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Tillatelse og dispensasjon til grovplanere området B8, Sandnesheia boligområde 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 47 / 2 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: ASPLAN VIAK AS 
Ansvarlig prosjekterende: ASPLAN VIAK AS 
Ansvarlig utførende: HÆHRE ENTREPRENØR AS 
Tiltakshaver: HELLVIK HUS SØGNE EIENDOMSUTVIKLING AS 
 

 

Vurdert dispensasjon: Arealplaner Dispensasjon fra bestemmelser i områdeplan 
 

Vedtak 

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, innvilger 
kommunen dispensasjon fra bestemmelsene 4.5 og 5.1 i områdeplan for Sandnesheia boligområde, jf. 
pbl § 12-4, for grovplanering av område B8.  
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i pbl § 20-3 gis tillatelse til grovplanering i tråd med 
tegninger og situasjonskart mottatt 09.04.21. 
 
Tillatelsen gis med følgende presisering: 

- Arbeider inn mot grøntområdene skal gjøres så skånsomt og med så godt avstand som mulig, 
slik at senere detaljregulering kan sikre gode overganger mellom byggeområdet og 
grønnstrukturen.  

 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

Bakgrunn 

Ansvarlig søker beskriver tiltaket som følger:  
 
«Det søkes om å grovplanere området B8 i henhold til vedtatt områderegulering og illustrasjonsplanen 
som fulgte reguleringsbehandlingen. Områdene planeres i høyde med planlagte adkomstveger slik de er 
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vist på vedlagt grovplaneringsplan. I tillegg er det nødvendig å løssprenge to meter for fremtidige 
ledningsanlegg. 
Område B8 ligger like i nærheten av tunnelen for planlagt tilførselsveg til E-39 og sprengningsarbeidene 
bør derfor gjennomføres samtidig for å unngå skader på den ferdige tunnelen. Nødvendige anleggsveger 
inngår i søknaden og plasseres i samme trase som fremtidige adkomstveger på vedtatt reguleringsplan». 
 
Kommunen bemerker at det i siste setning i avsnittet over der det skrives «reguleringsplan» er ment 
foreliggende «områdeplan».  
 
Arealplanstatus 

For området gjelder områdeplan for Sandnesheia boligområde med tilhørende bestemmelser, vedtatt 
28.11.19. Området er regulert til boligformål. 
 
Det aktuelle tiltaket er i strid med gjeldende plan. Dette gjelder antall delfelt som samtidig kan være 
under opparbeidelse, samt avstand til grøntområder ved grovplanering i områder der det ikke er vedtatt 
detaljreguleringsplan.  
 
Dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra områdeplanens bestemmelse pkt. 4.5 som sier at det til enhver til kun 
skal være maksimalt 3 delområder under opparbeidelse av gangen, samt pkt. 5.1 som sier at 
grovplanering nærmere grøntarealer enn 30 meter ikke kan tillates før det foreligger detaljregulering av 
området.  
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende:  
 
«Delområde BBH1 fylles opp med masser fra den nye tunnelen for planlagt lførselsvei l E-39. Det er 
også igangsatt sprengningsarbeider for delfeltene B9 og B11 fordi de ligger over tunnelen og 
sprengningsarbeidene bør derfor gjennomføres samtidig for å unngå skader på den ferdige tunnelen. 
Område B8 ligger også svært nær den nye tunnelen og grovplaneringen bør utføres før tunnelen gjøres 
ferdig. Det søkes derfor om dispensasjon fra reg.best. pkt. 4.5 som sier at det kan pågå arbeid på 
maksimalt tre delfelt samtidig. De aktuelle områdene over tunnelen er ikke eksponert for innsyn og er 
vanskelig tilgjengelig, inngrepet oppleves derfor ikke særlig skjemmende. Dersom områdene skal 
opparbeides senere må tunnelen stenges i lange perioder og man risikerer også kostbare og tidkrevende 
reparasjoner. Hensikten med bestemmelsen det dispenseres fra blir derfor ikke vesentlig tilsidesatt og 
fordelene med å gi dispensasjon er langt større enn ulempene. I hht. reg.best. pkt. 5.1 skal det ikke 
u øres grovplanering nærmere enn 30m fra områdeplanens grøntarealer, dersom det ikke er utarbeidet 
detaljreguleringsplan. I så fall må vesentlige sprengningsarbeider utsettes til etter at tunnelen er ferdig. 
Det søkes derfor om dispensasjon fra denne bestemmelsen med samme begrunnelse som for pk. 4.5». 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses som tilstrekkelig vurdert i gjeldende plan. Planen er av nyere dato.  
 
Kulturminner 
Kulturminneloven anses som tilstrekkelig vurdert i gjeldende plan. 
 
Risiko og sårbarhet/byggegrunn 
Søker oppgir at tiltaket plasseres i område med sikker byggegrunn og aktuelle kartbaser fra NVE er 
sjekket. 
 
Andre myndigheters uttalelser 
Tiltaket er ikke sendt på høring da denne saken kun har lokal interesse.  
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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. 
 
Infrastruktur 
Ingen endringer. Følger vedtatt områdeplan.  
 
Erklæring om ansvarsrett 
Erklæring om ansvarsrett er innsendt og er iht. gjennomføringsplan datert 09.04.21.  
Evt. endringer i ansvarsforholdet krever at ny erklæring om ansvarsrett sendes kommunen sammen 
med revidert gjennomføringsplan. 
 
Det legges til grunn at foretakene har tilstrekkelig utdanning og kompetanse til å kunne erklære 
ansvarsrett for de aktuelle fagområder.  
 
Ansvarlig søker er tiltakshavers bindeledd både med bygningsmyndighetene og med øvrige ansvarlige 
foretak i en byggesak. Det er ansvarlig søkers plikt å sørge for at foretak som erklærer ansvarsrett, får 
melding om vedtak i saken. 
 

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.  
 
Det er søkt dispensasjon fra områdeplanens bestemmelser om arbeid på flere delfelt samtidig og 
avstand til grøntområder ved grovplanering av områder som mangler detaljplanlegging. Bakgrunnen for 
søknad om dispensasjon og tillatelse til oppstart av grovplanering av område B8, er arbeidet med 
tunnelen som del av nye E39.  
 
Hensyn bak bestemmelsen om antall delfelt som kan være under opparbeidelse samtidig, er for å sikre 
en suksessiv utbygging av feltene uten at det blir stående åpne felt uten aktivitet i lang tid. Likevel 
fremgår det i planbeskrivelsen at det ved suksessiv utbygging må tas hensyn til utbygging av E39 i 
områder der det er relevant. Det er også en målsetting i planen at masser som tas ut av felt i områdene 
for planen, skal benyttes som oppfyllingsmasser i andre felt som er under opparbeidelse. Slik hindrer 
man ut- og innkjøring av store mengder overskuddsmasser.  
 
Hensyn bak bestemmelsen om avstand til grøntområder for terrengarbeid på delfelt som ikke er 
detaljregulert, er å sikre gode overganger mellom anleggsområdene og naturlig terreng og at 
grøntområder skal framstå uten store, synlige sår når området er ferdig utbygd.  

I henhold til Plan og bygningslovens formålsbestemmelse, skal det også tas hensyn til at 
«byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det 
enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
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medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives». 
 
Tiltaket det søkes om vil for det første medføre at man arbeider med grovplanering på flere enn tre 
delfelt av gangen. Man setter til side hensynet til trinnvis utbygging som skal sikre at områder ikke ligger 
uten aktivitet over lengre tid.  
 
De fire delfeltene, BBH1 (barnehagetomten), B9, B11 og B8, har likevel en viktig fellesnevner i tunnelen 
for planlagt tilførselsvei til E39. Barnehagetomten benytter masser som tas ut av tunnelen. Dette er helt 
nødvendig slik at ikke massene må flyttes ut av planområdet eller mellomlagres på flere midlertidige 
deponier i området. De tre andre feltene ligger i svært nær tilknytning til tunnelen. For tunnelen vil det 
være av stor betydning B8, B9 og B11 opparbeides før eller samtidig som arbeidene i tunnelen foregår. 
Dette både fordi sprengningsarbeid i delfeltene med stor sannsynlighet vil kunne skade tunnelen, 
eventuelt må arbeidene med tunnelen stoppe opp i lang periode. Selv om det er en risiko for at 
hensynet til å unngå at delområder ligger stille uten aktivitet, ivaretas hensyn til effektiv utbygging av 
E39 samt hensyn til effektiv utnyttelse av masser som tas ut av området. Dette er også hensyn som er 
vesentlige i lovens formålsbestemmelse, da med særlig henvisning til langsiktige løsninger og 
konsekvenser for samfunnet (utbygging av E39) og miljøhensyn ved å minske ytterligere 
tungtransportkjøring.  
 
Tiltaket vil også medføre at deler av B8 blir grovplanert nærmere planlagte grøntarealer enn 30 meter. 
Kommunen mener her at så fremt arbeidet tar hensyn til gode og naturlige overganger til grøntarealene, 
vil hensynet bak bestemmelsen om dette ivaretas selv om detaljplan ikke foreligger. Tomten må på et 
tidspunkt grovplaneres og opparbeides i nærmere avstand enn 30 meter fra grøntarealene. Særlig 
gjelder dette for den delen av B8 som i sin helhet ligger innenfor 30 meters avstand til grønne arealer. 
Kommunen setter det som en forutsetning for dispensasjonen at det tas hensyn til fremtidig 
detaljplanlegging mot grøntområdene slik at disse kan opparbeides i tråd med intensjon i plan.  
 
Da et viktig hensyn til effektiv utbygging av E39 ivaretas ved dispensasjon, mener kommunen at 
dispensasjonen ikke medfører at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
 
I dette tilfelle, vil fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene som 
medfører at arbeidet med E39 kan fortsette, samt hindrer senere skader på tunnelen, vil veie tyngre enn 
ulempene. Ulempene vil i større grad kunne avhjelpes med forberedende tiltak. Det vises da særlig til 
overgang fra byggeområde til grøntarealer.  
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 
er oppfylt. Kommunen finner ingen grunn til å likevel avslå dispensasjonssøknaden med grunnlag i andre 
faglige og politiske føringer. Områdeplanen og detaljreguleringsplanen for E39 er av nyere dato og blitt 
til gjennom en omfattende faglig og politisk prosess.  
 
Det gis dispensasjon som omsøkt.  

Informasjon 

Ferdigstillelse 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye tiltaket tas 
i bruk. 
 
Stikningsdata som angir byggets eksakte plassering må innsendes digitalt på EUREF89-format, versjon 
SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om brukstillatelse. Det må også innsendes 
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kart/situasjonsplan pluss digitale stikningsdata som viser nøyaktig plassering av stikkledninger for vann 
og avløp fra tiltak til påkoblingspunkt på kommunalt nett før brukstillatelse kan gis. 
 
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. Faktura ettersendes 
tiltakshaver.  
 

Dispensasjon - mindre kompliserte saker  14 000,- art.nr.20057 

Vesentlig terrenginngrep 9 800,- Art.nr.20013 

Totalt 23 800,-  

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 
 
Ingrid Amalie Bjørnestad 
Jurist/ byggesaksbehandler  
   

Kjersti Skiple Verdal 
Avdelingsleder byggesak 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
HELLVIK HUS SØGNE EIENDOMSUTVIKLING AS 
HÆHRE ENTREPRENØR AS 
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