurderes å ha naturlige omgivelser som 
passer til plasseringen, jf. Pbl. § 29-2. 
 



 

Som vilkår er satt:  
 Det tillates ingen sprenging i fjellet. 
 Materialvalg, vindusutforming mm. skal tilpasses den gamle bebyggelsen, det vises 

her til konservators anbefaling. 
 Sjøbu skal tilpasses de naturgitte omgivelsene med hensyn på farge og utforming. 

 

Informasjon 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
Gebyrtype Pbl. § 20-4 2.700,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 
Avfall 
Bygningsavfall skal håndteres etter forurensningslovens bestemmelser og leveres til 
godkjent oppsamlingsplass. 
 

Ferdigstilling 
Tiltakshaver 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. 
  
Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått vedtaksnr. 276/19 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

 
 

Jan Inghard Thorsen 
saksbehandler 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
  
 
Vedlegg: 
1 tegninger 
2 Situasjonsplan 
 
 
Kopi til: 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S 
Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 Arendal 



 

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. 


