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Dispensasjon - oppføring av bod, Udøy 45 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 20 / 41 / 0 / 0  
 

Tiltakshaver: Lisbeth Udø 
 
 

Vedtak 

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, innvilger 
kommunen dispensasjon fra pbl § 1-8 om forbud mot tiltak i 100-meters beltet langs sjøen. 
 
Omsøkt bod er unntatt fra søknadsplikt jf. pbl § 20-5 og SAK10 §4-1. Tiltaket kan med dette 
igangsettes. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

Bakgrunn 

Det søkes om å oppføring av en bod på 20/41, Udøy 45. BRA for boden er oppgitt til å være 6 m2. 
Eiendommen er bebygd med en hytte. BRA for hytten er 67 m2. Boden søkes oppført med saltak, hvor 
mønehøyden er 3,1 meter, målt over topp gulv. 
 
Arealplanstatus 
For området gjelder reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden med 
tilhørende bestemmelser, vedtatt 15.02.07. Området er regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen 
for området viser ikke byggegrense mot sjøen, og pbl. § 1-8 om byggeforbud i 100-meters beltet langs 
sjøen blir dermed gjeldende. Det aktuelle tiltaket er i strid med gjeldende plan. 
 
Dispensasjon 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med at nytt tiltak kommer ikke nærmere til sjøen enn eksisterende 
hytte.  
 
Naturmangfoldloven og kulturminneloven  
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 og kulturminneloven anses som tilstrekkelig vurdert i gjeldende plan.  
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Nabovarsel 
Søknad om dispensasjon er ikke nabovarslet. Kommunen kan ikke se at nabointeresser blir berørt 
vesentlig av det omsøkte tiltaket. Derfor har kommunen valgt å ikke sende søknaden i retur. Kopi av 
vedtaket blir sendt til berørte nabo slik at alle parter får mulighet til å klage på vedtaket. 

Vurdering 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 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 pbl § 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.  
 
Iht. lovens formålsbestemmelse skal denne sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner med tanke på fremtidige ressurser, medvirkning, miljø, universell 
utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
 
I søknad om dispensasjon datert 08.06.21 er det søkt dispensasjon fra pbl. § 1-8 om byggeforbud i 100-
meters beltet langs sjøen. 
 
Det søkes om oppføring av en bod på hytteeiendommen som ligger i område som er regulert til 
fritidsbebyggelse. Det vil si at dette tiltaket er i tråd med reguleringsplanen, det som gjelder formål. 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt etter en omfattende planprosess. I dette tilfellet er tiltaket i 
utgangspunktet avklarte i plan, men slik at byggeforbudet i pbl. § 1-8, etter avklaring i 2017, er gjort 
gjeldende for planer uten byggegrense mot sjø.  
 
Med henvisning til ovenstående konkluderer forvaltningen at intensjonen bak reguleringsplanen ikke 
blir skadelidende av tiltaket. Kommunen kan vanskelig se at denne byggesøknaden får negative følger 
for de nasjonale interessene som knytter seg til stedet. 
 
Lindesnes kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at eier får utnyttet tomten og 
slik oppnår en funksjonell og hensiktsmessig bruk av denne. En kan ikke se at det foreligger noen 
ulemper ved å innvilge omsøkte tiltak. Etter en samlet vurdering finner vi at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 
er oppfylt. 

Informasjon 

Ferdigstillelse 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye tiltaket tas 
i bruk. 
 
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. 
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Matrikkelinformasjon 
Tiltaket er jfr. matrikkellovens § 25 ført i matrikkelen. Registrert eier er med dette underrettet om 
føringen. 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura ettersendes 
tiltakshaver.  
 

Dispensasjon (Varenr. 20059) 5 600,- 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
 
Med hilsen 
 
Veronika Tendeland 
Saksbehandler 
   

Kjersti Skiple Verdal 
Avdelingsleder byggesak 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Kopi til: 
Camilla Fardal Dahl 
Edvart Udø Fardal 
Anne Martine Udø Soteland 
Ingrid Udø 
Olav Udø 
Thor Udø 
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