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Dispensasjon 
 
Oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 19, bnr. 151. 
 
Sted/adresse: Landøy. 
Tiltakshaver: Kari Holte Ellingsen. 
 

Vedtak 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra «Reguleringsplan 
for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden. B2»   
reguleringsbestemmelsene § 8-0, 8.5.2, 8.5.4 og 8.5.6 og pbl § 1-8, med vilkår nevnt 
under med sikte på oppføring av tilbygget på eiendommen som omsøkt. Det vises til 
drøftelsen under «Vurdering». 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Ved søknad om byggetillatelse må det vedlegges målsatte tegninger hvor 
fotavtrykk tilbygg og terrengarbeid vises. 

 Det kan kun gjøres terrengarbeid inntil 30 cm utenfor omsøkt fotavtrykk. 
(Situasjonsplan)  

 Veilederen for bevaringsområdene følges. 
 

Tiltaket tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse. 
 

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 
Kari Holte Ellingsen søker om å rive eksisterende tilbygg og oppføring av nytt. Det 
eksisterende tilbygget har pulttak og har et BYA ca 22 m². Det nye ønskes oppført med 
saltak, BYA ca 62,1 m² og med en mønehøyde på 5,7 meter som vist på tegninger vedlagt 
og datert 20.11.18. Tilbygget skal inneholde bad, soverom, gang og oppholdsrom. Tiltaket 
betinger dispensasjon fra pbl §1-8, og reguleringsbestemmelsene § 8-0, 8.5.2, 8.5.4 og 
8.5.6.  
 
Søknaden om dispensasjon for tiltaket ble behandlet i planutvalget 19.06.19. 
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Vedtak i Planutvalget - 19.06.2019: 
 
Planutvalget bemyndiger teknisk forvaltning til å gi dispensasjon for tiltaket som 
omsøkt. Dette med bakgrunn i de signaler som planutvalget fremførte i møtet. 
 
Arealplanstatus 
Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del 
av Landsiden. B2. Kombinert formål Byggeområder/Spesialområder «Bolig, 
fritidsbebyggelse, bevaring av bygninger og anlegg, bevaring av landskap og vegetasjon. 
 
Relevante bestemmelser: 
§ 8.0 
Kombinert formål Byggeområder/Spesialområder «Bolig, fritidsbebyggelse, bevaring av 
bygninger og anlegg, bevaring av landskap og vegetasjon. 
 
§8.5.2 
Eksisterende kulturhistoriske verdifulle bygninger og anlegg innen områdene skal som 
hovedregel ikke tillates revet. Når slike bygninger o.l. må rives på grunn av brann eller 
annen skade skal de fortrinnsvis gjenoppbygges på samme sted og med et eksteriør 
tilsvarende det tidligere. 
I tilfeller der bygning eller anlegg, som etter bygningsmyndighetenes skjønn var 
miljøfremmed, gjøres til gjenstand for hovedombygging, kan det forlanges at bygningen 
plasseres på en mer miljøriktig plass og at den gis eksteriør og utforming som er tilpasset 
strøkets karakter. 
 
§8.5.4 
Tilbygg, påbygg og underbygg kan godkjennes når disse etter bygningsmyndighetenes 
skjønn er særlig godt tilpasset eksisterende bebyggelse. 
Ved på- og tilbygging skal man se til at bygningens karakter mht. form, materialer, 
detaljer, farger o.l. blir opprettholdt eller ført tilbake til det som har vært tidligere. 
 
§8.5.6 
Utgangspunktet for reguleringen er dagens bruk av arealer og bygninger, som skal 
opprettholdes. 
 
Bruksendring fra bod eller uthus til varig opphold (hytte, soveanneks e.l.), må godkjennes 
av bygningsmyndighetene. Ved avgjørelsen skal bygningsmyndighetene legge vekt på å 
bevare også den del av kulturmiljøet som følger av bygningenes tradisjonelle bruk. 
 
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 begrunner søknaden med at det er behov for bedre plass, da den eksisterende 
boligen som er på 109 m² fordelt på 2 etg. Videre opplyses det at det vil være positivt både 
for eiendomen og bygningsmiljøet på Landøy å fjerne det falleferdige bygget og erstatte det 
med et nytt bygg som er tilpasset den verneverdige bebyggelsen på landøy. 
 
For å være trygg på at bevaringshensynene blir mest mulig hensyntatt har tiltakshaver 
engasjert Alv Tore Romedal for arkitekturen på det nye tilbygget. Og at forslaget viser en 
låve/uthusbygning som ivaretar hensynet til den verneverdige bebyggelsen på Landøy, og 
det er ingen nabomerknader til et nytt tilbygg her.  
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Andre myndigheters uttalelser 
 
Fylkeskonservator uttaler i mail av 12.03.19 at: 
(```) Grunnet de eksisterende tilbyggenes tilstand motsetter Fylkeskonservatoren seg ikke at 
disse rives. Vi mener imidlertid ikke at de nye tilbyggene kan aksepteres slik de er på lanlagt. 
Ved oppføring av nye tilbygg må det tas 
utgangspunkt i fotavtrykk, høyde og bredde på eksisterende tilbygg, men tilbygge lengst mot 
øst kan få saltak. 
Dette vil gjøre tilbyggene bedre tilpasset hovedvolumet og redusere terrenginngrep. 
Tilbyggene bør bygge videre på eksisterende tilbygg, eller tilbakeføring til tidligere utforming. 
Vi anbefaler at det undersøkes om det finnes eldre foto av boligen som viser utforming av 
tilbyggene. Tilbyggene vil da i mindre grad fravike fra reguleringsplanens § 8.5.2 og formålet 
med planen. (```) 
 

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 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 bør kommunen 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. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 er det søkt om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan for å oppføre nytt tilbygg. Videre er det søkt om dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100 metersbeltet – Pbl. § 1-8. 
 
Planutvalget har vurdert saken etter befaring og kommet til at et lite tilbygg i liten grad 
berører hensynet bak plan- og bygningsloven § 1-8. 
 
Hensynet bak bestemmelsen om bevaring er at det eksisterende bygningsmiljøet skal 
ivaretas slik det er. Planen åpner for at det kan gis tillatelse til tilbygg, påbygg og underbygg, 
når disse etter bygningsmyndighetenes skjønn er særlig godt tilpasset eksisterende 
bebyggelse. Videre skal en bygning som må rives på grunn av brann eller annen skade 
fortrinnsvis gjenoppbygges på samme sted og med et eksteriør tilsvarende det tidligere. 
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Det er søkt om rivning av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg med et areal på 
62,1 m² som da skal være et erstatnings bygg, for det eksisterende tilbygget som skal rives. 
Det eksisterende tilbygget har et areal på 22 m², hvor hovedtaket har pulttak og 
mellombygget har tilnærmet flatt tak. Det er ønskelig med en utvidelse på ca 40 m² fra 
eksisterende. Med den ønskede utvidelsen og plassering ville tilbygget bli synlig fra det 
offentlige rom fra vest, men vil fremdeles være godt tilpasset de øvrige bygningene i 
området.  
 
Dagens tilbygg har lik material bruk som boligen og fremstår som et tilbygg til boligen og ikke 
som et uthus. Det omsøkte tilbygget er ønsket oppført med et uthuspreg. 
I reguleringsbestemmelsen § 8.5.2 fremgår det at når bygninger o.l. må rives på grunn av 
brann eller annen skade skal de fortrinnsvis gjenoppbygges på samme sted og med et 
eksteriør tilsvarende det tidligere. 
Videre fremgår det i reguleringsbestemmelsen § 8.5.4 at Tilbygg, påbygg og underbygg kan 
godkjennes når disse etter bygningsmyndighetenes skjønn er særlig godt tilpasset 
eksisterende bebyggelse. Planutvalget hadde befaring på plassen 19.05.19 og vurderte da at 
tiltaket ville bli godt tilpasset de eksisterende omkringliggende- og nærliggende bygningene 
og får en plassering som er tilpasset hovedhus og nabo uthus, samt en fin plassering i 
terrenget når arbeidet gjøres på en skånsom måte ved en overflate sprengning. Videre la 
også planutvalget stor vekt på bygningsvern handler om at det også gis motivasjon til å 
bevare bygningen og gårdsanlegget gjennom å tilrettelegge for økt bruk. Og at tilbygget ikke 
vil fremstå som et tilbygg til boligen fra den opparbeide veien som går fra sør- til nord 
stranden (offentlige rom). Det vil se ut som et frittliggende uthus. 
 
Mandal kommune viser til at ønsket plassering av det nye tilbygget krever terrengarbeid, og 
at det må tas hensyn til at det må gjøres terrengarbeid lenger mot sør og nord enn det selve 
tilbygget krever, tiltakshaver opplyser at terrengarbeidet skal gjøres på en svært skånsom 
måte og at det kun er overflate sprengning. Samt at tilbakefylling skal skje inntil grunnmur 
slik at ingen sprengte flater blir synlige. Mandal kommune kan derfor ikke se at hensynene 
bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved å gi den omsøkte dispensasjon. 
 
 
Mandal kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at ved å tilrettelegge 
for økt bruk vil man også gi motivasjon til å bevare å vedlikeholde den gamle bebyggelsen, 
som er en svært viktig del av Landøy. Videre vil tiltaket i liten grad endre stedets karakter, 
det legges her til grunn at det er flere liknede tiltak i området. Og at det forutsettes at 
materialvalg, vindusutforming osv. er i tråd med bevaringsbestemmelsene. Vi kan heller ikke 
se at det biologiske mangfoldet berøres i særlig grad, da det ikke foreligger spesielle 
registreringer i området. Med det overnevnte lagt til grunn kan vi ikke se at det er vesentlige 
store ulemper med tiltaket. Etter en samlet vurdering finner vi at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. Forutsetningene for å gi dispensasjon fra 
Reguleringsbestemmelsen og pbl § 1-8 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. 
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Dispensasjon Pbl. § 19-2 7 000,- 
Gebyrtype Pbl. § 20-3 7 200,- 
Til sammen  14 200,- 

Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 
Ferdigstilling 
Ansvarlig søker 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. 280/19 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Glenn Anderson 
Leder teknisk forvaltning 

 
Robert Helle 

Saksbehandler 
 
 
 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 
Vedlegg: 
1 Tegninger 
2 Situasjonskart 

 
 
Kopi til: 
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 517 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S 
Alv Tore Romedal Farmoveien 9 4520 Lindesnes 
Kari Holte Ellingsen Holteveien 85 4517 Mandal 
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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. 


