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AVSLAG 
 
Oppføring av to båthus med en tilhørende bod og utvidelse av eksisterende 
brygge – gnr. 19, bnr. 5 
 
Sted/adresse: Landøy 
Tiltakshaver:   Bjørn Flikka 
 

Vedtak 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogøy-Buøy og del av 
landsiden, samt fra byggeforbud i strandsonen i plan- bygningsloven § 1 - 8 andre 
ledd, angående oppføring av to båthus i rekke med en tilhørende bod, samt utvidelse 
av eksisterende brygge som omsøkt. 
 
Vedtaket begrunnes med at omsøkte tiltak anses som en betydelig fravikelse fra 
gjeldende reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det 
betyr at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
Videre begrunnes vedtaket med at tiltakene vil øke det bebygde preget sett fra sjøen 
og at de viktige regionale og nasjonale naturforvaltningsinteresser blir skadelidende 
av de omsøkte tiltakene. En innvilgelse av dispensasjonssøknaden for utvidelse av 
eksisterende brygge og oppføring av to båthus i rekke med tilhørende bod, vil lett 
kunne skape presedens for liknende saker i området. 
 
Plan- og bygningslovens vilkår i § 19-2, for å kunne gi dispensasjon, foreligger 
derfor ikke. 
 
Betydelig eller vesentlige fravikelser fra reguleringsplanen bør skje ved 
reguleringsendring. 
 
 
 
 



 

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 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS søker på vegne av Bjørn Flikka om tillatelse til utvidelse av 
eksiterende brygge med 6,5 meter i bredde og 4 meter i dybde. Ved siden av denne utvidede 
bryggen søkes det om å oppføre 2 båthus i rekke og en bod på til sammen 93,7 m2. 
Båthusene blir liggende på linje med eksisterende brygge, mens bryggeutvidelsen stikker  
4 m lenger ut i sjøen. 
 
 
Arealplanstatus 
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogøy-Buøy og del av landsiden» Plan ID 137, og er i denne delvis utlagt som 
friluftsområde på land, delvis som privat småbåtanlegg i sjø og delvis som friluftsområde i 
sjø/vassdrag. Eksisterende brygge er markert med B. 
 
I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan § 7.1 Friluftsområder (på land)/Friluftsformål 
(privat) heter det bl.a. at: 

- Områdene er viktige som natur- og landskapselementer. Det er i 
områdene kun tillatt med bygninger eller anlegg som er rettet mot bruken 
som friluftsområde. 

- Eksisterende brygger er merket ”B” og inngår sammen med eksisterende 
boder i planen. Disse kan gjenoppbygges i tilfelle skade/brann. 

 
I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan § 7.2 Friluftsområde i sjø/vassdrag/ 
Friluftsområde i sjø/vassdrag (privat) heter det bl.a. at: 

- I områdene er det kun tillatt med tiltak som fremmer bruken av området 
som friluftsområde. 

 
I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan § 7.4 Privat småbåtanlegg 
(sjø)/Småbåtanlegg på land og i sjø (privat) heter det bl.a. at: 

På øyene: 
-  I disse områdene kan det anlegges båtplasser med akterfortøyning. 

  
 
Begrunnelse for dispensasjon 
Ansvarlig søker opplyser at hovedsakelig ligger båthusene innenfor formålet småbåthavn 
sjø. Det at det etableres båthus i et område som skal tjene hensikten med en bruk som 
følger formålet med reguleringsplanen iht. § 1.1, kan vanskelig sies å tilsidesette 
hensynene bak planens bestemmelser. Videre skriver ansvarlig søker at oppføring av 
båthusene vil være i samsvar med kystkulturen og tradisjonene bak bosettingen på Landøy 
og muliggjør fiske uavhengig av årstidene. En tillatelse til oppføring av båthusene vil være 
med på å sikre og underbygge bruken og er i samsvar med hovedintensjonene i planen. Det 
også nevnes at tiltakshaver driver fiske og skjøtsel på eiendommen uavhengig av årstidene. 
  
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. 

 



 

Andre myndigheters uttalelser 
 
Søknaden ble sendt til fylkesmannen i Aust- og Vest – Agder, Vest – Agder fylkeskommune, 
Norsk maritimt museum, Havnefogden og Fiskeridirektoratet region Sør for uttalelse før 
saken behandles.  
 
Fylkesmannens Miljøvernavdeling uttalte seg til saken i brev av 03.05.19. Fylkesmannen 
peker på at Mandal kommune hører til områdene med stort press på arealene. 
Retningslinjene sier bl.a. at bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har 
betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
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. 
Eventuelle tiltak bør avklares i plan, og ikke ved dispensasjon. Fylkesmannen gir råd om at 
søknaden avslås. 
 
Vest – Agder fylkeskommune, Norsk maritimt museum, Havnefogden og  
Fiskeridirektoratet region Sør har ingen merknader til tiltaket. 
 

Merknader fra nabo/gjenboer 
 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, 
og det er registrert merknader fra Turid Valseth eieren av 19/38, fra Karin Mehren og Yngvar 
Mehren eierne av 19/37. 
 
Merknadene fra Turid Valseth går i hovedsak på at i forhold til å drive fiske og å lagre 
fiskeredskap, virker bygningsmassen veldig stor. Like vest for det bygget som er tegnet inn, 
ligger en badeplass med en fantastisk flott sandbunn. Denne har vært i bruk langt tilbake, 
over 70 år, og er fortsatt i bruk for alle i familien som har sitt tilhold i bukta. Det vil i stor grad 
forringe denne plassen med et så stort bygg rett innpå. 
 
Merknadene fra Karin Mehren går i hovedsak på at søknaden vel bunner ut i en hobbyfiskers 
søknad om å få bygge et større båthus. Flere familier som i dag eier nærliggende tomter har 
tinglyste bruksrettigheter til brygge som er avmerket med "Båtplass Rita og Trond Pedersen", 
samt til strandområdet og vollen som går i sydlig retning fra dette, "Kalvehaven". Yngvar 
Mehren har ingen innvendinger til nybyggene. 
 

Vurdering 
 
Tiltakene er i strid med gjeldende reguleringsplan, samt byggeforbudet i 100-metersbeltet og 
er avhengig av dispensasjon for å kunne tillates.  
 
Det følger av § 19-2, 2. ledd at det ikke kan dispenseres dersom hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. Videre fremgår det at det skal foretas en avveining av hensynene som 
taler for og imot en dispensasjon. Det kan bare dispenseres dersom det foreligger en klar 
overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. I § 19-2, 3. og 4. ledd er det fremhevet 
ulike hensyn som skal tillegges særlig vekt i vurderingen. 
  
Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon 
skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 



 

vesentlig tilsidesatt. Hvis vurderingen viser at de nevnte hensynene blir vesentlig tilsidesatt, 
skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre. 
  
Vi går nå over til å vurdere om hvis det blir gitt dispensasjon for å oppføre to båthus i rekke 
med en tilhørende bod, samt å utvide eksisterende brygge som omsøkt, vil hensynet bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
I denne saken søkes det bl.a. om dispensasjon fra både arealformålet og byggeforbudet i 
pbl. § 1-8.  
 
Hensynene bak reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser i forhold til 
område avsatt til privat småbåtanlegg (sjø) er å styre bruken av arealene slik at det kan 
anlegges båtplasser med akterfortøyning. 
 
Hensynene bak reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser i forhold til 
område avsatt til friluftsformålet på land er mange, men spesielt viktig er det å bevare 
eksisterende landskapsbilde, tilgjengeligheten til sjøen samt friluftsliv.  
 
Hensynet bak reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser i forhold til 
område avsatt friluftsområde i sjø/vassdrag er å sikre åpen vannflate, fri ferdsel for alle, samt 
å hindre fortetting av sjøområder med stengsler i form av brygger, flåter, badebrygger og 
liknende tiltak. Formålet skal sikre også at sjøareal blir bevart til bl.a. natur, fiske, friluft, båtliv 
og andre lignende interesser i sjø. 
 
Når det gjelder byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen er det hensyn til naturmiljø, 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser som ligger bak, samt å 
begrense byggetiltak i strandsonen.  
 
Da hensynene bak arealformålene, byggeforbudet og plassering av omsøkte båthus med 
bod, samt utvidelse av eksisterende brygge 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 
arealformålene og byggeforbudet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Eiendommen gnr. 19 bnr. 5 ligger på Landøy, Mandal. Eiendommen inngår i reguleringsplan 
for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden, vedtatt i 2007.  
 
Omsøkte tiltak omfatter oppføring av to båthus i rekke med en tilhørende bod og utvidelse av 
eksisterende brygge. Utvidelse av brygga krever dispensasjon fra arealfromålene 
friluftsområde i sjø, friluftsområde på land og privat småbåtanlegg (sjø). Båthusene krever 
dispensasjon fra arealformålet privat småbåtanlegg (sjø) og friluftsområder på land. For øvrig 
krever samtlige tiltak dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen etter 
pbl. § 1-8. 
 
Det er kun en eksisterende brygge i området, som er regulert til friluftsformål. Omsøkte tiltak 
vil føre til at det etableres et nytt bebygd område i strandsonen, uten tilknytning til annen 
bebyggelse i sjøkanten. Dette vil privatisere omgivelsene og bryte opp strandsonen på en 
landskapsmessig uheldig måte. I dette tilfellet foreligger reguleringsplan vedtatt etter en 
svært lang og omstendelig planprosess. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende 
plan. 
 
Dersom det gis dispensasjon i aktuelle sak, vil dette også kunne skape uheldige 
presedensvirkninger i forhold til senere liknende saker. I sum vil en rekke slike 



 

dispensasjoner kunne føre til en uheldig praksis, som igjen kan medføre at hensynene bak 
byggeforbudet i strandsonen eller andre arealdisponeringshensyn blir skadelidende. 
 
Mandal kommune hører her til områdene med stort press på arealene. Statlige 
planretningslinjene sier bl.a. at bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har 
betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
Eventuelle tiltak bør avklares i plan, og ikke ved dispensasjon. 
 
I denne saken har også Fylkesmannen uttalt seg negativt til de omsøkte tiltakene. Det 
fremgår av Pbl. § 19-2 fjerde ledd at kommunen ikke bør innvilge dispensasjon når direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
 
Teknisk forvalting konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil  
hensynet bak reguleringsformålene med tilhørende reguleringsbestemmelser bli vesentlig 
tilsidesatt. Videre konkluderer leder teknisk forvaltning med at tiltaket vil skade intensjonen 
bak byggeforbudet. Vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum 
er derfor ikke oppfylt. 
 
Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er  
oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjonen for å bygge de omsøkte  
båthusene med tilhørende bod og å utvide eksisterende brygge avslås etter bestemmelsens 
første punktum, vurderes ikke søknaden nærmere i forhold til fordeler og ulemper, da både 
første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. 
 

Informasjon 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
Dispensasjon   Pbl. § 19-2 14 200,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 
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. 295/19. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

Veronika Tendeland 
saksbehandler 

 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
  
 
Kopi til: 
KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD 
  
  



 

 
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. 


