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Vedtak, stablesteinsmur og overvannshåndtering, 19/84, Landøy 27  

Adresse: Landøy 27 
Tiltakshaver: Gunnar Hermansen  
 

Vedtak 
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 19-2, innvilger kommunen 
dispensasjon fra reguleringsplan, jf. Pbl. § 12.4 og Pbl § 1-8 vedrørende byggeforbudet i 
100-metersbeltet langs sjøen, for oppføring av to stablesteinsmurer og nedgraving av 
overvannshåndteringsanlegg.  
 

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen 3 uker til kommunen, jfr. forvaltningslovens § 28 
og 29. Se vedlegg. 
 

Bakgrunn 
 
Gunnar Hermansen søker om dispensasjon for oppføring av en stablesteinsmur på 4 meter langs 
sjøen og en stablesteinsmur på 11 meter langs sjøen samt nedgraving av 
overvannshåndteringsanlegg i friluftsområde bak fritidsboligen på eiendom gnr. 19, bnr. 84 – 
Landøy 27. Kanten langs sjøen er dårlig etter flere omganger med ekstremvær de senere år. Stein 
langs sjøen ble usikre på grunn av graving på tomten i forbindelse med oppføring av ny fritidsbolig 
og andre tiltak på tomten. Ny stablesteinsmur vil være sikrere og forhindre utvasking langs sjøen. 
Overvannshåndteringsanlegget graves 0,5 til 1 m under bakken og terrenget tilbakeføres til 
tilnærmet likt som før gravingen.  
 
Murene og overvannshåndteringsanlegget er unntatt søknadsplikt i henhold til plan- og 
bygningsloven § 20-5 bokstav e. 
 
Arealplanstatus 
For området gjelder reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden 
med tilhørende bestemmelser, vedtatt 15.02.2007. Området er regulert til fritidsbebyggelse og 
friluftsområde. Stablesteinsmurer skal oppføres i område for fritidsbebyggelse og utenfor 
byggegrense langs sjøen. Overvannshåndteringsanlegg skal nedgraves i friluftsområde.  
 
Det aktuelle tiltaket er i strid med gjeldende plan. 
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Dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra formål friluftsområde i reguleringsplanen for nedgraving av 
overvannshåndteringsanlegg og oppføring av stablesteinsmurer utenfor byggegrense langs sjøen i 
reguleringsplanen og Pbl § 1-8 vedrørende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.  
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende: 
«I forhold til overvannshåndteringsanlegget i friluftsområde sør for fritidsboligen vises det til at 
tiltaket i sin helhet vil ligge under bakken og vil ikke under noen omstendighet være synlig. Tiltaket 
er vedlikeholdsfritt og det vil således ikke bli behov for tiltak av noen art senere. Det vises også til 
at området er svært bratt og myren er svært fuktig. Dette er et område folk ikke ferdes i. Myren er 
blitt et oppsamlingspunkt for alt vannet som kommer ned fra områdene inne på Landøy, og når 
myren ligger høyere enn fritidsboligen har dette over tid blitt problematisk. Det vises her til at 
fritidsboligen ligger i den naturlige nedstigningen til sjøen, og etablering av en vannfanger er derfor 
svært nødvendig og helt prekært for eiendommen. For å få fast grunn til anlegget må en dessverre 
helt opp i friluftsområde, men som nevnt ligger tiltaket i sin helhet under jorden. Grunneier har ved 
erklæring godkjent plasseringen av anlegget på sin eiendom og jeg kan ikke se at noen vil bli 
berørt av tiltaket.  
I forhold til gjenoppbygging av stablesteinsmur vises det til at den eksisterende stablesteinsmuren 
har blitt helt ødelagt av utvasking og slitasje fra sjø og vær over en lengre periode. Den ga 
dessverre helt etter i forbindelse med oppføringen av den nye fritidsboligen, og således gjelder 
søknaden reetablering av tidligere etablert element på eiendommen. Det vises til at området er 
avsatt som byggeområde i gjeldende plan, men stablesteinsmuren er plassert utenfor 
byggegrensen. Den opprinnelige muren bestod av løsplasserte steiner som ofte glir ut og det er 
ønskelig å endre stablesteinsmuren til flate steiner for å tåle belastningen fra sjøen bedre. Det er 
en kjensgjerning at slike steiner holder seg bedre på plass enn løsplasserte steiner. Dette er også 
et sikkerhetsmoment for oss som bruker stranden at steinene ligger godt plasser og ikke sklir ut. 
Det er svært ønskelig å justere høyden på stablesteinsmuren fra opprinnelig høyde på 40-50 cm til 
nærmere 70-80 cm for å hindre utvasking av grunnen. Det vises til at været har utviklet seg de 
senere år, og med den eksisterende høyden vil mye av plenen og jorden som ligger bak muren bli 
dratt til sjøs hver høst og vår. Dette vil i stor grad unngås ved heving av muren og det vises til at 
det er oppført stablesteinsmurer på en rekke strandeiendommer i området rundt, blant annet 
Skjernøy og Tregde. Stablesteinsmuren vil således ikke bli et fremmedelement i Mandals 
skjærgård og en stablesteinsmur i naturstein vil også gi en god landskapstilpasning. Den skal 
oppføres i stranden som ligger i umiddelbar nærhet til fritidsboligen og den vil ikke påvirke 
allmennhetens interesser i området. Eiendommen ned mot sjøen er i dag helt privatisert og tiltaket 
er relativt lite». 
 
Naturmangfoldloven 
Aktuelle databaser er sjekket uten at noe er funnet. Område er fra før bebygd og sjansen for funn 
er svært liten.  
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses med dette som tilstrekkelig vurdert. 
 
Kulturminner 
Det er per i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet. Det gjøres 
oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal 
arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på 5 
meter. Melding skal i så fall straks sendes Vest-Agder fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig 
for at det blir overholdt, jf. kulturminneloven § 8. 
 
Risiko og sårbarhet/byggegrunn 
Aktuelle kartbaser fra NVE er sjekket og området langs sjøen er i aktsomhetsområde for flom. 
Stablesteinsmurene er et tiltak som skal være med på å hindre at grunnen blir utvasket og at det 
blir flomskader på eiendommen.  
 
Andre myndigheters uttalelser 
Fra Fylkesmannen i Agder datert 19.03.2019: 
«Fylkesmannens miljøvernavdeling har vurdert søknaden opp mot nasjonale og vesentlige 
regionale interesser vi er satt til å ivareta. Med vilkår om god naturtilpasning har vi i dette tilfellet 
ikke spesielle merknader. Kommunen må likevel foreta en konkret vurdering av om dispensasjon 
bør gis, herunder vurdere evt. konsekvenshensyn med tanke på andre saker.» 
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Det er ikke mottatt merknader fra Fylkeskommunen innen fristen.  
 
Nabomerknader 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ved 
varslingsfristens utløp er det ikke registrert merknader i saken. 
 
Nabosamtykke 
Det foreligger nabosamtykke/erklæring om rettighet i fast eiendom fra eier av gnr. 19, bnr. 6 på at 
overvannshåndteringsanlegget for gnr. 19, bnr. 84 kan plasseres i sin helhet på eiendom gnr. 19, 
bnr. 6 og at eventuelt vedlikehold kan utføres.  
 
Infrastruktur 
Ingen endringer. 
 
Vurdering 
 
Med hjemmel i Pbl. § 19-2 (1), kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra  
bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Kommunen kan sette vilkår for 
dispensasjonen. Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å 
fravike lov eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 (2) må to vilkår være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 
Dispensasjon gis ikke 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. Dette vil bero på en samlet vurdering.  
 
I søknad om dispensasjon mottatt 14.03.2019 er det søkt dispensasjon fra reguleringsplan og Pbl § 
1-8 vedrørende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. 
 
Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal primært ivareta hensyn til natur- og friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen må sees på som en helhet og vurderes i et 
langsiktig perspektiv. Ytterligere nedbygging og privatisering av den norske strandsone er lite 
ønskelig. Omsøkte tiltak er en reetablering av stablesteinsmurer og justering av høyde med samme 
plassering som tidligere stablesteinsmur på tomten. Området er derfor allerede berørt av et 
lignende tiltak. Tomten er fra før svært privatisert helt ned til sjøen og tiltaket vil derfor ikke berøre 
allmennhetens interesser. Murene er plassert i hver sin lille bukt langs sjøen og den hindrer ikke 
ferdsel langs sjøen. Landskapet blir ikke endret i nevneverdig grad med en mur som er plassert inn 
i terrenget langs sjøen for å hindre utvasking på en opparbeidet fritidsboligtomt.  
 
Byggegrenser fastsatt i reguleringsplan er ment for å styre bebyggelsen. Dette gjelder all 
bebyggelse, herunder også ikke-søknadspliktig bebyggelse som levegger, murer, balkonger og 
boder. Byggegrense for denne tomten har blitt satt for å styre at ikke bebyggelsen kommer helt ned 
til sjøen siden det er fritidsboligformål helt ned til sjøen for denne tomten. Tidligere 
stablesteinsmurer på tomten var plassert utenfor byggegrensen og ble ødelagt i forbindelse med 
oppføring av ny fritidsbolig som er innenfor byggegrensen. Murene fører ikke til et mer bebygd preg 
for tomten og den er med på å avgrense det bebygde preget langs sjøen.  
 
Overvannshåndteringsanlegget er i sin helhet innenfor byggegrensen fastsatt i reguleringsplanen. 
Formålet i området er friluftsområde. Anlegget vil i sin helhet bli liggende under bakken og vil ikke 
være synlig etter at terrenget er tilbakeført og grodd igjen. Plasseringen er i et område som er 
svært bratt og som ikke naturlig benyttes til allmenn ferdsel da det er et område med myr. Vannet 
fra Landøy renner ned på eiendommen og fritidsboligen som ligger lavere i terrenget enn myren. 
Anlegget vil være med på å håndtere vannet.  
 
Med hensyn til presedens vises til at det har blitt gitt flere dispensasjoner fra gjeldende 
reguleringsplan og at det er oppført lignende murer på flere fritidsboligeiendommer langs sjøen 
andre steder i kommunen. Direkte berørt statlig og regional myndighet har ikke uttalt seg negativt til 
dispensasjonssøknaden dersom tiltaket plasseres godt inn i terrenget. På bakgrunn av denne 
vurderingen mener kommunen at tiltaket ikke vil medføre at hensyn blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Tiltaket medfører at grunnen langs sjøen ikke vil skli ut, at det ikke vil skje ulykker på grunn av 
usikre stein langs sjøen og at ikke alt vann fra Landøy havner på eiendommen. Muren skal 
plasseres godt inn i terrenget og terrenget bak fritidsboligen blir i sin helhet tilbakeført. Ulempen er 
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at tiltaket blir plassert utenfor byggegrensen langs sjøen og i friluftsområde. Kommunen mener at 
tiltaket medfører en klart større fordel sammenlignet med de konkrete ulempene.   
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 
19-2 er oppfylt / ikke er oppfylt. 
 
Bortfall av tillatelse 
Denne tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato, dvs. at om tiltaket ikke er igangsatt innen  
tre år, faller tillatelsen bort. 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Dispensasjon  fra reguleringsplan og 100-metersbeltet 7 000,- 

 

 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/06186 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Skiple Verdal Maria Teland 
avdelingsleder byggesak saksbehandler 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
 

 
 
Kopi til: Fylkesmannen i Agder 

AGDER FYLKESKOMMUNE 
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ORIENTERING OM ADGANG TIL Å KLAGE OVER 
ENKELTVEDTAK 

 
Denne orienteringen gir veiledning dersom du ønsker å klage over et forvaltningsvedtak du har 
fått underretning om. 
 

Klagerett Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse 
(fvl. § 28). 
 

Frist for å 
klage 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket kom fram til parten (fvl. 
§ 29). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen blir 
sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Hvis du har særlig grunn, kan du søke 
om forlengelse av klagefristen. Du bør da nevne grunnen til at du trenger fristforlengelse. 
 

Hvem kan 
det klages til 

Du kan klage til et forvaltningsorgan (klageinstansen) som er overordnet det organ som fattet 
vedtaket (fvl. § 28), men klagen skal imidlertid sendes til det organ som har fattet vedtaket 
(fvl. §32). Hvis dette organet ikke endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt 
videre til klageinstansen for avgjørelse (fvl. § 33). 
 

Rett til å 
kreve 
begrunnelse 

Hvis det ikke er gitt en begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få den oppgitt. Krav om 
begrunnelse må fremsettes innen utløpet av klagefristen (fvl. § 24). Klagefristen blir i disse 
tilfellene avbrutt, og ny klagefrist (3 uker) begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar 
begrunnelsen (fvl. § 29). 
 

Innholdet i 
klagen 

Klagen skal være skriftlig. Klagen skal nevne det vedtak som påklages, eller den eller de 
endringer i vedtaket som ønskes. Klagen må begrunnes. Andre opplysninger som kan ha 
betydning for vurderingen av klagen bør også nevnes. Klagen må undertegnes (fvl. § 32). 
 

Utsettelse av 
iverksetting 

Selv om det foreligger klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er imidlertid 
anledning til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller 
klagebehandlingen er avgjort (fvl. § 42). 
 

Rett til å se 
sakens 
dokumenter 

Med visse begrensninger har du rett til å se alle dokumentene i saken. Du må i tilfelle 
henvende deg til det organet som har fattet vedtaket (fvl. §§ 18 og 19).  
 
 

Kostnads-
dekning ved 
klagesaken 

Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt 
rettsråd. Vær imidlertid oppmerksom på at det gjelder særlige inntekts- og 
formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat vil kunne gi 
nærmere veiledning. 
Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, vil vedkommende under visse 
forutsetninger kunne kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for 
å få endret vedtaket (fvl. § 36). 
 

 
Bestemmelser om klage på enkeltvedtak finnes i forvaltningslovens kap. VI. For øvrig har 
forvaltningsorganet en alminnelig veiledningsplikt (fvl. § 11) som også innbefatter veiledning med 
hensyn til spørsmål om klagen. 
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