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Detaljreguleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID201905 - 1. gangs behandling
Kommunedirektørens anbefaling:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregleringsplan E39 Herdal- Røysgård, PlanID
201905 ut til offentlig ettersyn.
Vedtaket gjøres på følgende vilkår:
 Aktuelle virkningsdokumenter, ROS-analyse mv. oppdateres i hht. de siste endringer av plankart
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn for saken:
Nye Veier AS i samarbeid med Norconsult AS, planlegger firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense
110 km/t mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Planen er en detaljreguleringsplan som baserer
seg på trasévalget i kommunedelplan (KDP) for E39 Fardal – Vatlandstunnelen, vedtatt av Lyngdal
kommune 20. oktober 2016.
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanen ble sendt ut 17.oktober 2019 til offentlige
myndigheter, aktuelle lag og organisasjoner (både landsdekkende og lokale/regionale), grunneiere,
naboer og andre interessenter. Frist for å komme med merknader eller innspill var 1. desember 2019.
Oppstart ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen, Lister og Lyngdals avis 21.oktober 2019.
Til sammen kom det inn 18 merknader og innspill til planarbeidet i forbindelse med oppstartvarslinga.
I begynnelsen av februar 2020 ble det varslet behov for mindre utvidelser av planområdet med frist 26.
februar for innspill. Det kom ingen vesentlige innspill til denne utvidelsen.
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Prosjektet har en egen nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-herdal-royskar/,
der oppstartsvarselet ble annonsert. Her kan publikum gi innspill elektronisk i en kartbasert innsynsdialog
som vil følge prosjektet videre frem mot endelig vedtak av reguleringsplanen.
Det ble holdt åpen kontordag 14. november på Lyngdal rådhus. Det har også vært månedlige
samarbeidsmøter mellom Nye Veier og administrasjon, ordfører og utvalgsleder.
Etter behandling i UMPT legges reguleringsplanen ut på offentlig høring i 6 uker. Man jobber mot en
sluttbehandling i kommunestyret før sommeren 2020. Dette forutsetter da at det ikke foretas endringer
som vil kreve nytt offentlig ettersyn.
Byggestart er planlagt i 2021 og ferdigstillelse forventes da i 2024.

Vurdering:
Kort omtale av tiltaket
Reguleringsplan for E39 Herdal Røyskår skal legge til rette for bygging av ny E39forbi Lyngdal fra et punkt
like vest for dagens kryss mellom E39 og Fv 4062 Opsalveien, til området der dagens E39 møter
lokalvegen Vestre Høylandsvei like vest for Røyskårvatn ca 9 km vest for Rom. Det skal etableres to kryss,
Herdalskrysset i øst og Røyskårkrysset i vest. For store deler av strekningen skal E39 legges i to tunneler,
Rossåstunnelen mellom Herdal og Lygna og Kålåstunnelen mellom Lygna og Vintlandsveien sør for
Røyskår. Mellom disse tunnelene skal ny E39 gå i en høy bru, Kvelland bru, over Lygna like nord for
dagens Grøvan bru mellom Kvelland og Foss verk. I tråd med vedtaket av kommunedelplanen er det
utarbeidet en plan som legger til grunn lang tunnel mellom Herdal og Lygna slik at man unngår bru over
Skiljetjern.
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Kryssområdene etableres som toplanskryss med alle svingebevegelser og tilførselsveg til eksisterende
vegnett, dagens E39. Ved kryssene skal det etableres innfartsparkering kollektivtilbud og gangsykkeltilførsel langs tilførselsvegen.
Reguleringsplanen legger også opp til å bruke overskuddsmasser til landskapstilpasning, nytt
jordbruksareal og hensyn til vilt m.m. Derfor legger reguleringsplanen opp til etablering av større fyllinger
i dalføret nord for Rossåstunnelen sitt østre tunnelpåhugg der det legges opp til mulig nydyrkingsareal, og
langs dagsonen mellom Vintlandsveien og Røyskårkrysset der reguleringsplanen krever landskapsforming
med sikte på å ivareta viltets mulighet for å trekke på tvers av tiltaket.
Planen legger opp til at det kan etableres et tverrslag i Rossåsen tunnel mot Foss verk der det kan
etableres et midlertidig rigg, anleggs- og deponiområde. Slike midlertidige anleggsområder og
anleggsveier forutsettes tilbakeført og beplantet der disse ligger i LNF områder. Ved Foss verk
opprettholdes næringsformålet når anleggsfasen er ferdig. Gjeldende reguleringsplan for Foss verk
(planID 4225_201510) innlemmes i denne reguleringsplanen og oppheves formelt ved vedtak av
reguleringsplan for E39 Herdal- Røyskår.
For mer omfattende beskrivelse av tiltaket henvises det til planbeskrivelsen eller fagrapport for veg.
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Virkninger for miljø og samfunn
Ettersom reguleringsplanen i hovedtrekk følger kommunedelplanen, er de viktigste konsekvensene for
miljø og samfunn gjort greie for i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Likevel er det gjort
ytterligere undersøkelser av verdier for naturmangfold og særlig hjortevilt. Fylkeskonservatoren er også i
sluttfasen med å registrere eventuelle automatisk fredete kulturminner i området i tråd med
Kulturminneloven § 9. Planforslaget setter krav til at det i anleggsfasen skal tas hensyn til verdiene for
naturmangfoldet langs vann og vassdrag der det er mulig. Særlig kryssingen av Lygna og Litleåna skal
gjennomføres med minst mulig inngrep i vassdraget ettersom dette er lakse- og sjøørretførende vassdrag.
Reguleringsplanen legger opp til at all matjord som tas bort ved Herdal skal reetableres og brukes til
nydyrking på et større areal nord for ny E39 ved tunnelportalen for Rossåstunnelen.
Samlet sett er miljøkonsekvensene av tiltaket i denne planen vurdert som noe mindre negative enn slik
tiltaket var skissert i kommunedelplanen, ettersom vegen ikke skal gå i dagsone ved Skiljetjern. Videre er
brukryssingen over Lygna flyttet noe lenger mot nord til et område som gir en noe kortere bru og mindre
inngrep i edelløvskogen vest for elva. Denne bruplasseringen gir også mindre negativ påvirkning på
fiskeplassen i Kvellandshølen.
Der vegen går i dagsone ved Herdal og Røyskår vil imidlertid endringene og konsekvenser lokalt være
vesentlige.
For mer utførlig beskrivelse av virkninger av planforslaget vises det til planbeskrivelsen og ulike
virkningsnotater for miljø- og samfunnstema. Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39herdal-royskar/
Lokale og regionale virkninger
I samarbeid med lokalt næringsliv legger reguleringsplanen opp til en kryssløsning som så lang det er
mulig bygger opp rundt ønsket om arealutvikling i dette området. Hensynet til eksisterende næring, bla.a
Portkongen har vært viktig, samt plassering av tilførselsveg og rundkjøring mot dagens E39 som i størst
mulig grad åpner for en fleksibel utvikling av tilgrensende areal. Det er derfor regulert inn et
næringsområde som omfatter både eksisterende næring og en mulighet for utvidelse, på nordsiden av
Litleåna. Mellom Litleåna og dagens E39 er det lagt inn et område for vegserviceanlegg (BV). Det er lagt
inn en rundkjøring på dagens E39 hvor også Herdalen Industriområde får mulighet til å koble seg på.
I Herdalsområdet for øvrig legger reguleringsplanen til rette for at bruk av utmark og skog skal kunne
fortsette i størst mulig grad som før. Møllevegen er derfor lagt om og muligheten for tømmervirksomhet
er hensyntatt i samråd med grunneier. Det er videre lagt inn større utfyllingsmuligheter nord for E39
(hensynssone #1_1) som kan opparbeides til ny dyrka mark. All matjord som graves av i forbindelse med
anlegget, skal plasseres på området.
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I regionalt perspektiv vil ny E39 bidra til et vesentlig større felles bolig- og arbeidsmarked, noe som kan
stimulere til vekst og utvikling i Lyngdal og regionen for øvrig.

Innspill til planarbeidet
Til sammen kom det inn 18 merknader og innspill til planarbeidet i forbindelse med oppstartvarslinga. De
som har sendt inn innspill er listet opp i tabellen under. Det kom ingen innsigelsesvarsler.


Fylkesmannen i Agder



Agder veitransport og Lyngdal næringspark



Verven næringspark (Knut Foss)



Vest-Agder



Statens vegvesen



Lindland Maskin



Mattilsynet



Akotek (Andreas Orset)



NVE



Andreas Hægeland



Norsk maritimt museum



Ludvig Sådland



Agder energi



Jarleif Stålesen



Lyngdal FrP



Svein Herdal



Norges lastebileierforbund (NLF)



Tor Gresaker

fylkeskommune1

I tillegg har Direktoratet for mineralforvaltning og Norsk maritimt museum levert innspill uten spesifikke
merknader til oppstarten.
Innspillene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE fokuserer på planens virkninger for miljø og
samfunn og forholdet til ulike sektorlover. Vegvesenet, og AKT påpekte behov for innfartsparkering, gang1

Nå Agder fylkeskommune
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sykkel og kollektivløsninger. Vegvesenet hadde også innspill til omklassifisering av dagens E39. Innspill fra
lag og organisasjoner fokuserte på muligheten for næringsutvikling særlig ved Herdal, mens
privatpersoner i tillegg påpekte hensynet til vilt. I planbeskrivelsens avsnitt 3.2.5 gjengis en mer utførlig
gjennomgang av alle innspillene til oppstartsvarselet. Innspillene kan også leses i sin helhet på prosjektets
hjemmeside
Slik planen nå foreligger forventer man ikke store reaksjoner ved offentlig ettersyn, siden linja allerede er
utredet og avklart på kommuneplan-nivå. Det er også flere positive faktorer ved denne planen i forhold til
kommunedelplanen. Dette gjelder i hovedsak lang tunell, slik at man slipper dagsone ved Skiljetjern,
bedre plassering av bro over Lygna og massedeponier i Herdal som kan erstatte tapt dyrkamark. Men
mindre justeringer må påregnes. Dersom det mot formodning skulle vise seg at noen av prioriteringene,
som ikke berører selve veganlegget, er kontroversielle i forhold til sektormyndigheter, må kommunen
vurdere å justere planen i henhold til innspill.
Det har vært en dialog mellom administrasjonen og tiltakshaver like før skrivefrist, og det har blitt gjort en
del endringer i plankart og bestemmelser. Disse endringene medfører også mindre endringer i
virkningsnotater, ROS-analyse mv. Disse oppdateres etter vedtak i UMPT, men før offentlig ettersyn.
Konklusjon:
Slik planforslaget nå foreligger anbefaler kommunedirektøren at planen legges ut til offentlig ettersyn.
Aktuelle virkningsnotater, ROS analyse mv. oppdateres i hht. siste endringer i plankart og bestemmelser
før planen legges ut.
Vedlegg:
1
Plankart V1 E39 Herdal- Røysgård
2
Plankart V2 E39 Herdal- Røysgård
3
NO-REGPLAN-004 Planbestemmelser_e03
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N1018600

N1018400

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
o_SVT

SV

Veg

SVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer

N1018200

Linjesymbol
RpFormålGrense
RpGrense

o_SVT

o_o_SV1

N1018000

N

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.02.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 1
N1017800

1:2000 m (A1)
50.0

Detaljregulering

Lyngdal
kommune

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø78600

Ø78400

Ø78200

Ø78000

Ø77800

Ø77600

Ø77400

11

11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R01
13.03.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1020000

N1019800

N1019600
o_SVT

o_SVT

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

o_SV1

N1019400

SV

Veg

SVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer

Linjesymbol
RpFormålGrense
RpGrense

N1019200

N

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Dato for basiskart:
Koordinatsystem:

21.02.2019
1:2000 m (A1)
Kartmålestokk:
50
100m
NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84 0

Høydegrunnlag:

NN2000

Ekvidistanse:

Arealplan-ID:

Detaljregulering

201905

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 1
Lyngdal
kommune

Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

N1019000

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø78000

Ø77800

Ø77600

Ø77400

Ø77200

Ø77000
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11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R02
13.03.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1020800

N1020600
o_SKF

N1020400

Tegnforklaring

o_SVT

o_SV1

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

Veg

SVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer

Linjesymbol
RpFormålGrense
RpGrense

N1020200

N

Kartopplysninger

N1020000

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.02.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 1

Dato

1:2000 m (A1)
50.0

Detaljregulering

Lyngdal
kommune

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling

N1019800

Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø77600

Ø77400

Ø77200

Ø77000

Ø76800

Ø76600
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11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R03
13.03.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1021800

N1021600

Tegnforklaring

N1021400

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

Veg

SVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer

Linjesymbol
RpFormålGrense
RpGrense

o_S
V1

N1021200

o_SVT
o_SVT

N

Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.02.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 1
Lyngdal
kommune

1:2000 m (A1)
50.0

Detaljregulering
N1021000

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø76400

Ø76200

Ø76000

Ø75800

Ø75600

Ø75400
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11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R04
13.03.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

N1020800

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1022200

N1022000

o_SVT

N1021800

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
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§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
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H190

Andre sikringssoner [190]
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Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]
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Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]
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Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]
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Hensyn landskap [550]
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H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

60

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

o_

o_

SG

SV

S1

#91

1
H560
L

BN2

SV
o_

o_S
KF
o_S

V

H570_1

N1017200

o_

SV

Park

S

o_

SK

F

o_

SP

P

1
GS

o_S
o_SV
V1

S1
o_
SG

83

mo
h

#2_3

L

Linjesymbol
RpGrense
RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]
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§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone
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S

o_

o_S

o_S
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o_S

V

o_S

V1
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RpFareGrense
RpAngittHensynGrense
RpBåndleggingGrense

Punktsymboler
Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

V

RpSikringGrense

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

H730_1

Frisiktlinje [1222]

Landbruksformål [5110]

Landbruk

#10_3434

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

L

o_

#91

Anlegg- og riggområde [91]

#91

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

o_S
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Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Park [3050]

Vegetasjonsskjerm
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§12-7 - Bestemmelseområder
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Frisikt [140]
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§12-6 - Hensynssoner

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:
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Kartmålestokk:
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Høydegrunnlag:
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Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø79600

Ø79400

Ø79200

Ø79000

Ø78800

Ø78600

Ø78400

17

11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R01
28.02.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1018200

V

o_S

Vertikalnivå 3 - Bru
N1018000

Målestokk 1:1000

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-6 - Hensynssoner

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

H140

Frisikt [140]
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Næringsbebyggelse [1300]
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Andre sikringssoner [190]
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Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

H7
_2

30

N1017800

#91
L

§12-7 - Bestemmelseområder
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RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]
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friluftsformål samt reindrift
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§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense
RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

L

Frisiktlinje [1222]

Landbruksformål [5110]

Landbruk

#91

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]
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o_SVG

RpGrense

Park [3050]

Vegetasjonsskjerm

#2_2

Anlegg- og riggområde [91]

#91

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
VG

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]
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Ekvidistanse:
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Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

H5
6

0_

1

Kilde for basiskart:

o_SKV

V
L

KF S1
o_S o_SG

V
L

SK

F

H560

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

o_

SG
o_

F

SK

o_
S1

L

60

o_SVG

H560

H5

V
#2_3
o_S

Lyngdal
kommune

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:
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N1018800

H370

N1018600

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-6 - Hensynssoner

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

H140

Frisikt [140]

BN

Næringsbebyggelse [1300]

H190

Andre sikringssoner [190]

BV

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

N1018400

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

§12-7 - Bestemmelseområder

Park

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
N1018200

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

RpGrense

Park [3050]

RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

L

Frisiktlinje [1222]
RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]
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Kartmålestokk:
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Høydegrunnlag:
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Nye Veier
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§12-6 - Hensynssoner

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

H140

Frisikt [140]

BN

Næringsbebyggelse [1300]

H190

Andre sikringssoner [190]

BV

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

N1019400

§12-7 - Bestemmelseområder

Linjesymbol
RpGrense

Park [3050]

RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

L

N1019200

Frisiktlinje [1222]
RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

H190

Anlegg- og riggområde [91]
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§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Park

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]

L

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.05.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 2
Lyngdal
kommune

1:2000 m (A1)
50

Detaljregulering
N1019000

N

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

11.09.2019

Oppstartsmøte...

Ø78000

Ø77800

Ø77600

Ø77400

Ø77200

Ø77000

20

07.10.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R04
28.02.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1020800
#91

S
o_

VG
V

H560_3

H560 o
#91
_S
V1 hSVG
o_o
#91

o_SV

10

0

Næringsbebyggelse 12
9779 m²

m

#2_3

o_

Næringsbebyggelse 13

SV

o_SVG

#91
o_SV
#2_2

H3
70

N1020600

L

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

H370

N1020400

H560

§12-6 - Hensynssoner

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

H140

Frisikt [140]

BN

Næringsbebyggelse [1300]

H190

Andre sikringssoner [190]

BV

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

N1020200

§12-7 - Bestemmelseområder

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Linjesymbol

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Park

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

RpGrense

Park [3050]

RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

L

Frisiktlinje [1222]
RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

N1020000

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.05.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 2

N1019800

1:2000 m (A1)
50

Detaljregulering

Lyngdal
kommune

N

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø77600

Ø77400

Ø77200

Ø77000

Ø76800

Ø76600

21

11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R05
28.02.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1021600

Landbruk
Veg
f_Veg1

N1021400

H550

H140
H140

Vegetasjonsskjerm

H370

Vann- og
avløpsanlegg
Energianlegg
Næringsbebyggelse
1545 m²
5707 m²

Landbruk

f_Veg2
Næringsbebyggelse 2
15781 m²
f_Gangveg

o_Annen
veggrunn

Tegnforklaring

Næringsbebyggelse 3
12068 m²
f_Gangveg
N1021200

LL1

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

f_Gangveg

Næringsbebyggelse 4
4301 m²

H190

Andre sikringssoner [190]

BV

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

Næringsbebyggelse 9 Næringsbebyggelse 10
8516 m²
5426 m²

Park

Linjesymbol
RpGrense
RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift
L

Frisiktlinje [1222]
RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

Næringsbebyggelse 12

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

H310

N1020800

Anlegg- og riggområde [91]

#91

Park [3050]

Vegetasjonsskjerm

Næringsbebyggelse 11
20394 m²

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Næringsbebyggelse 8
9250 m²
Friluftsområde
Vann- og
avløpsanlegg
Energianlegg
Friluftsområde
f_Gangveg

§12-7 - Bestemmelseområder

N1021000

Friluftsområde

f_Gangveg

Frisikt [140]

Næringsbebyggelse [1300]

SV

Park1
Næringsbebyggelse 5
Næringsbebyggelse 6
17026 m²
15302 m²
f_Gangveg
Næringsbebyggelse 7
4806 m²

H140

BN

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

f_Gangveg

H730_3

§12-6 - Hensynssoner

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]

9779 m²

Næringsbebyggelse 13

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.05.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

100m

Arealplan-ID:
201905

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 2
Lyngdal
kommune

1:2000 m (A1)
50.0

Detaljregulering

#91

N

1m

Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSNR

DATO

SIGN

H3

70

N1020600
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø78000

Ø77800

Ø77600

Ø77400

Ø77200

Ø77000

22

11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R06
28.02.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1021200

o_

SV

1

o_
SV

N1021000

Vertikalnivå 3 - Bru

Målestokk 1:2000

H730_3

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-6 - Hensynssoner

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
#2_2

Næringsbebyggelse [1300]

BN
Friluftsområde
Vann- og
BV
avløpsanlegg
Energianlegg
Friluftsområde Energianlegg
f_Gangveg

H310

o_SVG

H

N1020800

L

H190

Andre sikringssoner [190]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

#91

VG

S
o_
H560_3

H560
V

Næringsbebyggelse 12

#91
G
SV
o_

9779 m²

#91

o_SV

Frisikt [140]

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

VA-anlegg

60
H5

0
56

H140

#2_3

Næringsbebyggelse 13
o_SVG

§12-7 - Bestemmelseområder

Park

Linjesymbol
RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift
L

L

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

H3
70

N1020600

RpGrense

Park [3050]

o_SV
#2_2

Anlegg- og riggområde [91]

#91

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
#91

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Frisiktlinje [1222]
RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]

H370

N1020400

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.05.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

201905
Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 2
Lyngdal
kommune

1:2000 m (A1)
50.0

Detaljregulering
H560

N

1m

SAKSNR

DATO

SIGN

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling

N1020200

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø77200

Ø77000

Ø76800

Ø76600

Ø76400

Ø76200

Ø76000

23

11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R07
28.02.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1022000

N1021800

H190

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
N1021600

§12-6 - Hensynssoner

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

H140

Frisikt [140]

BN

Næringsbebyggelse [1300]

H190

Andre sikringssoner [190]

BV

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]

Annen veggrunn

Annen veggrunn - tekniske anlegg
[2018]

#1_1-6

Utforming [1]

SVG

Annen veggrunn - grøntareal [2019]

#2_2-4

Vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg [2]

SPP

Parkeringsplasser [2082]

SKF

Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer [2800]

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SV

N1021400

§12-7 - Bestemmelseområder

Linjesymbol
RpGrense

Park [3050]

RpFormålGrense
Regulert tomtegrense [1203]

Vegetasjonsskjerm [3060]

RpBestemmelseGrense
Byggegrense [1211]

Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

Bebyggelse som forutsettes fjernet
[1215]
Regulert senterlinje [1221]

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
[5100]

L

Frisiktlinje [1222]
RpSikringGrense
RpFareGrense
RpAngittHensynGrense

Landbruksformål [5110]

Landbruk

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

RpBåndleggingGrense

Punktsymboler

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone [6001]

V

N1021200

Anlegg- og riggområde [91]

#91

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Park

Krav om særskilt rekkefølge for
gjennomføring av tiltak [10]

#10_3434

Avkjørsel - både inn og utkjøring
[1242]

Friluftsområde [6700]

Friluftsområde

Angitt formål i sjø og vassdrag med
eller uten tilhørende strandsone
VAA
kombinert med andre angitte
Kartopplysninger hovedformål [6900]

Kilde for basiskart:

Statens kartverk

Ekvidistanse:

Dato for basiskart:

21.05.2019

Kartmålestokk:

Koordinatsystem:

NTM sone 7 basert på EUREF89/WGS84

0

Høydegrunnlag:

NN2000

1:2000 m (A1)
50.0

100m

Arealplan-ID:

Detaljregulering

201905

Detaljregulering for E39 Herdal Røyskår, Vertikalnivå 2
Lyngdal
kommune

N

1m

Forslagsstiller:
Nye Veier

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSNR

DATO

SIGN

N1021000
Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Dato

XXX

Revisjon

XXX

Kommunestyret sitt vedtak
Ny 2. gang behandling
Offentlig ettersyn fra ....... til ......
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ........ til .........
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

07.10.2019

Oppstartsmøte...

Ø76000

Ø75800

Ø75600

Ø75400

Ø75200

Ø75000

Ø74800

24

11.09.2019
TEGNNR. DATO
SIGN.
R08
28.02.2020
ED

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

BekreftDato
Dato

PLANSJEFNAVN
Plansjef

N1022400

N1022200

#91

L

Tegnforklaring

#91
V

N1022000

H5
60

#2_3

0

H56

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Frisikt [140]

Næringsbebyggelse [1300]

H190

Andre sikringssoner [190]

BV

Bensinstasjon/vegserviceanlegg
[1360]

H310

Ras- og skredfare [310]

Energianlegg

Energianlegg [1510]

H320

Flomfare [320]

VA-anlegg

Vann- og avløpsanlegg [1540]

H370

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) [370]

H550

Hensyn landskap [550]

Veg [2010]

H560

Bevaring naturmiljø [560]

SKV

Kjøreveg [2011]

H570

Bevaring kulturmiljø [570]

SGS

Gang-/sykkelveg [2015]

H730

Båndlegging etter lov om
kulturminner [730]

SGG

Gangveg/gangareal/gågate [2016]
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REGULERINGSBESTEMMELSER
til
Detaljreguleringsplan for E39 Herdal - Røyskår
Lyngdal kommune
PlanID:
Saksnummer:
Vedtatt dato:
Sist endret:

1

Planens hensikt
Hensikten med planen er å regulere ny E39 firefelts motorveg fra Herdal til Røyskår.
Detaljreguleringsplan for næringsområde på Foss – gnr 152 bnr 1 og 5, Lyngdal (PlanID 201510) som
legger til rette for plasskrevende industri, lager/engros, verksted eller lignende som ikke er
publikumsrettet, er i sin helhet tatt inn i denne reguleringsplanen.

2

Fellesbestemmelser for hele planområdet
Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer:
Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen
Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen
Vertikalnivå 3 (VN3): over grunnen
Vertikalnivå 4 (VN4): på bunnen av sjø- og vassdrag

3

Fellesbestemmelser for den del av planen som gjelder veganlegget
Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7 nr. 4)
Estetikk og landskapsutforming
Utformingsprinsipper beskrevet i dokumentet «Estetisk veileder for Nye Veier» datert 15.02.2018
skal være retningsgivende for detaljering og utforming av veganlegget med sideterreng.
Terrengbehandling
Fyllinger, skråningstopp- og bunn skal tilpasses slik at det blir jevne overganger mot naturlig
terreng. Fjellskjæringer skal tilpasses bergets kvalitet og retninger/fall på slepper. Alle inngrep
begrenses med mål om å ivareta mest mulig av eksisterende terreng, vegetasjon og
landskapskvalitet.
Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering og utslipp skal håndteres i
utslippssøknad.

1
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Verneverdier kulturmiljø/naturmiljø (PBL § 12-7 nr. 6)
Kulturmiljø
a) Alt arbeid nær kulturminner skal skje i samråd med vedkommende kulturvernmyndigheter.
b) Det er varslingsplikt etter kulturminneloven, til kulturvernmyndighet. Dersom det i forbindelse
med tiltak oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks stanses i den
utstrekning det kan berøre kulturminnene, jf. kulturminneloven § 3.
Naturmiljø
a) Dersom det blir påvist forurenset/syredannende fjell/bergarter, skal det gjennomføres tiltak for
håndtering av forurensede masser.
b) Etablering av ny vegetasjon skal følge prinsippet om naturlig revegetering med bruk av stedlige
arter og rene masser.
c) Der bekker, elver og andre vannforekomster berøres av vegtiltaket men ikke går i kulvert eller rør,
skal ny eller endret utforming for vannforekomstene opparbeides med naturlig vannføring, med
stryk, kulper og varierende bredde. Tiltaket skal forelegges ansvarlig myndighet.

Vilkår for bruk (PBL § 12-7 nr. 2)
Byggegrenser (PBL § 12-7 nr. 2)
a) Veglovens byggegrenser gjelder der ikke annet er angitt på plankartet.
b) Byggegrense mot veg gjelder ikke i SV_1, tunnel.
c) Byggegrensen mot områdene o_SKF og o_SVG ligger i formålsgrensen der ikke annet er vist i
plankartet.

Miljøkvalitet (PBL § 12-7 nr. 3)
Plan for ytre miljø (YM-plan)
Det skal utarbeides en plan for ytre miljø. YM-planen skal sikre at føringer og krav for å oppnå
miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i anleggsfasen og i videre drift av anleggene.
YM-planen skal følges opp av tiltakshaver og vegeier(e) i både anleggsfase og driftsfase.
Luftkvalitet
For bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen i og utenfor planområdet, skal
anbefalte retningslinjer i Klima og miljødepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, T-1520, legges til grunn for anleggsfase og driftsfase.
Støy
For bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen i og utenfor planområdet, skal
anbefalte retningslinjer i Klima- og miljødepartementets veileder for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442, legges til grunn for anleggsfase og driftsfase.

2
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Vassdrag
a) Det er satt krav til ivaretagelse av kantsone til vassdrag i hensynssone H560, jf pkt 4.2.2.
b) Pilarer og brofundamenter skal plasseres slik at hensyn til erosjon og til livet i vassdraget ivaretas.
c) Det skal utarbeides en overvåkningsplan der miljøtilstanden i berørte vannforekomster skal
overvåkes i anleggsfasen og 2 år inn i driftsfasen. Dersom resultatet av overvåkingen tilsier det,
skal perioden med overvåking forlenges.
d) Det skal utarbeides tiltaksplan for anleggsfasen som omhandler vannhåndtering i anleggsfase med
hensyn til forurensning og tiltak som hindrer tilslamming og avrenning til vassdrag, samt unngå
vandringshinder og -barrierer.

Samfunnssikkerhet (PBL §12-7 nr. 1, 2 og 4)
Ras- og skredfare
Det tillates ikke gjennomført tiltak i rasfarlige områder uten at sikringstiltak er gjennomført.
Flom
a) Alle offentlige vegtiltak skal sikres mot flom etter N200, inkludert klimapåslag.
b) Det skal sikres at 3. part ikke påføres økt flomfare, som følge av vegtiltaket.
c) Vegtiltaket skal utformes slik at det er naturlige flomveger. Nedbør skal håndteres innenfor
planområdet, og fortrinnsvis ledes vekk gjennom infiltrasjon i grøft.

4

Bestemmelser til arealformål
Fellesbestemmelser om eierform
Arealformål benevnt med «o_»
Arealformål benevnt med «o_» foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal
være offentlige eiendom.
Arealformål uten benevnelse
Arealformål uten benevnelse foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal
være annen (privat/felles) eiendom.

Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5 nr. 1
Næringsbebyggelse – BN_1 og BN_2
a) Områdene kan benyttes til service-, produksjons- og håndverksbedrifter, turistinformasjonssenter,
hotell, og annen lettere næringsvirksomhet med nødvendige bygninger og anlegg. Virksomheter
som baserer seg på detaljhandel tillates ikke
b) Bygningene skal oppføres som frittliggende eller sammenkjedet bebyggelse. Bebygd areal kan
utgjøre TBYA=75% av tomtearealet
c) Gesimshøyden på bygg skal ikke overstige 12m. Største tillatte mønehøyde er 15m. Byggene skal
ha naturtilpasset farge
d) Det skal avsettes tilstrekkelig plass til parkering og til av- og pålasting av kjøretøyer. Det skal være
minst én parkeringsplass pr. 25m2 BRA for kontorbygg. For lager og produksjonsbedrifter skal det
være én parkeringsplass per 100m2 BRA.
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Bensinstasjon/vegserviceanlegg - BV
a) Bebygd areal skal ikke overstige BYA=70%
b) Området kan benyttes til bensin- og energiladestasjon. Det tillates ikke utvendig lagring på arealet.
Opparbeidet grøntareal, parkering, kjøreveger, avfallshåndtering, belysning, ladestasjon, infotavler
o.l. tillates innenfor formålet.
c) Adkomst kan justeres langs formålsgrenser.
d) Bensinstasjon eller andre installasjoner som øker risiko for akutt utslipp av kjemikalier skal ikke
lokaliseres nærmere vassdrag enn 50m.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5 nr. 2
Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-7 nr. 1 og 4)
e) Veglinjen og tilhørende trafikkareal tillates justert horisontalt 5 meter mellom formålene o_SV,
o_SKF, o_SVG og o_SKV.
f)

Fyllingsskråninger og veg (senterlinje) med høyde som er vist i plankartet tillates justert vertikalt
med +2 meter/-5 meter.

Veg, o_SV (2010)
a) Arealet kan nyttes til veg, ramper, midtdelere, tunneler, bruer, kollektivholdeplasser, havarinisjer/
stopplommer, digital infrastruktur, gang- og sykkelveger, fortau, overgangsbruer, underganger og
tilførselsveger tilknyttet til parkeringsplasser, innretninger for tekniske installasjoner og
konstruksjoner med videre, etter gjeldende tekniske krav for drift av veganlegget. Formålet tillates
også benyttet til trafikkøyer, grøfter, grøntarealer i kryssområdene, grøntarealer mellom
kjørebaner arealer og arealer mellom veg og gang-/og sykkelveger.
b) O_SV1 skal omfatte kjørebaner for ny E39 med tilhørende veganlegg med ramper til og fra i
kryssområdene, midtdelere og grøfter og andre tiltak iht. 3.2.2.1.
Kjøreveg (2011), SKV (2011)
O_SKV kan nyttes til kjøreveg. Det tillates justeringer av vegframføringen innenfor tilstøtende
arealformål. Justeringer av vegframføringen skal godkjennes av vegmyndighet/kommunen.
Gang-/sykkelveg, o_SGS (2015)
Arealet kan nyttes til gang-/sykkelveg.
Annen veggrunn – Grøntareal, o_SVG (2019)
a) Innenfor formålet tillates det etablert grøfter, skjærings- og fyllingsskråninger, permanente
driftsveger for landbruket, stabiliserende tiltak, grøntarealer, viltkulvert, kulverter, støyvoller og
støyskjermer, sikringsvoller, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, tekniske installasjoner,
sedimentasjonsbasseng, borehull, digital infrastruktur, lehus og andre innretninger for bygging,
sikring og drift av veganlegget.
b) Det tillates etablert turstier eller turtråkk over formålet så sant dette ikke kommer i konflikt med
formålets funksjon.
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Parkeringsplasser, SPP (2082)
O_SPP tillates nyttet til parkering med tilhørende tekniske installasjoner, herunder ladestasjoner
for elbil.
Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrase, o_SKF (2800)
a) Innenfor o_SKF tillates vegformål, tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings- og
fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, borehull, kulverter,
stabiliserende tiltak, sikringsvoller, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging, sikring og drift av veganlegget.
b) Andre fordrøyende eller avskjærende tiltak eller rensetiltak for vann fra vegfylling eller
innlekkasjevann fra tunnel tillates.
c) Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med
formålets funksjon.
d) Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne arter.

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift, PBL § 12-5 nr. 5
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag (L) (5100)
a) Innenfor formålet tillates nødvendige tiltak for landbruk- og gårdstilknyttet næring basert på
gårdens ressursgrunnlag. Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrket mark der det
finnes alternativ lokalisering på eiendommen.
b) Fjellrensk og bergsikring som del av utbygging og drift av veganlegget tillates.

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl § 12-5 nr. 6
Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, V (6001) kan nyttes til natur- og
friluftsområde i vassdrag.
VAA kan nyttes til bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone, kombinert med o_SVG.

5

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) - veganlegget
Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8, 3. ledd, a)
Annen sikringssone restriksjon tunnel (H190)
a) Sikringssonen gjelder vertikalt opp til terrengoverflate.
b) I sikringssoner over tunnelen er det ikke lov med tiltak i grunnen som sprengning, peleramming,
boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen.
c) Undersøkelser for å vurdere geologiske forhold/innlekkingsfare tilhørende H190 annen
sikringssone restriksjon tunnel er tillatt.
Ras- og skredfare (H310)
a) Innenfor hensynssone H310 skal det oppføres rassikring.
b) Alle sikringstiltak må prosjekteres og utføres av firma med skredteknisk kompetanse.

5
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Flomfare (H320)
Tiltak i hensynssonen H320 Flomfare, skal vurderes og dokumenteres med hensyn til flomfare,
før utbygging.
Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370)
a) Plan for håndtering av høyspentanlegg i anleggsfasen skal utarbeides i samarbeid med linjeeier.
b) Det tillates ikke tiltak, anlegg eller innretninger som er egnet til å skape farlige situasjoner eller
hindre anleggseiers drift av anlegget. Innenfor området skal alle tiltak varsles og godkjennes av
linjeeier.
c) Det tillates ikke oppført bygg innenfor faresonen.

Særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø eller kulturmiljø (§ 12-6 jf § 11-8, 3. ledd, c)
Bevaring naturmiljø (H560)
a) H560 gjelder kantsonen til vassdrag. Kantsonen skal ivaretas som en økologisk funksjonell
kantsone. Der anleggstekniske hensyn likevel umuliggjør dette kan kantvegetasjonen fjernes i
nødvendig omfang. Fjerning av kantvegetasjon skal ikke skje før arbeid i sonen skal påbegynnes.
Ved reetablering rekonstrueres elvebreddens form og overflate før det tilrettelegges for naturlig
revegetering med stedegne arter.
b) Innenfor H560_1 Herdalsbekken skal bekkens økologiske funksjon som gyteområde for katadrom
og anadrom fisk sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området. Det skal sikres
naturlik bunn, vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting.
c) I sone H560_2, Lygna, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og i størst mulig grad bevares
under anleggs- og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke
forringer natur- og vannkvaliteter permanent, med særskilt tilpasning til fiskevandring.
d) Innenfor H560_3 skal særskilte naturtyper iht. Miljødirektoratets naturbase hensyntas.
e) Innenfor H560_4 skal utformingen av området optimaliseres med tanke på vandrende hjortevilt.
Kunnskapsinnhenting og bistand til utforming skal gjøres av viltfaglig kompetanse i samråd med
Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder.
Bevaring kulturmiljø (H570)
a) Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H570 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.
b) H570_1 gjelder ID 117960
c) H570_2 gjelder ID 103443
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
a) Det tillates ikke inngrep innenfor båndleggingssone H730 uten godkjenning fra
kulturminnemyndighet.
b) Det skal ikke foretas inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare
for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.
c) H730_1 gjelder ID 3434
d) H730_2 gjelder ID 263917
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6

Bestemmelser til bestemmelsesområder (Pbl § 12-7):
Massedisponering (#1_1 - 6)
I områdene skal det kun plasseres rene masser.
Sigevann skal renses før utslipp til resipient.
Utformingen av arealene skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng. Deponi skal revegeteres
med stedegen vegetasjon. Unntak gjelder for #1_1 ref. 6.1.5
Arealene tillates opparbeidet i henhold til godkjent anleggsplan, innenfor områder vist i plankartet
og med maksimale høyder vist i tabellen under.
Bestemmelsesområder – Kode i plankartet (sted)
#1_1 (Herdal)
#1_2 (Vatlandsdalen/Røyskår)
#1_3 (Vatlandsdalen/Røyskår)
#1_4 (Vatlandsdalen/Røyskår)
#1_5 (Vatlandsdalen/Røyskår)
#1_6 (Vatlandsdalen/Røyskår)

Maksimalt tillatt kotehøyde på terreng
94
210
230
240
225
235

Matjord fra dyrka mark mellom Oppsalveien og tunnelportalen ved Herdal som fjernes som følge
av vegtiltaket, skal plasseres på området merket #1_1.

Kulvert (#2_1)
Innenfor bestemmelsesområdene merket #2_1 kan det plasseres kulvert.

Tunnelsoner (#2_2)
Innenfor bestemmelsesområdene merket #2_2 tillates det plassering av tunnelåpningen,
støyskjermstiltak og vegformålet. Dette gjelder i alle vertikalnivåer.

Brusoner (#2_3)
Innenfor bestemmelsesområdene markert med #2_3 tillates det plassering mellom bru og
vegformålet. Dette gjelder i alle vertikalnivåer.

Kulturminner (#10)
a) Innenfor bestemmelsesområdet #10_3434 skal forholdet til automatisk fredede kulturminner
avklares med Agder fylkeskommune
b) Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne
eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.
c) #10_3434 gjelder ID 3434
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Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91)
Midlertidig bygge- og anleggsområde (#91)
a) Områder merket som #91 Midlertidig bygge- og anleggsområde tillates benyttet til anleggsdrift,
herunder bygging av anleggsveger, midlertidig lagring av jord- og steinmasser for anleggstiltak,
med videre samt rivning av bygninger innenfor planområdet.
b) Langs eksisterende adkomstveger og driftsveger kan det tillates midlertidige tiltak som punktvise
utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel.
c) Innenfor området er det tillatt å etablere midlertidig fordrøyningsbasseng/ renseanlegg/
sedimentasjonsbasseng.
d) Der hvor det er konflikt mellom hensynsoner og midlertidig anleggsområde, riggområde og
anleggsveger tillates anleggstiltak, men tiltak skal gjennomføres skånsomt og i størst mulig grad
unngå permanent forringelse av lokaliteten.
e) Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres.
f)

Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot spredning av
plantesykdommer.

g) Midlertidig bygge- og anleggsområder skal være tilbakeført og/eller istandsatt senest innen ett år
etter at det er satt trafikk på vegen.

7

Rekkefølgebestemmelser (PBL 12-7 nr. 10)
Før anleggsarbeid knyttet til veganlegget kan igangsettes skal følgende foreligge:
Plan for ytre miljø (YM-plan)
Massedisponeringsplan

Før det settes trafikk på E39 skal følgende være ferdigstilt:
Gang-sykkelveg SGS1 skal være opparbeidet.

Innen ett år etter at veganlegget er åpnet for trafikk skal følgende være ferdigstilt:
Beplantning, revegetering og istandsettingsarbeider av alle arealer knyttet til veganlegg, turveger
og midlertidig bygge- og anleggsområder skal være ferdigstilt.

Søknader om tiltak i næringsområde og bensinstasjon/vegserviceområde ved Herdal
Søknad om tiltak innenfor areal avsatt til næringsområde (BN_1 og BN_2) eller bensinstasjon/vegserviceområde (BV) skal ikke godkjennes før ny E39 med tilhørende anlegg er åpnet for trafikk.

8
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Fellesbestemmelser for den del av planen som gjelder næringsområde på
Foss - gnr 152 bnr 1 og 5 – Lyngdal, (tidligere PlanID 201510)

8

Området i tidligere PlanID 201510 reguleres til
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1):
 Næringsbebyggelse
 Energianlegg
 Vann- og avløpsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)
 Veg
 Gangveg/gangareal
 Annen veggrunn – grøntareal
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
 Park
 Vegetasjonsskjerm
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5)
 Landbruksformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)
 Friluftsområde
Hensynssoner (PBL § 12-6)
 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140
 a.3) Faresone Ras- og skredfare H310
 a.3) Faresone Høyspenningsanlegg H370
 c.) Særlige hensyn Hensyn landskap H550

9

Fellesbestemmelser – tidligere PlanID 201510
I forbindelse med byggesøknad
Sammen med byggesøknad skal det utarbeides en situasjonsplan for hvert byggeområde/tomt
som skal vise:








Atkomst til tomta
Planeringshøyder
Bebyggelsens plassering og høyder
Parkeringsareal
Ev. internveger og tomteinndeling
Grøntanlegg/beplantning
Intern overvannsløsning
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Ev. gjerder
Eventuelle driftsveger ut av byggeområdene.

For situasjonsplan av byggeområder/tomter i BT3 skal det vises adkomst til bakenforliggende
tomter etter dimensjonerende krav satt i §5.1.

Støy og forurensning
a.) Støy fra all virksomhet innenfor planområdet skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i
Miljøverndepartementets veileder T-1442, pkt. 3.1 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging. Gjennom skjerming og bygningers plassering og utforming skal det søkes å
oppnå best mulig støyskjerming i forhold til boliger i nærområdet.
b.) Utslipp til luft skal ikke medføre helseskade eller skape luktulemper for omgivelsene.
c.) Forurenset eller slamholdig overvann skal ikke tilbakeføres vassdraget i verken anleggsfase
eller driftsfase.
d.) Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på forurenset grunn,
skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Det skal likevel iverksettes
strakstiltak for å stanse eventuell pågående forurensning. Det skal videre avklares med
myndighetene, herunder Lyngdal kommune, hvilke krav som påhviler virksomheten, før
arbeidet kan igangsettes igjen.

Kulturminner
Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige kulturminner i
planområdet skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale kulturvernmyndigheter skal varsles, i
samsvar med § 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller
ansvarshavende leder på stedet.
Det tillates ikke inngrep innenfor båndleggingsområde H730_3 ID 263919 uten godkjenning fra
kulturminnemyndighet.
Det skal ikke foretas inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare
for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.

Byggegrense
Byggegrense er angitt som juridiske linjer i plankartet. Terrassering mot bakenforliggende
terreng tillates etablert utenfor byggegrenser.

Tekniske anlegg
a.) Nødvendige interne tekniske installasjoner, bygg og anlegg for energiforsyning og vann- og
avløpshåndtering kan etableres innenfor det enkelte byggeområde.
b.) Vann- og avløpsanlegg skal bygges i samsvar med gjeldende regelverk for vannforsyning og
kommunen sine krav. VA-anlegget må dimensjoneres slik at det sikrer nok slukkevann ved ev.
brann. VA-anlegget kan bygges ut gradvis i takt med utbygging av industriområdet, men
kapasiteten må til enhver tid være tilfredsstillende for den virksomheten som er
etablert/under etablering i området.
c.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler.
d.) Teknisk plan for overordnet vann- og avløpshåndtering, herunder overvannshåndtering, skal
godkjennes av kommunen for det enkelte byggetrinn før byggetillatelse for samme byggetrinn
10
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kan gis. Det skal også fremkomme av teknisk plan at fremtidig påkobling av neste byggetrinn
er tatt høyde for.

Søppelhåndtering
Alt avfall innenfor næringsområdene skal oppbevares i innelukkede konteinere eller i særskilte
bygninger. Avfall som pga. volum eller av andre årsaker må lagres ute, skal skjules med tett og
tilstrekkelig høyt gjerde.

Lagring
Utelagring av råvarer, halvfabrikata, ferdigprodukter eller oppsetting av provisoriske eller
midlertidige lagerkonstruksjoner skal utføres på en slik måte at det ikke virker skjemmende for
omgivelsene.

Parkering
a) Innenfor hvert byggeområde skal det opparbeides tilstrekkelig antall parkeringsplasser for den
enkelte virksomhet. Avhengig av type virksomhet skal en i hver byggesak vurdere behov for
HC-parkering. For kontorvirksomhet skal det være min. 10 % HC-plasser.
b) Det må for alle virksomheter avsettes tilstrekkelig areal for laste- og varebiler.
c) For kontorvirksomhet:
2 bilplass pr. 100 kvm BRA
For industri/produksjon/lager: 1,2 bilplass pr. 100 kvm BRA
d) Eventuell fellesparkering for flere virksomheter er tillatt.
e) For alle næringsvirksomheter og spesialformål skal det etableres ladestasjoner for el-bil.
Antallet parkeringsplasser skal gjenspeile behovet, og avgjøres av planmyndighetene i den
enkelte sak.
f) For alle næringsvirksomheter skal det etableres parkering for sykkel. Antallet
parkeringsplasser skal gjenspeile behovet, og avgjøres av planmyndighetene i den enkelte sak.

Vegskråning, grøfter m.m.
Skråninger, skjæringer og grøfteareal i forbindelse med anleggelse av felles veg vil i nødvendig
grad ligge innenfor de tilstøtende formål langs vegen. Inngrep vil variere med stigningsforhold
i terrenget. I grøntområder skal skråninger og steinfyllinger jordkles og tilsås.

Tiltak i vassdrag
Det skal i forbindelse med relokalisering av bekkeløp dimensjoneres og prosjekteres i henhold
til fagkyndig rapport utarbeidet av Terrateknikk AS (plan 15 – 2016).

10 Bebyggelse og anlegg – tidligere PlanID 201510
Næringsbebyggelse 1 – 13
a) Det tillates knuseverkvirksomhet i området i forbindelse med opparbeidelse av
næringstomter.
b) Området skal bygges ut i 3 byggetrinn med følgende fordeling:
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Byggetrinn

Byggeområde

Tomteareal i
m2

Næringsbebyggelse1
Næringsbegyggelse2
Næringsbebyggelse3
Næringsbebyggelse4

Høyeste tillatt
planert kotehøyde
på næringstomter
42,5
44,0 – 48,0
44,0 – 48,0
50,0

5681
15781
9890
4244

Høyeste tillatt
utnyttelsesgrad i %
av BYA
80
80
80
80

1

2

Næringsbebyggelse5
Næringsbebyggelse6
Næringsbebyggelse7
Næringsbebyggelse8

50,0 – 55,0
50,0 – 55,0
52,5 – 55,0
55,0 – 60,0

17024
12562
4763
9250

80
80
80
80

3

Næringsbebyggelse9
Næringsbebyggelse10
Næringsbebyggelse11
Næringsbebyggelse12
Næringsbebyggelse13

60,0
60,0 - 70,0
60,0
60,0
60,0 – 70,0

5426
8516
20394
9779
10518

80
60
80
80
70

c) Byggeområdene Næringsbebyggelse 1-13 kan fradeles til mindre tomter. Endelig
tomteinndeling fastsettes av kommunen på grunnlag av situasjonsplan til byggesøknad for
hvert enkelt byggetrinn.
d) Tillatt bebygd areal for hver tomt er oppgitt i % av BYA. Ved oppdeling av tomter gjelder %BYA for hver enkelt tomt. Ved oppdeling av tomter skal størrelsesordenen på den enkelte
tomt legge opp til en minimumsutnyttelse på 2000 m2 BYA.
e) All bebyggelse skal ha flatt tak, mørke farger og samme formspråk. Høyde på bebyggelse skal
ikke overstige 12 m målt fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen.
f) Gjerde kan settes i formåls- eller tomtegrensen.
g) Det skal etableres gangsti som forbinder alle byggetrinn med Park1. Denne skal etableres med
minimum 2,0 m bredde og vises på situasjonsplan ved byggesøknad for det enkelte
byggetrinn.
h) Næringstomter skal terrasseres som avslutning mot bakenforliggende terreng. Hver enkelt
terrassering skal være maks 10,0 m høye og minst 5,0 m brede.
i) Terrasser tillates nyttet til driftsveger for adkomst til arealer utenfor næringsområder.

Energianlegg
a) Arealer avsatt til energiforsyning for fremtidige næringsområder.

Vann- og avløpsanlegg
a) Områder avsatt til etablering av overvannsbasseng jf. §10.5.

11 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – tidligere PlanID 20151
Veg
a) f_Veg1 reguleres som hovedatkomst til området, og tillates opparbeidet i inntil 7m bredde.
Vegen tillates stengt med bom.
b) f_Veg2 er interne veger for BT1-3. Tillates etablert inntil 7m bredde.
c) Veg er eksisterende atkomstveg til privat bolig utenfor planområdet. Reguleres i eksisterende
bredde og omfang.
d) Alle interne veger og kryss/avkjørsler fra byggeområder til f_Veg1 og f_Veg2, samt kryss
mellom f_Veg1 og f_Veg2 skal opparbeides med svingradius 12 m.

Gangveg/gangareal
a) Det skal innenfor avsatte arealer opparbeides gangveg/gangarealer med grus eller asfaltdekke
i 2,0 m bredde med tilhørende krysningspunkt som vist på plankart.
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Annen veggrunn – tekniske anlegg
a) o_Annen veggrunn regulerer sikkerhetsavstand 6,0 m fra vegkant av FV43.
b) Det skal innenfor f_Annen veggrunn opparbeides vegskulder som skal nyttes til adkomst for
gående og syklende til planområdet.

Annen veggrunn – Grøntareal
a) Areal avsatt til annen veggrunn er avsatt til grøft, overvannshåndtering, snøopplag og annet
kantareal til veg. Arealene tillates beplantet med trær eller lignende, så fremt tiltakene ikke
vanskeliggjør adkomst til eksisterende lufttrukkent høyspenningsanlegg.

12 Grønnstruktur – tidligere PlanID 201510
Park
a) Park1 er avsatt område til parkareal for brukere av området.
b) Park1 skal opparbeides som parkareal med bord og benker.

Vegetasjonsskjerm
a) Det skal i henhold til rapport vedr. bekkeløpomlegging av Terrateknikk etableres en indre
skulder på minimum 2 m bredde langs hele den omlagte delen av bekken.

13 Landbruks-, natur- og friluftsformål – tidligere PlanID 201510
Landbruksformål
a) Områdene skal være tilgjengelige for allmenheten.
b) Det tillates utført mindre tiltak som fremmer områdets bruk til rekreasjon og muliggjør
adkomst til friluftsområder som eksempelvis enkle stier og trapper i tre eller naturstier.
c) Det skal etableres en kantsone mellom omlagt bekkeløp og byggeområder på minimum 10 m.
Inngrep i kantsonen kan bare skje dersom det ikke forstyrrer den biologiske balansen i
vassdraget.
d) Det tillates terrenginngrep i friluftsområdene i forbindelse med veg- og tomteanlegg.
Inngrepene skal skje skånsomt, og ev. skjæringer/fyllinger som vil gå inn i
grønnstrukturområde, skal jordslås med stedlige masser. Områdene skal gis en god
terrengmessig utforming.

14 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – tidligere
PlanID 201510
Friluftsområde
a) Formålskode VFR1 og VFR2 omfatter eksisterende og omlagt bekkeløp.
b) Omlagt bekkeløp skal ha en midlere bredde på 2 m, mens resterende bekkeløp skal bestå i
dagens omfang.
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15 Hensynssoner – tidligere PlanID 201510
Frisiktsone H140
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 m over
tilstøtende vegs nivå.

Ras- og skredfare (H310)
a) Areal som er vist med faresone ras- og skredfare kan bare tas i bruk til næringsvirksomhet
dersom de er sikret mot ras/skred.
b) Alle tiltak må prosjekteres og utføres av firma med bergteknisk kompetanse, og skal samsvare
med rapport av Arentz & Kjellesvig.

Høyspenningsanlegg (H570)
a) Hensynssone H370_1 omfatter lufttrukken linje. Byggeforbudsgrense er 8 meter til hver side
av anlegget, dvs. en totalbredde på 16 meter.
b) Hensynssone H370_2 omfatter intern nedgravd høyspentlinje. Byggeforbudsgrense har
totalbredde 4 meter.

Hensyn landskap (H550)
Hensynssone H550_1 omfatter buffersone mellom byggeområde og FV43. Denne sonen skal
bevares som en skjerm mot veg og elv. Det tillates ikke tiltak utover nødvendig fyllingsfot til veg
samt hogst innenfor området.
Hensynssone H550_2 omfatter en 12 meter bred korridor over eksisterende bekk samt omlagt
bekkeløp. Det skal innenfor denne sonen ikke gjøres tiltak som kommer i konflikt med
retningslinjer fra rapport av Terrateknikk.
Omlegging av bekkeløp er søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Fylkesmannen og fylkeskommunen må gi tillatelse til tiltaket.

16 Rekkefølgebestemmelser - tidligere PlanID 201510
Før det kan gis brukstillatelse til næringsvirksomhet innenfor arealene vist som faresone ras og
skredfare (H310), skal områdene være sikret mot ras som oppgitt i pkt. 9.2. Dette er ikke til hinder
for at andre deler av det aktuelle byggeområdet kan tas i bruk.
Før det gis tillatelse til tiltak for næringsområder, trafikkområder og vann- og avløpsledninger skal
tekniske planer for disse godkjennes av kommunen.
Det skal foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende brannforsyning i henhold til gjeldende krav
(TEK10) før utbygging av området.
Park1 skal være opparbeidet som omtalt i pkt. 6.1 før byggestart i BT2.
Det skal innenfor avsatt formålsarealer for vann- og avløpsanlegg etableres overvannsbasseng jf.
overvannsrapport utarbeidet av Løyning datert 27.03.17.
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/31-9
Arkivkode: 5/35/L42/&18
Saksbehandler: Bjørnar Olsen
Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø
Dato: 17.03.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for miljø, plan og
teknisk

31.03.2020

28/2020

Behandling av klage fra Eivind og Siv Aavik på Kommunedirektørens vedtak nr. 17/2020:
Tillatelse til bygging av bolig på gnr. 5, bnr. 35 - Revøy Ytre.
Kommunedirektørens anbefaling:
1. Utvalget for miljø, plan og teknisk tar ikke klagen fra adv. Henrik A. Jensen, for sine klienter Eivind
og Siv Aavik, til følge. Utvalget opprettholder Kommunedirektørens vedtak nr. 17/2020 av
14.01.2020.
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig klageavgjørelse.
3. Beslutning om å ikke gi «utsatt iverksetting av tillatelsen» opprettholdes.

Bakgrunn for saken:
Eiendom:
Gnr. 5, bnr. 35, Revøy Ytre
Tiltak:
Enebolig med sokkelleilighet, garasje og forstøtningsmurer.
Tiltakshaver: Tore Berge
Ansvarlig søker: Byggmester Tore Berge AS
Klager:
Siv og Eivind Aavik.
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Byggmester Tore Berge AS har søkt og fått tillatelse til oppføring av enebolig med sokkelleilighet, garasje
og forstøtningsmurer på regulert byggetomt på gnr. 5, bnr. 35 (vedlegg 3). Siv og Eivind Aavik har klaget
på vedtaket i brev fra adv. Jensen dat. 04.02.2020. I klagen er det bedt om at vedtaket gis utsatt virkning
etter forvaltningsloven § 42. Klager ber om endret vedtak til avslag, klagen er vedlagt (vedlegg 2)
Det er fattet prosessledende beslutning om avslag på utsatt iverksetting av tillatelsen i brev av 21.02.2020
(vedlegg 1).
Tomta inngår i siste mindre reguleringsendring der det bl.a. ble regulert inn byggegrense mot sjø. Det ble
gitt bestemmelser om høyden på tak over havet, takform og utforming. Fylkesmannen i Agder
opprettholder kommunens reguleringsendring den 3.12.2019.
Grenser og adkomst ble klarert i Jordskiftesak 19-080604 REN-JFLE.

Vurdering:
Om klage, klagerett, rettidighet og utsatt iverksetting: klagen skal behandles og det er besluttet avslag på
utsatt iverksetting av tillatelsen (jf. vedlegg 1).
Om høringskrav: Fra klager hevdes at vedtaket er ugyldig siden det ikke er blitt sendt på høring slik dette
er beskrevet i plan og bygningsloven (PBL) kap. 19. Administrasjonens vurdering er at dette ikke er
relevant for saken da tiltaket er vurdert i tråd med reguleringsplanen. Siste betyr at tiltaket ikke krever
dispensasjon etter kap. 19.
Om byggeforbudet som følger av PBL § 1-8 mv.: Klager viser til kgl.res av 25.03.2011 om differensiert
forvaltning av strandsonen. Vår vurdering er at det er regulert inn byggegrense i en planprosess. Videre er
arealet også avsatt til byggeområde i slik prosess. Når det søkes om tiltak som oppfyller kravene i PBL
med forskrifter og er i samsvar med reguleringsplanen med bestemmelser, gjelder rett til tillatelse. Dette
betyr at kommunen ikke har lov til å avslå byggesøknaden med mindre den kan finne en avslagshjemmel.
Det klager her sikter til utgjør ikke i seg selv en avslagshjemmel, men kan være retningsgivende for
skjønnsmessige vurderinger.
Om byggets utforming og estetikk: Klager viser til at bygget påvirker omkringliggende kulturmiljø negativt.
Det vises bla. til ferdselstien som er regulert over/langs tomta. Dette tolkes til at klager mener at PBL §
29-2 skal brukes som avslagshjemmel. I loven står her: «Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres
og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering». Administrasjonen har i
vedtaket vurdert at denne mener at tiltaket tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn. Det er vist til
grunner for dette. Nettopp stien er ikke direkte nevnt i vedtaket, men stien er regulert og har vært del av
den samlede vurdering.
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Stien har reguleringsformål som gang/sykkelvei og er i plankart, signert 06.05.96, ilagt hensynsone for
høgspent og ikke for bygningsmiljø. For den delen av tomten som retter seg mot stien, og i
byggetillatelsen er tillatt bebygd, er det i reguleringsplan gitt konkrete bestemmelser som styrer form og
høyde. Her begrenses takhøyden til 24 meter over havet, og utforming begrenses til to etasjer med flatt
tak. Reguleringsprosessen må her ha vurdert hensynet til regulert sti og til utsiktsforhold for
bakenforliggende bygg. Farger og materialvalg slik det fremgår av søknad vurderes her å inha gode
visuelle kvaliteter også mot stien.
Om lyngdalsbjørnebær: Her er det i klagen anført at tiltaket vil forringe levevilkårene til disse. Det
foreligger rapport om naturmangfold. Det er regulert inn hensynsoner som ivaretar denne
naturforekomsten. Det er stilt vilkår om at «Lyngdalsbjørnebær skal bevares slik det følger av aktuelle
hensynsone og naturmangfoldloven». Administrasjonen vurderer her at det ikke er anledning til å stille et
strengere vilkår.

Konklusjon:
Kommunedirektøren mener at søker har rett til tillatelse etter PBL § 21-4. Klagen kan ikke tas til følge.

Vedlegg:
Vedlegg er organisert kronologisk. Titler kan ikke endres og beskrives i teksten nærmere. Nr. 2 er klagen.
Nr. 3 er tillatelsen som ble påklaget. Nr. 4. er relevante tilleggsopplysninger vedrørende
Lyngdalsbjørnebær og synlig høyde på natursteinsmurer. Nr 4-11 følger slik at utvalget kan vurdere
estetikk og visuelle kvaliteter.
1

Avslag på anmodning om utsatt iverksetting - Fylkesmannen bes vurdere dette ift. klageavgjørelse
reguleringsendring - Orientering om klage - gnr. 5, bnr. 35, Revøy, Ytre.
2 Aavik-8650 - Klage FMVA sign.pdf
3 Disp og bygg 20-3 - med ansvar
4 Tilleggsopplysninger til søknad om bygging av ny bolig 5/35
5 Foto
6 Situasjonsplan stemplet mottatt 08.01.20
7 Perspektivtegning mottatt 08.01.20
8 E-4 Fasade 1 28.11.19
9 E-5 Fasade 2 28.11.19
10 E-6 Profiler 28.11.19
11 E-9 Perspektiv 3 28.11.19
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AREALFORVALTNING OG MILJØ

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«postnr» «Poststed»

Deres ref: (FM)

Vår ref: (LK)

Saksbehandler:

2019/5022

2020/31

Bjørnar Olsen

Direkte telefon:

Arkivkode:

Dato:

5/35/L42/&18

21.02.2020

Avslag på anmodning om utsatt iverksetting - Fylkesmannen bes vurdere
dette ift. klageavgjørelse reguleringsendring - Orientering om klage - gnr. 5,
bnr. 35, Revøy, Ytre.

Byggmester Tore Berge har søkt og fått ett-trinns-tillatelse til oppføring av enebolig med
sokkelleilighet på gnr. 5, bnr. 35, Revøy Ytre. Tillatelse av 14.01.2020. Det er mottatt klage fra
Advokatfirma Legalis v/ Henrik A. Jensen for sine klienter Eivind og Siv Knutsen Aavik i brev den
04.02.2020. Her anmoder adv. Jensen også om at kommunen fatter beslutning om utsatt iverksetting.

Byggetillatelsen gis ikke utsatt iverksetting etter forvaltningslovens § 42. Anmodningen til Jensen
avslås. Det ses som lite sannsynlig at klagen fører til omgjøring av en byggetillatelse der det ikke er
søkt dispensasjon. Viser her også til Fylkesmannens brev av 20.06.2019 til deres sak 2019/5022. Der
de bl.a. skriver at: «Fylkesmannen bemerker at utsatt iverksetting særlig gis i tilfeller hvor
gjennomføringen av gitt tillatelse vil utgjøre en betydelig ulempe for omgivelsene, gjøre
klagebehandlingen mindre reell eller gi uopprettelig skade. Terskelen for å gi utsatt iverksetting er høy,
og en beslutning om oppsettende virkning skal begrunnes. Fylkesmannen er kjent med at sprengning
og uopprettelig terrengarbeider på eiendommen allerede er gjennomført.» videre heter det «Ingen av
disse dispensasjonene er kurante å få, noe som kan tale for å gi saken utsatt iverksetting frem til
endelig avgjørelse i klagesaken.» På bakgrunn av dette tolkes Fylkesmannen til at utsatt iverksetting da
var en korrekt avgjørelse siden det var søkt dispensasjon, og ikke alene fordi det var mottatt en klage.
Etter en samlet vurdering gis det ikke på bakgrunn av byggesaken beslutning om utsatt iverksetting
etter forvaltningslovens § 42.

Fylkesmannen bes ta stilling til utsatt iverksetting. Kommunen er kjent med at endelig avgjørelse av
påklagde mindre reguleringsendring tilknyttet tomten er nærliggende. Her antas at Fylkesmannen
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selvstendig alt har vurdert om det bør gis utsatt iverksetting i deres sak 2019/10162, der klage på mindre
reguleringsendring behandles. Fylkesmannen var da ikke kjent med at det var gitt igangsettingstillatelse.
Det her påklagede vedtaket (byggetillatelsen av 14.01.2020, vedtaks nr. 17/2020)) bygger på nevnte
mindre reguleringsendring. Følgelig vil byggetillatelsen være ugyldig etter forvaltningsloven § 35 om
Fylkesmannen omgjør Kommunens vedtak om mindre reguleringsendring. Fylkesmannen gjøres her
oppmerksom på at det er gitt igangsettingstillatelse (ett-trins-tillatelse) og bes ta stilling til sin
vurdering om det bør gis oppsettende virkning i sin endelige klagebehandling av den mindre
reguleringsendringen.
Tegninger, igangsettingstillatelse og beskrivelse av tiltak vedlegges.

BM Tore Berge gjøres oppmerksom på at det er mottatt klage på byggetillatelsen og at tiltakshaver
bygger på eget ansvar inntil begge klager er endelig behandlet. Dette følger bl.a. av innledningen til
departementets rundskriv H – 17/92 av 29.09.1992. Dette gjelder klage på den mindre
reguleringsendringen som er oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Dette gjelder også
vedlagt klage på byggetillatelsen til å oppføre enebolig med sokkelleilighet og forstøtningsmurer på
gnr. 5, bnr. 35. Tillatelse og Klage er vedlagt. Tore Berge gjøres her oppmerksom på at denne innen
tre uker kan komme med en merknad til mottatt klage. Klagen finnes vedlagt.

Om Klage og klagerett: Vedtaket ble meldt partene 14.01.2020, og klage mottatt 04.02.2020 er
således mottatt på klagefristen og er rettidig jf. Forvaltningsloven (fvl.) § 29, første ledd. Vedtaket er
påklaget av nabo, eiere av gnr. 5, bnr. 36. Det klages på et enkeltvedtak om tillatelse til tiltak etter plan
og bygningsloven (PBL) kap. 20. Klagende part har således klagerett og det klages på enkeltvedtak som
kan påklages jf. Fvl. § 28.
Et avslag på anmodning om utsatt iverksetting er en prosessledende beslutning. Det er ikke klagerett
på prosessledende beslutninger, men beslutningen kan overprøves av Fylkesmannen og kommunen
kan likeledes på nytt ta stilling til denne vurdering på eget initiativ, eller etter anmodning. Anmodning
om dette kan sendes av part i sak.

Om behandlingstid: Det forventes at klagen behandles i Utvalg for miljø plan og teknisk (UMPT), i
politisk møte den 31.01.2020. Klagen gjøres deretter klar for oversendelse inne en uke og oversendes
Fylkesmannen i Agder, med evt. merknader, for endelig avgjørelse. Sistnevnte har normalt 12 ukers
behandlingsfrist, såfremt det ikke er fattet prosessledende beslutning om utsatt iverksetting, da er
behandlingsfristen 6 uker.

2
Sensitivity: Internal
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Vennlig hilsen
Bjørnar Olsen
Byggesaksbehandler

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til:
HANS BIRKELAND AS

Birkeland i Austad

Tore Berge

Rosnesveien 484

Siv Aavik

Bronemyra 34

Eivind Wattne Aavik

Bronemyra 34

Likelydende brev er sendt til:
ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
FYLKESMANNEN I AGDER
BYGGMESTER TORE BERGE AS

3
Sensitivity: Internal
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Vedlegg:
1

FM ber kommunen ta stilling til anmodning om utsatt iverksetting på
Kommunedirektørens byggetillatelse på gnr. 5, bnr. 35

2

Aavik - byggearbeider jan-feb 2020.PDF

3

Aavik-8650 - Klage FMVA sign.pdf

4

Disp og bygg 20-3 - med ansvar

5

Tilleggsopplysninger til søknad om bygging av ny bolig 5/35

6

Foto

7

Situasjonsplan stemplet mottatt 08.01.20

8

Perspektivtegning mottatt 08.01.20

9

E-1 Plan 1 Etg 28.11.19

10 E-2 Plan 2 Etg 28.11.19
11 E-3 Snitt 28.11.19
12 E-4 Fasade 1 28.11.19
13 E-5 Fasade 2 28.11.19
14 E-6 Profiler 28.11.19

4
Sensitivity: Internal
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Lyngdal Kommune
Plankontoret
4580 Lyngdal

Også sendt pr. e-post til post@lyngdal.kommune.no

OSLO, 04.02.2020
VÅR REFERANSE: Aavik-8650

DERES REFERANSE: 2020/31

KLAGE VED VEDTAK VEDRØRENDE TILTAK PÅ EIENDOM PÅ EIENDOM GBNR. 5/35 I KORSHAMN
- MINE KLIENTER EIVIND OG SIV KNUTSEN AAVIK
KLAGE PÅ VEDTAK
Lyngdal kommune har i vedtak av 14. januar 2020 nok en gang gitt tillatelse til tiltak for bygging av
enebolig med garasje, sekundærleilighet og forstøtningsmur på gnr. 5 bnr. 35 i Korshamn. Dette
etter at Fylkesmannen i Agder stoppet tiltaket i vedtak av 31. juli 2019. Bakgrunnen for den nye
tillatelsen er mindre endringer i gjeldende reguleringsplan for området.
Klagen er dermed inngitt rettidig og vedtaket påklages med dette.
KRAV OM OPPSETTENDE VIRKNING
Tiltakshaver gjenopptok sine arbeider på eiendommen samme dag som tiltaket ble kjent, og
fortsetter å gjøre ubotelig skade på både eiendommen, omkringliggende gangveier, verneverdig
kystmiljø og fredede vekster.
Risikoen for at tiltaket – nok en gang – blir stoppet må anses å opplagt være tilstede også denne
gangen, da lite er endret siden sist, og alle involverte parter bør være tjent med at klagen
behandles hos Fylkesmannen før videre arbeider gjennomføres.
Det anmodes derfor om at tiltaket gis oppsettende virkning, og at dette meddeles tiltakshaver så
snart som mulig.

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
NO 974 675 366 | BANK 9008.05.02655 | KLIENTKONTO 9001.12.37540 | UNIVERSITETSGATA 8, 0164 OSLO | WWW.LEGALIS.NO | (+47) 22 40 23 00 | POST@LEGALIS.NO | @LEGALISADVOKAT
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INNLEDNING
KORT HISTORIKK
Det vises innledningsvis til tidligere innsendt klage i sakens anledning, som redegjør nærmere for
de faktiske forhold i denne saken. Fylkesmannen synes å ha fått med seg disse forhold på en god
måte i den gjennomgangen av klagen som ble gjort sommeren 2019, ref. 2019/5022.
Nærværende klage vil derfor i hovedsak omhandle de rettslige grunnlag som klager anfører som
grunn for at tiltaket nok en gang må omgjøres fordi det ikke lovlig.
JURIDISK UTGANGSPUNKT
Juridisk utgangspunkt og hovedregel fremgår av Plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8 2. ledd, som
bl.a. sier følgende [mine uthevinger]:
-

«…Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk
nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig
høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt
etter tomtefestelova.…»

Dette rettslige utgangspunkt viker likevel for reguleringsplaner med byggegrense mot sjø.
Videre er det gjort vedtak den 25. september 2019, hvoretter Hovedutvalg for Miljø, Plan og Drift i
Lyngdal kommune tilpasser gjeldende reguleringsplan til det aktuelle tiltak.
JURIDISK PROBLEMSTILLING
Spørsmålet i denne saken er derfor om det finnes andre juridiske grunnlag som kommer til
anvendelse for å omgjøre vedtaket, som det vil bli redegjort nærmere for nedenfor.
GJENNOMGANG
REGULERINGSPROSESSEN HOS LYNGDAL KOMMUNE
I vedtaket fra Fylkesmannen i Agder av 31. juli 2019 sies bl.a. følgende [mine uthevinger]:
-

«…Vi mener at omsøkte enebolig innebærer en vesentlig forverring av eksisterende
situasjon når det gjelder landskapsbildet, noe som ytterligere underbygger behovet for
en reguleringsprosess.

Fylkesmannen er her opptatt av at en reguleringsprosess vil innebære en bredere, mer helhetlig
og mer detaljert vurdering av det aktuelle området, fremfor en enkeltvis vurdering av en
dispensasjonssøknad.
I nærværende sak har dette kravet fra Fylkesmannen ikke vært fulgt opp, da det i etterkant av
vedtaket kun har blitt gjort en mindre endring av gjeldende reguleringsplanen, som i all hovedsak
utelukkende har svart ut de øvrige innspill som ble gitt ved behandlingen hos Fylkesmannen.

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
NO 974 675 366 | BANK 9008.05.02655 | KLIENTKONTO 9001.12.37540 | UNIVERSITETSGATA 8, 0164 OSLO | WWW.LEGALIS.NO | (+47) 22 40 23 00 | POST@LEGALIS.NO | @LEGALISADVOKAT
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Realiteten er derfor at Fylkesmannen sitt krav om en bred planprosess har blitt tilpasset til å i
realiteten bli en mindre justering av eksisterende plan for å tilpasse den gjeldende reguleringsplan
til det aktuelle tiltaket.
Fylkesmannen bes av eget tiltak om å vurdere om den gjennomførte planprosessen, som også er
påklaget, er i henhold til kravet som ble satt.
HØRINGSKRAV JFR. PBL. § 19-1
Plan- og bygningsloven § 19-1, som bl.a. sier følgende [mine uthevinger]:
-

«…Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet
til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8.…»

I vedtaket fra Lyngdal kommune av 14. januar heter det følgende på side 6 [mine uthevinger]
-

«…Kommunen kan ikke se at aktuelle tiltak kan berøre interesseområdet til noen
offentlige myndigheter, og saken er ikke oversendt offentlige instanser for uttalelse, jf.
PBL § 19-1. Kommunen har per telefon vært i kontakt med Lars Berg Holtan i
Fylkeskommunen for å avklare om instansen allikevel ønsker saken til høring, eller kopi
av vedtak, der det ble forklart at deres interesse måtte være ivaretatt gjennom den
mindre reguleringsendringen…»

Innledningsvis presiseres at pbl. § 19-1 er en skal-regel, dvs. at det ikke er opp til kommunen selv
å vurdere om slik informasjon skal gis og høringssvar skal innhentes. Her vises også til
Fylkesmannens egne retningslinjer for hvordan slike høringer skal gjennomføres, se
Dispensjonsveileder s. 16.
Det anføres på denne bakgrunn at det er gjort en saksbehandlingsfeil hos Lyngdal kommune som
medfører ugyldighet.
TILTAK I STRID MED BYGGEFORBUDET
Som redegjort for overfor, er den fornyede tillatelsen til å bygge i realiteten identisk med den
forrige. Med unntak av noen kosmetiske justeringer på selve tiltaket, er tiltaket nå gjort lovlig
(igjen) gjennom en svært forenklet planprosess i kommunen, som både juridisk og faktisk strider
med de føringer som ble gitt av Fylkesmannen i samme sak sist sommer.
Det sentrale utgangspunkt er at all bygging innenfor 100m beltet er vesentlig innskjerpet fra både
lovgiver og forvaltning de siste årene, og hvor kyststrekningen i Agder er ansett som spesielt
under press og derfor utsatt.
Det anføres at dette tilsier at også vurderingen av nærværende tillatelse må vurderes etter disse
strenge kriteriene og i praksis som om det – fremdeles – gjaldt en dispensasjonssak. Det
forutsettes her en streng praksis, forbudet mot bygging i 100 meters beltet mot sjøen skal veie
tungt, og det skal generelt svært mye til før dispensasjon gis.
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Det er også gitt tilsvarende føringer for den kommunale planlegging og planbehandling og det
vises til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (kgl.res.
av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2), hvor følgende hitsettes fra
punkt 6.2. (retningslinjer for bl.a. Agder) [mine uthevinger]:
«…I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:
-

Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål,
som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø,
landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved
utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen på arealer som er
delvis utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.

-

Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende
bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha
betydning for plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at
inngrep og ulemper blir minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og
ulemper i forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det
legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og
allmenn tilgang til sjøen.

-

Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.

-

I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i
kommuneplan eller reguleringsplan, er i samsvar med disse retningslinjene. Eldre planer
som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller oppheves.
Et slikt arbeid bør særlig prioriteres i områder med stort press. Vurdering og eventuell
oppheving eller revidering av eldre planer vil inngå i den ordinære rulleringen av
kommuneplanens arealdel.

-

Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig
utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. Kommunene
bør i kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre bestemmelser for størrelse og
standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen.

-

Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.

-

Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp
mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles
brygger og naust bør også vurderes.

…»
Retningslinjene omhandler forhold som er direkte relevante i denne saken og som anføres å ikke
ha blitt vurdert korrekt av Lyngdal kommune.
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Innledningsvis vises til hensynet til naturmangfold, hvor det gjentatte ganger er påpekt at tiltaket
vil ha en direkte negativ konsekvens for utbredelsen av s.k. Lyngdalsbjørnebær. Det bemerkes her
at selv om dette er omtalt i vedtaket fra Lyngdal kommune, er dette i praksis ikke overholdt av
tiltakshaver ved at de allerede utførte grunnarbeider i betydelig grad har skadet forekomsten av
bærene i hensynssonen som er anbefalt. Det er ikke tilstrekkelig for vern at det ikke direkte
bygges på det aktuelle sted hvor forekomsten befinner seg.
Videre er et sentralt krav i retningslinjene at tiltaket ikke påvirker kulturmiljø. Her vises til
Fylkesmannens brev av 31. juli side 9 hvor følgende hitsettes:
-

«Vi mener at omsøkte enebolig innebærer en vesentlig forverring av eksisterende
situasjon når det gjelder landskapsbildet, noe som ytterligere underbygger behovet for
en reguleringsprosess. Vi viser her til fotomontasjen som er utarbeidet av tiltakshaver.
Montasjen viser at boligen med forstøtningsmur vil ligge svært eksponert i landskapet, og
utformingen av boligen og muren foran denne medfører at den vil få en svært lang
fasade mot sjøen…»

Ses dette faktum opp mot at fylkeskommunene i Agder selv har sendt inn søknad om å få bl.a.
Korshamn og andre uthavner på Unescos verdensarvliste, vil det aktuelle tiltak neppe bidra til å
bevare Korshamn som en uthavn med klassisk småhusbebyggelse i sørlandsstil. Det vises her til
tiltakshavers egne skisser for hvordan prosjektet vil synes fra vannet.
Det er videre et krav om at ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges. Hertil vises
til punktet overfor samt at den gamle ferdselsstien opp fra kapellet i Korshamn og opp på heia
med bl.a. den gamle skolen, tursti opp til utsiktspunkt m.v. vil miste sitt særpreg vesentlig. Det
anføres at det aktuelle tiltak ikke på noen som helst måte er tilpasset eksisterende bebyggelse,
miljø, natur og landskap i Korshamn.
Avslutningsvis anføres at Lyngdal kommune heller ikke har hensyntatt disse retningslinjene i den
grad de er pålagt.
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ANMODNING OM ENDRET VEDTAK
På bakgrunn av gjennomgangen overfor anmodes om at Fylkesmannen i Agder på nytt tar klagen
til følge og stopper tiltaket.
Det bes om at saken prioriteres, spesielt kravet om oppsettende virkning, da arbeidene på
eiendommen er i full gang.

Vennligst ta kontakt med undertegnede direkte ved spørsmål eller øvrige kommentarer.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Legalis AS

Henrik A. Jensen
Advokat (H) / partner MNA
-

KOPI:
O

SIV OG EIVIND AAVIK
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Arealforvaltning og miljø

Saksmappe: 2020/31
Dato: 14.01.2020

BYGGMESTER TORE BERGE AS
Rosnesveien 484
4580 LYNGDAL

Vedtaksnummer:
Tiltakssted:
Gårds- og bruksnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

17/2020
Revøy Ytre
5/35
Tore Berge
BYGGMESTER TORE BERGE AS

TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL § 20-3 FOR BYGGING AV ENEBOLIG MED
GARASJE, SEKUNDÆRLEILIGHET OG FORSTØTNINGSMURER.
Det vises til søknad om dispensasjon, og søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) §
20-3 (ett-trinns saksbehandling), mottatt 17.12.2019 og komplettert 08.1.2020.

KOMMUNEDIREKTØREN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-3, gis tillatelse til oppføring av
enebolig med sekundærleilighet og tilbygd garasje samt forstøtningsmurer med 2 meter synlig høyde
på eiendommen med, gnr. 5, bnr. 35 – Revøy Ytre.
Plan-/snitt-/fasadetegninger, mottatt 17.12.2019, Ilustrasjonstegninger samt situasjonskart og søkers
beskrivelse, mottatt 08.01.2020, ligger til grunn for godkjenningen. (fra søknadsdokumentene mottatt
08.01.2020 fremgår det tydelig at største høyde synlig mur skal bli 2 meter)
Vedtaket gis på følgende vilkår:
1) Forstøtningsmurer skal ikke ha synlig høyde over 2 meter.
2) Før tilkobling av vann- og avløpsledninger skal kommunen (ved Tekniske tjenester) kontaktes for
påvisning av tilkoblingspunkt. Ved søknad om ferdigmelding skal det også sendes inn rørleggermelding
med kart som viser tilkoblingspunkt.
3) Tiltaket skal underordne seg bebyggelsen i uthavnen. Farger/utførsel skal være slik omsøkt. Eventuelle
endringer krever skriftlig godkjenning eller tillatelse fra aktuelle myndighet.
4) Lyngdalsbjørnebær skal bevares slik det følger av aktuelle hensynsone og naturmangfoldloven.
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SAKENS OPPLYSNINGER
SØKNADSDOKUMENTENE:
Søknadsdokumenter:
Søknad om tillatelse til tiltak (ett-trinns saksbehandling)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningens spesifikasjoner
Ansvarlig søkers beskrivelse av tiltaket
Gjenpart og kvittering for nabovarsling
Situasjonskart 1:250, (stemplet LK - 08.01.2020)
Tegninger (fasade-/snitt-/plantegninger) 1:100
Illustrasjoner
Gjennomføringsplan, versjon 1 datert 18.01.2019 (se sak 2017/1823)
Ansvarlig søkers konfirmasjon av gjennomføringsplan.
Erklæring om ansvarsrett: THV AS
(se sak 2017/1823)
Erklæring om ansvarsrett: Lister Oppmåling AS
(se sak 2017/1823)
Erklæring om ansvarsrett: Lyngdal Rør AS
(se sak 2017/1823)
Erklæring om ansvarsrett: BM Tore Berge
(se sak 2017/1823)

Nabomerknad fra: Adv. Firma Legalis på vegne av Aavik eier av gnr. 5, bnr. 36
Ansvarlig søkers kommentar til nabomerknad
Øvrige søknadsdokumenter:
Mindre reguleringsendringer Revøy Ytre, melding om vedtak i sak 2019/1998
Oversendelse av klage til Fylkesmannen på mindre reguleringsendring

mottatt:
17.12.2019
17.12.2019
08.01.2020
08.01.2020
17.12.2020
08.01.2020
17.12.2020
08.01.2020
18.01.2019
17.12.2019
18.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
17.12.2019
17.12.2019
08.01.2020
datert
30.09.2019
03.12.2019

ANSVARLIG SØKER:
Foretaket Byggmester Tore Berge AS har erklært ansvar for å kunne ivareta søkefunksjonen. Søknaden kan
dermed realitetsbehandles.

AREALPLANSTATUS:
Det aktuelle området inngår i Reguleringsplan for «Revøy ytre og midtre ..» (planID 1032_199606), med
gjeldende reguleringsendring slik meldt partene i sak 30.09.2019. Reguleringsendringen er påklaget men
det er ikke fattet beslutning om utsatt iverksetting.
Eiendommen er utlagt til byggeområde for boliger, og er i plankartet skravert som eksisterende
bebyggelse. Det er fastsatt byggegrense mot sjø. I Hovedutvalget sitt vedtak om reguleringsendring heter
det bl.a. at (uthevninger for lesbarhet):
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«Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 25.09.2019:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 § 12-14 vedtar Hovedutvalg for miljø, plan og drift
følgende endringer i detaljreguleringsplan for Revøy ytre og midtre/småbåthavn Korshamn, planID 199606
1.

Nytt punkt - byggeområde for boliger § 2
For boliger innenfor eksisterende boligområde tillates en sekundærleilighet, forutsatt tilstrekkelig
parkeringsdekning jf. gjeldende parkeringsbestemmelser for Lyngdal kommune. Det regnes 3
parkeringsplasser for bolig og 1,5 parkeringsplass pr. sekundærleilighet.

2.

Endring bestemmelse § 6 1. avsnitt plankrav
Plankrav gjelder innenfor nye byggeområder og ikke for områder skravert som eksisterende bebyggelse i
plankartet. Skravurer i plankartet er uendret.

3.

Nytt punkt under byggeområder for boliger §2
«På gnr.5 bnr.35 kan det tillates oppført forstøtningsmurer utenfor byggegrenser påtegnet plankart.
Murer kan tillates oppført i inntil 2,0 meter synlig høyde. Pbl §29.4 gjelder».

4.

Hensynsone lyngdalsbjørnebær eiendom 5/35
Det legges inn en hensynssone for bevaring naturområde på eiendommens nord-østre hjørne, nord for
eksisterende og regulert sti gjennom eiendommen jf. Kartutsnitt:

5.

Det legges inn et bestemmelesområde jf. figur på eiendom 5/35 hvor høyeste punkt på tak ikke kan
overstige kote 24 jf. kart i saksutredning. Bebyggelse innenfor dette området tillates oppført i 2 etasjer
med flatt tak. For øvrige deler av byggeområdet legges en begrensning på kote 25,4 for høyeste punkt på
tak. Her må det vurderes takform ut fra en best mulig tilpasning til omgivelser og terreng.

6.

Nytt punkt ang. tilpasning til terreng og omgivelser:
Utnyttelsen av tomta skal være tilpasset terrenget. Med byggesøknad skal leveres en detaljert
situasjonsplan som viser planering og utforming av tomta. Det skal også leveres terrengprofiler. Bygg i 2
plan med tilbakefylt sokkeletasje skal vurderes. God terrengtilpasning og tilpasning til omliggende
bebyggelse vektlegges.
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Det skal vektlegges at boliger på eksponerte tomter, deriblant gnr.5 bnr.35 i form, farge og materialbruk
skal underordne seg den gamle bevaringsverdige bebyggelsen i Korshavn. 3D illustrasjon/fotoillustrasjon
som viser bygg i omgivelser skal medfølge søknad.»

I reguleringsbestemmelser dat. 1996 heter det bl.a. at:

Det aktuelle tiltaket er i samsvar med gjeldende detaljreguleringsplan.
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NÆRMERE OM TILTAKET:
Det søkes om bygging av enebolig med sekundærleilighet, tilbygd garasje og forstøtningsmurer på
eiendommen. Den aktuelle eiendommen er i dag delvis opparbeidet med forstøtningsmurer, og har et
beregnet areal på ca. 1483 m2.
Tiltaket vil bygges i to etasjer med tilbakefylt underetasje. Det gjelder reguleringsbestemmelser bl.a. for
høyde og takform som tiltaket føyer seg etter. Fløy mot sør og nord bygges med flatt tak med kotehøyde
23,7 moh. Tverfløy vest øst bygges med saltak som gjenspeiler foranliggende bygg med kotehøyde 25,4
moh. og takvinkel på 30 grader.
Tiltaket er tegnet med forstøtningsmurer der største synlige høyder er angitt til 2 meter. Dette fremgår
også fra målsatte perspektivtegninger. Fra perspektivtegninger fremgår enhetlig rekkverk med glass som
sikring av høyder og terrasse.
Etter gjennomføring av tiltaket vil eiendommen få et samlet bebygd areal lik 305,6 kvm BYA (ink. 3
frittliggende biloppstillingsplasser av 18 kvm BYA). Dette gir en samlet utnyttelsesgrad lik 20,6 % BYA.
Tiltaket har et BRA lik totalt 431,2 kvm (derav 54 avsatt til frittliggende parkering, 88.9 åpne overbygde
arealer, 40.6 tilbygd garasje, 128.7 underetasje og 137kvm andre etasje – hvorav sekundærleiligheten har
et BRA i overkant av 95 kvm.)
Foruten del av forstøtningsmur (merket i situasjonskart med 0.5 meter høyde) er hele tiltaket inkludert
forstøtningsmurer inntegnet innenfor regulert byggegrense mot sjø. Om forstøtningsmurer står i
reguleringsplanens bestemmelser bl.a. at «På gnr.5 bnr.35 kan det tillates oppført forstøtningsmurer
utenfor byggegrenser…»
Søkers beskrivelse:
I ansvarlig søkers beskrivelse av tiltaket datert 08.01.2020 het det bl. a. at:

ANDRE FORHOLD
 Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3.
Ved varslingsfristens utløp er det innkommet merknad til saken fra advokatfirma Legalis pva. Aavik, eier
av gnr. 5, bnr. 36.
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I nabomerknad fra 5/36 dat. 16.12.2019 heter det bl.a. at:

Utover dette heter det i hovedsak at tiltaket krever dispensasjon fra byggeforbudet som følger av PBL
§1-8, med anmodning om at slik søknad avslås.
I ansvarlig søkers kommentar til nabomerknad datert 17.12.2019 het det bl. a. at:

I ansvarlig søkers beskrivelse av tiltaket datert 08.01.2020 het det ytterligere om merknad bl.a. at:

 Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er på tomt ilagt hensynsone til arten Lyngdalsbjørnebær. Det er ikke registrert flere
arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf. Artskart og Naturbase. Det er heller ikke
registret kulturminner som vil bli berørt av tiltaket, jf. Kulturminnesøk. Dette som ikke alt er avklart
gjennom reguleringsplan med tilhørende mindre endringer og søkers beskrivelse.
 Kommunen kan ikke se at aktuelle tiltak kan berøre interesseområdet til noen offentlige myndigheter,
og saken er ikke oversendt offentlige instanser for uttalelse, jf. PBL § 19-1. Kommunen har per telefon
vært i kontakt med Lars Berg Holtan i Fylkeskommunen for å avklare om instansen allikevel ønsker
saken til høring, eller kopi av vedtak, der det ble forklart at deres interesse måtte være ivaretatt
gjennom den mindre reguleringsendringen.

ADKOMST OG PARKERING:
Adkomst er vist i sør-østre hjørne av tomt. Det foreligger dokumentasjon for veirett jf. Jordskiftesak med
kommunens saksnummer 2019/1511. Det er tinglyst veirett fra eierne av gnr. 5, bnr. 10, som tinglyst med
dokument nr. 1237788, dat. 07.11.2017, kopi av erklæring finnes i kommunens sak nr. 2017/1823. Det er
ikke mottatt nabomerknad omhandlende veirett.
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Det er vist tre parkeringsplasser på terreng samt to parkeringsplasser i garasje, dette er i tråd med
gjeldende parkeringsbestemmelser for Lyngdal Kommune.

VANN OG AVLØP:
Tiltak skal kobles til kommunalt ledningsnett. Takvann/overvann skal infiltreres lokalt på egen eiendom. Det
fremgår av søknaden at det skal installeres vannklosett ved bygging av omsøkt tiltak.
Minner her om lokal forskrift om vann og avløp.

ANSVAR OG KONTROLL:
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(iht. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)
Beskrivelse hentet fra erklæring om ansvarsrett

Foretakets navn og org.nr.
TK

Sentral
godkjenning
Ja
Nei

SØK
Søker funksjon

1

Byggmester Tore Berge AS
Org. nr. 982822408

x

PRO
Arkitektur, grensesnitt tom. rammetillatelse

1

Arkitektur, grensesnitt fom. igangsettingssøknad
Ventilasjon

1
1

Oppmålingsteknisk prosjektering

1

Rør og sanitærinstallasjoner

1

Forstøtningsmur
Utearealer og landskapsutforming / utvendig VA

1
1

Lister Arkitektur og
Byggteknikk AS
Org. nr. 997454863
Byggmester Tore Berge AS
Org. nr. 982822408
Lister Oppmåling
Org. nr. 984369972
Lyngdal Rør A. Litland
Org. nr. 984076339
Hans Birkeland AS
Org. nr. 997080211

x
d
d
x
x
x
x

UTF
Ventilasjon
Våtrom
Mur og betongarbeider
Tømrerarbeider og taktekking

1
1
1
1

Innmåling og utstikking av tiltak

1

Rør og sanitærinstallasjoner

1

Forstøtningsmur
Utearealer og landskapsutforming / utvendig VA

1
1

Byggmester Tore Berge AS
Org. nr. 982822408
Lister Oppmåling
Org. nr. 984369972
Lyngdal Rør A. Litland
Org. nr. 984076339
Hans Birkeland AS
Org. nr. 997080211

d
d
d
d
x
x
x
x

KONTROLL
Lufttetthet
Våtrom

1
1
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THV AS
Org. nr. 997448227

x
x

Side 8

KOMMUNENS VURDERING
NABOMERKNADER:
Fra merknad forstås at det er generelt hensynet til merknadshavers utsyn som vil være ulempen. Her er
tiltaket tilbakefylt, samt høyder redusert noe. Fra reguleringsplan finner en at tillat høyde for fløy mot nord
er kote 24.0 moh. Fra tegninger fremgår at tiltaket er omsøk 30 cm under tillatt/regulert høyde.
For største høyde saltak er det i reguleringsplanen angitt største takhøyde lik 25,4 som er i samsvar med
omsøkt tiltak.
Normalt i et byggefelt må det forventes at regulerte tomter blir bebygd. PBL er delt i flere kapitler, bl.a. en
for reguleringsplan og for byggesak, dette for å ivareta bl.a. hensynet til forutsigbarhet. Et område
reguleres derfor først, der det vises hvor det skal bygges, deretter søkes det om å bygge på den regulerte
eiendommen.
Her er det omsøkte bygget i tråd med gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, da har
tiltakshaver/ansvarlig søker rett til tillatelse. Sistnevnte følger av PBL § 21-4, første ledd, der det heter:
«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 217, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets
opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav.»
Ift. Mur – Det er 08.01.2020 mottatt tegninger som viser en meter synlig forstøtningsmur. Det heter i vilkår
til denne tillatelse at forstøtningsmurer ikke skal ha synlig høyde over 2 meter.
Om øvrige deler av merknad. Det er regulert byggegrense mot sjø. I PBL § 1-8 gjelder det i andre ledd,
første punktum, et generelt byggeforbud som det i merknad blir sitert fra – i loven står her at «Andre tiltak
etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann». Da det er regulert byggegrense mot sjø vil §
1-8 tredje ledd gjøre seg gjeldende, her står følgende: «Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke
annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7
nr. 2.» - Aktuelle eiendom har regulert byggegrense mot sjø, og byggeforbudet som følger av § 1-8, andre
ledd, kan derfor ikke gjøre seg gjeldende.

TILGJENGELIG BOENHET/UNIVERSELL UTFORMING:
(2) Boenhet i bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være
tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre det i § 8-6 gis
unntak fra krav til gangatkomst.
(3) Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
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UTFORMING/TILPASSING:
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin
funksjon, jf. PBL § 29-1, og at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og
i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. PBL § 29-2.
Tiltaket utgjør slik kommunen ser det et lesbart skille mot uthavnens bebyggelse, samtidig som bygget i
mørke farger og tilbakefylt terrengtilpasning underordner seg den foranliggende bebyggelsen. Takvinkler er
delvis styrt av reguleringsplan og delvis styrt av arkitektoniske valg. Her tar saltaket opp takvinkler fra
omkringliggende bebyggelse slik at skille/bruddet dempes uten unødvendige kontraster. Det flate taket gir
bedre hensyn til bakenforliggende nabo enn et saltak med uendret gesimshøyde. Garasje er sammenbygd
med boligen slik det også anbefales i reguleringsplanens bestemmelser.
Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.

KOMMUNEN MINNER OM


Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±15 cm i forhold til situasjonsplan mottatt 08.01.2019.
Stikningsdata som angir tiltakets eksakte plassering anbefales innsendt digitalt på EUREF89, versjon
SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om ferdigattest.



Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik det er utført/
plassert. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest kan gis, jf. SAK10 §§
8-1 og 8-2.



Ansvarsretten gjelder kun for det omsøkte tiltaket og har ingen varighet utover dette. Evt. endringer i
ansvarsforholdet krever ny søknad om ansvarsrett.



Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.
Reguleringsbestemmelsene for området gjelder i tillegg til vilkårene i denne tillatelsen.

64

Side 10



Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal meldes til kommunen. Det samme gjelder ved
eierskifte.



Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter.



Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. Det vil ikke bli utstedt
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest før det kan dokumenteres at vannmåler er installert. Det skal
også sendes inn situasjonsplan som viser stikkledninger og tilknytningspunkt til offentlig ledningsnett.
Det vises for øvrig til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, jfr. vedlegg.



Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Ansvarlig søker skal bekrefte overfor
kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i
eller i medhold av plan- og bygningsloven. Eventuelle avvik, merknader eller endringer skal meldes til
kommunen.



Det skal foreligge avfallsplan i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Alt
anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket skal leveres til anlegg som har nødvendig
godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen måte i samsvar med denne planen. Alt
helse- og miljøfarlig avfall skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig, jf. TEK17 §§ 9-6 – 99.



Om byggearbeidet gjelder hytte/fritidsbolig gjør vi oppmerksom på at denne automatisk vil bli meldt
inn i den kommunale renovasjonsordningen 1 år etter vedtaksdato. Hvis boligen ikke er ferdigstilt
eller innflyttet før denne tid, må kommunen få beskjed om dette.



Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Dette gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene
kan ikke forlenges, jf. PBL § 21-9.
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GEBYR:
1.

Behandlingsgebyr for søknad om byggetillatelse, for to boenheter faktureres i henhold til kommunens
satser for 2019. Saksbehandlingsgebyr er på kr 14.900,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

2.

Saksbehandlingsgebyr for søknad om tilknytning til offentlig nett faktureres i henhold til kommunens
satser. Saksbehandlingsgebyr er på kr 1.500,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

3.

Tilknytningsavgift for tilknytting til offentlig vann- og kloakk faktureres i henhold til kommunens satser.
Her faktureres kun for sekundærleilighet da første boenhet alt er fakturert jf. Kommunens sak nr.
2017/1823. Tilknytningsavgiften er på kr 10.000,- (u/moms), og kloakk er på kr 10.000,- (u/moms).
Faktura ettersendes tiltakshaver.

4.

Behandlingsgebyr for søknad om ferdigattest. Dette faktureres ikke da det alt er fakturert for en
(ubehandlet) behandling av ferdigattest i Kommunens sak nr. 2017/1823.

Torhild Hessevik Eikeland
Virksomhetsleder

Bjørnar Olsen
Byggesaksbehandler

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Tore Berge
Eivind Wattne Aavik
Siv Aavik
ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS

Rosnesveien 484
Bronemyra 34
Bronemyra 34
Universitetsgata 8

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til
Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysnings skriv. En slik klage kan føre
til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik
omgjøring.
Vedlegg:
Opplysnings skriv om klage
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Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet
Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes
klageinstansen, som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette
brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få
forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring
av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller
klagen er avgjort (oppsettende virkning).

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for
saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til Sivilombudsmannen Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen.
En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Plan & Drift
4580 Lyngdal

Lyngdal08.01.2020

TILLEGGSOPPLYSNINGER VEDRØRENDE SØKNAD OM NY BOLIG PÅ Gnr 5 Bnr 35 i KORSHAVN

Vedlagt følger situasjonskart

med påført byggegrense og hensynssone.

Revidert ytre rammer nå med 2 boenheter.
Rettet

OK
Vedlagt følger signert nabovarsel fra 5/10
Vedlagt følger tegninger som viser 2 meter mur.
Lyngdalsbjørnebærene

innenfor vernesonen skal ivaretas ved en hensynsfull rydding og

kultivering.
lnngangsparti

til utleiedel

vil være i 1.etg etasje ved overbygg,

mens inngangsparti

til

hoveddel vil være i 2 etg.
Huset er plassert og senket i terrenget for å bli minst mulig eksponert. Utformingen
bygget ser vi på som en mellomting

av

mellom gammel bebyggelse i havna og ny bebyggelse i

Bronemyra.

8.

På tidligere tegninger hadde fløyen som ligger nordvendt et saltak. Dette er nå gjort flatt for
å gi klager en bedre utsikt.

Håper med dette at søknaden kan ferdigbehandles!

Med vennlig hilsen
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/2624-2
Arkivkode: 169/1/L42
Saksbehandler: Bjørnar Olsen
Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø
Dato: 20.03.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for miljø, plan og
teknisk

31.03.2020

29/2020

Ny behandling av dispensasjonssøknad, alt. 2B, for omlegging av avkjørsel fra fv. 43 og
Monoddveien på gnr. 169, bnr. 1, Bergemonen
Kommunedirektørens anbefaling:
Utvalget for miljø, plan og teknisk finner at vilkårene for å innvilge dispensasjon som søkt av Asplan Viak
AS er til stede. Utvalget velger å innvilge dispensasjonen på vilkår. Dette gjøres med hjemmel i plan og
bygningsloven (PBL) § 19-2. For begrunnelse vises det til saksfremlegget.
Vedtaket gis på følgende vilkår:
1. Deler av eksisterende veg som fjernes skal saneres og opparbeides til landbruksareal.
2. Fremtidig dom fra Lista jordskifterett i sak 17-191684REN-JFLE viser lik løsning og avklarer de
privatrettslige forhold.
3. Det skal kun være en avkjørsel fra fv. 43 til Monoddveien.
Bakgrunn for saken:
Eiendom:
Gnr. 160, bnr. 1, Bergemonen
Tiltak:
Kryssløsning alt. 2B mellom fv. 43 og Monoddveien.
Tiltakshaver: Olav B. Løland
Ansvarlig Søker: Asplan Viak AS
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Det er mottatt to søknader for alternative løsninger for krysset mellom fv. 43 og Monoddveien som vist
på etterfølgende bilde. Her behandles alternativ 2B som er søkt av Asplan Viak AS. Alternativet er merket
med blå skravur på etterfølgende illustrasjon.

En godkjenning av flytting av veg krever dispensasjon i fra formål LNFR i kommuneplanen.
Det er til sak innhentet landbruksfaglige uttalelser som tilrår at det gis dispensasjon for den alternative
løsningen (alt. 1) og ikke denne løsningen (alt. 2B).
Det er nabomerknader til søknaden.
Utvalget har tidligere fattet vedtak om å innvilge denne dispensasjonen. Vedtaket ble påklaget av part og
opphevet av Fylkesmannen i klagebehandling. Avgjørelsen om å innvilge alternativ 2B og avslå alternativ 1
var ikke begrunnet.
Fylkesmannens oppheving av vedtak vedlegges her, mens tidligere saksfremlegg vedlegges ikke da
partene alt er kjent med disse.

Vurdering:
Om begge alternativer innvilges uten vilkår vil ikke Administrasjonens vurdering gjøre seg gjeldende. Det
antas da at hensynet til jordbruket da ville blitt vesentlig tilsidesatt og at fordelene som knytter seg til å
innvilge to løsninger utover en løsning ikke veier tyngre enn ulempene som knytter seg til tapt
jordbruksareal (j. PBL § 19-2).
Administrasjonen viser til tidligere saksfremlegg og Fylkesmannens oppheving av innvilget dispensasjon.
Det er mottatt to søknader om dispensasjon for samme veg og samme kryssløsning. De jordbruksfaglige
instanser anbefaler ikke dette alternativet (alt. 2B). Årsaken til dette er i hovedsak at det også er søkt en
alternativ løsning som bedre ivaretar deres interesser. Dersom det alene var søkt om dette alternativet,
vurderer vi at denne løsningen ikke ville blitt frarådet.
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Omsøkt dispensasjon medfører ikke reduksjon av dyrket mark, men kan gi en laver kvalitet på det sanerte
område der veien flyttes fra. Hensynet til LNFR vurderes samlet ikke å bli vesentlig tilsidesatt.
Fordelene med å innvilge dispensasjonen knytter seg til trafikksikkerhet. En innvilgelse av dispensasjonen
vil gi en markant bedring av trafikksikkerheten. Dette er en tungtveiende grunn som klart er større en den
mindre ulempen som kan knyttes til jordbruket og naboers merknader.
Bedring av trafikksikkerhet vil være til beste både for den enkelte og for samfunnet med fremtidige
generasjoner. Å innvilge dispensasjonen tilsidesetter derfor ikke hensynet festet i Lovens
formålsbestemmelse.
Det finnes to alternative dispensasjonssøknader for samme kryss. Dispensasjonsvilkårene får begge
løsninger er oppfylt og det heter da at kommunen «kan» gi dispensasjon (jf. PBL § 19-2). Om bare en
dispensasjon innvilges bør hensynet til jordbruk være retningsgivende for valget. Det er mulig å innvilge
begge dispensasjoner dersom det sikres med vilkår at ikke begge løsninger gjennomføres.

Konklusjon:
Kommunedirektøren mener at utvalget kan innvilge dispensasjonen.

Vedlegg:
1 Fylkesmannens behandling av klage over kommunens vedtak i sak om omlegging av avkjørsel og
deler av Monoddveien
.
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Lyngdal kommune

Vår dato:

Vår ref.:

19.02.2020

2019/10087

Deres dato:

Deres ref.:

03.12.2019

2018/2805

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunnar Refsland, 37 01 75 39

Postboks 353
4577 LYNGDAL

Lyngdal kommune – Fylkesmannens behandling av klage over kommunens
vedtak i sak om omlegging av avkjørsel og deler av Monoddveien, gnr/bnr
169/1, Bergemoen
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt 03.12.19.
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon for alternativ 2b
og avslag på dispensasjon for alternativ 1.
Sakens bakgrunn og Fylkesmannens myndighet:
Lista jordskifterett har 15.02.19, på vegne av partene i en jordskiftesak, søkt om tillatelse og
dispensasjon for etablering av ny avkjørsel mot FV 43. Tiltaket innebærer også en større eller mindre
omlegging av deler av Monoddveien. Det er søkt om to alternative løsninger, kalt alternativ 1 og
alternativ 2b. Alternativ 2b er 23.11.18 også omsøkt av Olav B. Løland v/ Asplan Viak AS, som er eier
av gnr/bnr 169/1 og en av partene i jordskiftesaken.
Alternativ 1 innebærer en større omlegging av Monoddveien enn alternativ 2b, ved at traseens siste
del mot fylkesveien legges i en sørlig retning på grensen mellom gnr/bnr 169/3 og 169/1 og munner
ut vinkelrett på fylkesveien. Alternativ 2b følger eksisterende trase lenger mot øst før den også
brekkes av mot sør og også her legges vinkelrett på fylkesveien.
I brev av 20.06.19 presiserer jordskifteretten at man kun søker dispensasjon for alternativ 1.
Søknaden fra Løland om alternativ 2b er imidlertid opprettholdt.
Fylkesmannens landbruksavdeling og kommunens landbruksmyndighet har uttalt seg til saken og
begge instanser anbefaler alternativ 1 fordi dette frigjør mer dyrkbar mark og gir bedre arrondering
ved at man slipper en oppdeling av jordet på gnr/bnr 167/391.
Kommunen v/ Hovedutvalget for miljø, plan og drift behandlet søknaden 21.08.19. Mot rådmannens
innstilling fattet utvalget vedtak om at søknad om dispensasjons for alternativ 1 ikke innvilges.
Dispensasjon for alternativ 2b ble deretter innvilget.

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65
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Theis Didrik Berge v/ adv. Henrik Berge har i brev av 09.09.19 påklaget både avslag på søknad om
alternativ 1 og innvilgelse av alternativ 2.
Kommunen v/ Hovedutvalget for miljø, plan og drift tok stilling til klagen 20.11.19. Vedtaket ble
opprettholdt.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og
regionaldepartementet/Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og
herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Fylkesmannen
kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt
eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
Fylkesmannens vurdering:
Klagen er fremsatt av Theis Didrik Berge som er en av partene i jordskiftesaken og eier av
naboeiendommen 167/391. Vi legger til grunn at Berge har rettslig klageinteresse som part i
jordskiftesaken og nabo. Klagen er fremsatt til rett tid.
Saken har sin bakgrunn i uenighet om privatrettslige forhold og det er som nevnt anlagt sak for Lista
Jordskifterett. Vi legger til grunn at når jordskifteretten som ledd i jordskiftesaken fremmer søknad
for å avklare om løsninger kan gjennomføres offentligrettslig, jf. jordskifteloven § 3-17, er det ikke
nødvendig eller hensiktsmessig at Fylkesmannen tar stilling til om tiltakene kan gjennomføres
privatrettslig. Dette er nettopp det jordskiftesaken må avklare.
Vi legger til grunn at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-2 andre ledd, jf. § 20-1 første ledd
bokstav l og evt. a.
Plan- og bygningsmyndighetene skal kontrollere at søknadspliktige tiltak ikke strider mot
bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket ikke er i strid med slike
bestemmelser, har tiltakshaver krav på å få tillatelse til omsøkt tiltak, jf. pbl. § 21-4 første ledd første
punktum.
Plansituasjonen og behovet for dispensasjon:
Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område og er markert med
hensynssone landbruk, jf. pbl. 11-8 tredje ledd bokstav c. Omsøkte omlegging av vei og avkjørsel er
ikke landbruksrelatert og er dermed i strid med tillatt arealbruk. Gjennomføring av tiltaket krever
derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Hensynssonen er ikke i seg selv rettslig
bindende, og § 11-8 tredje ledd bokstav c gir heller ikke selv hjemmel for å fastsette bindende
bestemmelser til sonen når den ikke ligger i randsonen til verneområder eller nasjonalparker, men
den vil være retningsgivende for dispensasjonspraksis og arealplanlegging. Skal det gis
bestemmelser utover de nevnte tilfellene, må det skje med hjemmel i §§ 11-9 til 11-11, altså som
generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller som bestemmelser til LNF-formålet. Vi er
derfor ikke enig med kommunen i at hensynssonen i seg selv krever dispensasjon. Denne delen av
dispensasjonen er dermed unødvendig, men det er uklart om kommunens vedtak omfatter
dispensasjon også på dette punkt.
Hjemmel for dispensasjon, pbl. § 19-2 andre ledd:
Pbl. § 19-2 gir hjemmel til å gi varig eller midlertidig dispensasjon når følgende vilkår i andre ledd
første og andre punktum er oppfylt:
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse [§ 1-1], blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonsbestemmelsens rettslige innhold er utdypet i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (20072008)) på side 242. Det fremgår av disse at dispensasjonsadgangen er strammet inn i forhold til
dispensasjonsbestemmelsen i tidligere pbl. av 1985 § 7.
Fra forarbeidene siteres også følgende som særskilt gjelder ved dispensasjon fra planer:

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende be
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f. eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er
fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en
hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Kommunens vurdering av dispensasjonsspørsmålet - plikten til å begrunne vedtak, fvl. §§ 24 og 25:
Det følger av fvl. § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Nærmere krav til begrunnelsen fremgår av fvl.
§ 25.
Etter det vi kan se, har utvalget ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man avslår alternativ 1 og
innvilger alternativ 2b. I og med at utvalget kommer til motsatt konklusjon av det som framgår av
administrasjonens innstilling, hadde utvalget her en særlig oppfordring til å begrunne sitt
standpunkt. Vi kan heller ikke se at saksbehandlingsfeilen er rettet i forbindelse med kommunens
forberedende klagebehandling. Utvalget viser her kun til at man mener vilkårene er oppfylt for
alternativ 1 og at tiltaket ikke fører til tap av landbruksarealer og gir en vesentlig bedring av
trafikksikkerheten.
Slik saken er opplyst, synes det relativt nærliggende at ingen av de to alternativene tilsidesetter
hensyn bak LNF-formålet i vesentlig grad, jf. også kommunens innstilling til saken og uttalelsene som
foreligger. Alternativ 1 berører landbruksinteresser i beskjeden grad ved at ny veitrase ligger i
randsonen til dyrkbar mark, på grensen mot gnr/bnr 169/3. Forutsatt at areal som ikke lenger skal
brukes til veg tilbakeføres til landbruksareal, vil landbrukshensynene totalt sett komme bedre ut enn
ved dagens situasjon. Alternativ 2b gjelder omlegging av nedre del av allerede etablert vei og berører
bare et mindre areal nederst mot fylkesveien. Her synes status for landbruksinteressene å bli
omtrent uendret sammenlignet med dagens situasjon, jf. også uttalelsen fra kommunens
landbruksmyndighet. Det er derfor mye som tyder på at det første vilkåret for å gi dispensasjon er
oppfylt for begge alternativer.
Når det gjelder det andre vilkåret for dispensasjon, altså at fordelene er klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering, innebærer begge alternativer den klare fordel at man oppnår en bedring i
trafikksikkerheten i form av en tryggere avkjørsel fra fylkesveien. Her synes alternativene omtrent
likeverdige. I utgangspunktet må dette være en relativt tungtveiende fordel. For alternativ 1 kommer
i tillegg den fordel for landbruksinteressene at man får fjernet den oppstykkingen av
landbruksarealet som dagens trase medfører og at en større del av veien kan tilbakeføres til
landbruksareal, noe som understøttes av de landbruksfaglige uttalelsene i saken. På denne
bakgrunn fremstår det derfor som uklart hvorfor utvalget mener at vilkårene for dispensasjon er
oppfylt for alternativ 2b, men ikke for alternativ 1. Mangelen på begrunnelse tyder på at utvalget
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ikke har vurdert lovens vilkår fullt ut. Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/2812 der
det fremgår at «det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. §
19-2 at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene
munnet ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi dispensasjon, og
heller ikke konkludert med om vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er oppfylt.» I den
foreliggende saken er ingen av lovens vilkår vurdert før det blir konkludert med at dispensasjon kan
innvilges for alternativ 2b. Vi kan heller ikke se at noen slik vurdering er gjort når alternativ 1 avslås.
Spørsmålet er om utvalget, på tross av at ordlyden i vedtaket kan indikere det motsatte, har ment å
avslå dispensasjon for alternativ 1 etter et fritt skjønn. Vi viser her til at selv om vilkårene for
dispensasjon skulle være oppfylt, fremgår det av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi
dispensasjon dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt, ikke at man plikter å gjøre dette.
Kommunen kan altså, dersom man har en saklig grunn, avslå en søknad om dispensasjon selv om
vilkårene for å dispensere er oppfylt, noe som kan synes nærliggende der man har to alternative
søknader til samtidig behandling, og hvor begge alternativer oppfyller vilkårene for dispensasjon,
men der et alternativ i større grad enn det andre fremmer de interesser som skal ivaretas ved
gjeldende arealformål i kommuneplanen.
Slik utvalgets vedtak er utformet, er det som nevnt mest nærliggende å oppfatte det slik at utvalget
mener at det er vilkårene for dispensasjon som ikke er oppfylt for alternativ 1, men samtidig viser
man til saksutredningen fra rådmannen som begrunnelse for dette standpunktet. Her er det
imidlertid i stor grad argumentert for motsatt standpunkt av det utvalget kommer til. I siste del av
rådmannens innstilling, er imidlertid muligheten for utøvelse av fritt skjønn beskrevet, noe som
skaper enn viss usikkerhet knyttet til om utvalget har ment først og fremt å vise til denne del av
saksframlegget. Helt sikker på at kommunen ikke har ment å avslå etter fritt skjønn, kan man derfor
ikke være. På bakgrunn av at kommunen avslår det alternativet som landbruksmyndighetene
anbefaler, altså alternativ 1, uten noen nærmere begrunnelse, knytter det seg imidlertid tvil til hvilke
saklige hensyn som eventuelt skulle tilsi at dette alternativet kan avslås etter et fritt skjønn, samtidig
som det andre alternativet innvilges.
Konklusjon:
Vi kan etter dette ikke se annet enn at manglende begrunnelse for utvalgets standpunkt i saken,
utgjør en saksbehandlingsfeil som skaper tvil om utvalget har lagt riktig forståelse av lovens vilkår
for dispensasjon til grunn for sitt vedtak om å avslå alternativ 1 og innvilge alternativ 2b. Dersom
kommunen har ment å avslå alternativ 1 etter fritt skjønn, knytter det seg tvil til hvilke hensyn som
er vektlagt. Manglene kan tyde på svikt ved selve avgjørelsen. Vi viser til Sivilombudsmannens
uttalelse i sak 2011/2812 der ombudsmannen konkluderer med at «når det ikke fremgår av vedtaket
at det ene vilkåret er vurdert, er dette en mangel ved begrunnelsen som kan tyde på svikt ved selve
avgjørelsen. Jeg kan ikke se at gyldighetsregelen i forvaltningsloven § 41 innebærer at vedtaket er gyldig på
tross av denne feilen. Det er en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har hatt betydning for
vedtaket innhold, se for eksempel Høyesteretts dom publisert i Rt. 2009 side 661 avsnitt 71. Den
mangelfulle begrunnelsen innebærer derfor at vedtaket er ugyldig.» I den foreliggende saken er
situasjonen enda klarere ved at det ikke bare mangler vurdering av ett vilkår for dispensasjon, men
begge.
På grunn av sammenhengen mellom de to alternativene, finner vi at saksbehandlingsfeilen som er
begått, kan ha virket inn på utfallet av behandlingen av begge søknader, jf. fvl. § 41. Begge vedtak må
derfor oppheves som ugyldige.
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Fylkesmannens vedtak
Lyngdal kommunes vedtak av 21.08.19 om dispensasjon for alternativ 2b og avslag på
dispensasjon for alternativ 1 oppheves som ugyldig under henvisning til begrunnelsen over.
Klagen tas til følge.
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått
informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at fvl. § 36 gir rett til dekning av vesentlige sakskostnader som
har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for en part. Et eventuelt krav om dekning av
vesentlige sakskostnader må fremsettes innen tre uker etter mottakelsen av dette brev
Med hilsen
Hanna Elisabeth Garcia de Presno (e.f.)
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Gunnar Refsland
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
ADVOKATFIRMAET KJÆR DA Henrik Berge
Postboks 153
4662
Theis Didrik Berge
Farsundsveien 40 4580
Olav B. Løland
Postboks 91
4575
Lista Jordskifterett
Marit Birkeland Kvanvik
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Arkivreferanse: 2020/2625-2
Arkivkode:
167/9/167/16/167/34/167/136/167/163/167/179/167/180/167/200/167/214/167/280/167/297/169/1/V64
Saksbehandler: Bjørnar Olsen
Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø
Dato: 20.03.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for miljø, plan og
teknisk

31.03.2020

30/2020

Ny behandling av dispensasjonssøknad, alt. 1, for omlegging av avkjørsel fra fv. 43 og
Monoddveien på gnr. 169, bnr. 1, Bergemonen.
Kommunedirektørens anbefaling:
Utvalget for miljø, plan og teknisk finner at vilkårene for å innvilge dispensasjon som søkt av
Jordskifteretten er til stede. Utvalget velger å innvilge dispensasjonen på vilkår. Dette gjøres med
hjemmel i plan og bygningsloven (PBL) §19-2. For begrunnelse vises det til saksfremlegget.
Vedtaket gis på følgende vilkår:
1. Deler av eksisterende veg som fjernes skal saneres og opparbeides til landbruksareal.
2. Fremtidig dom fra Lista jordskifterett i sak 17-191684REN-JFLE viser lik løsning og avklarer de
privatrettslige forhold.
3. Det skal kun være en avkjørsel fra fv. 43 til Monoddveien.
4. Eksisterende avkjørsel til gnr. 169, bnr. 3 flyttes fra fv. 43 til Monoddveien (jf. vegvesenet sin
uttalelse).
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Bakgrunn for saken:
Eiendom:
Gnr. 160, bnr. 1 og 3, Bergemonen
Tiltak:
Kryssløsning alt. 1 mellom fv. 43 og Monoddveien.
Tiltakshaver: Lista Jordskifterett på vegne av partene i deres sak
Ansvarlig Søker: Lista Jordskifterett
Det er mottatt to søknader for alternative løsninger for krysset mellom fv. 43 og Monoddveien som vist
på etterfølgende bilde. Her behandles alternativ 1 som er søkt av Lista Jordskifterett. Alternativet er
merket med oransje skravur på illustrasjonen under. Del av vei som fjernes, saneres og kan brukes som
jordbruksareal er merket med rød skravur.

En godkjenning av flytting av veg krever dispensasjon i fra formål LNFR i kommuneplanen.
Det er til sak innhentet landbruksfaglige uttalelser som tilrår at det gis dispensasjon for dette alternativet
(alt. 1).
Det er nabomerknader til søknaden.
Utvalget har tidligere fattet vedtak om å avslå denne dispensasjonen. Vedtaket ble påklaget av part og
opphevet av Fylkesmannen i klagebehandling. Avgjørelsen om å avslå alternativ 1 var ikke begrunnet.
Fylkesmannens oppheving av vedtak vedlegges her, mens tidligere saksfremlegg vedlegges ikke da
partene alt er kjent med disse.

Vurdering:
Om begge alternativer innvilges uten vilkår vil ikke Administrasjonens vurdering gjøre seg gjeldende. Det
antas da at hensynet til jordbruket da ville blitt vesentlig tilsidesatt og at fordelene som knytter seg til å
innvilge to løsninger utover en løsning ikke veier tyngre enn ulempene som knytter seg til tapt
jordbruksareal (j. PBL § 19-2).
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Administrasjonen viser til tidligere saksfremlegg og Fylkesmannens oppheving av avslag på dispensasjon. I
området er det mottatt to søknader om dispensasjon for samme veg og samme kryssløsning. De
jordbruksfaglige instanser anbefaler dette alternativet (alt. 1) siden det best ivaretar hensynet til
jordbruket. Dette er også det alternativet som best ivaretar de arealmessige hensyn som er festet i
Kommuneplanen.
Omsøkt dispensasjon medfører ikke reduksjon av dyrket mark. Etter en gjennomføring av tiltaket vil
«landbrukshensynene totalt sett komme bedre ut enn ved dagens situasjon» ifølge Fylkesmannen (se
vedlegg. Hensynet til LNFR vurderes samlet ikke å bli tilsidesatt.
Fordelene med å innvilge dispensasjonen knytter seg til trafikksikkerhet og til en bedring av
landbruksmuligheten til området. En innvilgelse av dispensasjonen vil gi en markant bedring av
trafikksikkerheten. Det knytter seg her også fordel til at avkjørselen fra gnr. 169, bnr. 3, kan kreves flyttet
fra fv. 43 til Monoddveien (jf. vegvesenets uttalelse). Spesielt hensynet til trafikksikkerhet er en
tungtveiende grunn. Samlet vurderes at det er vesentlig overvekt av fordeler knyttet til å innvilge
dispensasjonen.
Bedring av trafikksikkerhet og bedring av hensynet til jordbruket vil være til beste både for den enkelte og
for samfunnet med fremtidige generasjoner. Å innvilge dispensasjonen ivaretar hensynet festet i Lovens
formålsbestemmelse.
Fylkesmannen skriver i sin oppheving av vedtaket bl.a. følgende om å bruke skjønn for å avslå denne
konkrete søknaden: «På bakgrunn av at kommunen avslår det alternativet som landbruksmyndighetene
anbefaler, altså alternativ 1, uten noen nærmere begrunnelse, knytter det seg imidlertid tvil til hvilke
saklige hensyn som eventuelt skulle tilsi at dette alternativet kan avslås etter et fritt skjønn, samtidig som
det andre alternativet innvilges.»
Det finnes to alternative dispensasjonssøknader for samme kryss. Dispensasjonsvilkårene får begge
løsninger er oppfylt og det heter da at kommunen «kan» gi dispensasjon (jf. PBL § 19-2). Om bare en
dispensasjon innvilges bør hensynet til jordbruk være retningsgivende for valget. Det er mulig å innvilge
begge dispensasjoner dersom det sikres med vilkår at ikke begge løsninger gjennomføres.

Konklusjon:
Kommunedirektøren mener at utvalget bør innvilge dispensasjonen.

Vedlegg:
1 Fylkesmannens behandling av klage over kommunens vedtak i sak om omlegging av avkjørsel og
deler av Monoddveien
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Lyngdal kommune – Fylkesmannens behandling av klage over kommunens
vedtak i sak om omlegging av avkjørsel og deler av Monoddveien, gnr/bnr
169/1, Bergemoen
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt 03.12.19.
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon for alternativ 2b
og avslag på dispensasjon for alternativ 1.
Sakens bakgrunn og Fylkesmannens myndighet:
Lista jordskifterett har 15.02.19, på vegne av partene i en jordskiftesak, søkt om tillatelse og
dispensasjon for etablering av ny avkjørsel mot FV 43. Tiltaket innebærer også en større eller mindre
omlegging av deler av Monoddveien. Det er søkt om to alternative løsninger, kalt alternativ 1 og
alternativ 2b. Alternativ 2b er 23.11.18 også omsøkt av Olav B. Løland v/ Asplan Viak AS, som er eier
av gnr/bnr 169/1 og en av partene i jordskiftesaken.
Alternativ 1 innebærer en større omlegging av Monoddveien enn alternativ 2b, ved at traseens siste
del mot fylkesveien legges i en sørlig retning på grensen mellom gnr/bnr 169/3 og 169/1 og munner
ut vinkelrett på fylkesveien. Alternativ 2b følger eksisterende trase lenger mot øst før den også
brekkes av mot sør og også her legges vinkelrett på fylkesveien.
I brev av 20.06.19 presiserer jordskifteretten at man kun søker dispensasjon for alternativ 1.
Søknaden fra Løland om alternativ 2b er imidlertid opprettholdt.
Fylkesmannens landbruksavdeling og kommunens landbruksmyndighet har uttalt seg til saken og
begge instanser anbefaler alternativ 1 fordi dette frigjør mer dyrkbar mark og gir bedre arrondering
ved at man slipper en oppdeling av jordet på gnr/bnr 167/391.
Kommunen v/ Hovedutvalget for miljø, plan og drift behandlet søknaden 21.08.19. Mot rådmannens
innstilling fattet utvalget vedtak om at søknad om dispensasjons for alternativ 1 ikke innvilges.
Dispensasjon for alternativ 2b ble deretter innvilget.

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65
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Theis Didrik Berge v/ adv. Henrik Berge har i brev av 09.09.19 påklaget både avslag på søknad om
alternativ 1 og innvilgelse av alternativ 2.
Kommunen v/ Hovedutvalget for miljø, plan og drift tok stilling til klagen 20.11.19. Vedtaket ble
opprettholdt.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og
regionaldepartementet/Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og
herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Fylkesmannen
kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt
eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
Fylkesmannens vurdering:
Klagen er fremsatt av Theis Didrik Berge som er en av partene i jordskiftesaken og eier av
naboeiendommen 167/391. Vi legger til grunn at Berge har rettslig klageinteresse som part i
jordskiftesaken og nabo. Klagen er fremsatt til rett tid.
Saken har sin bakgrunn i uenighet om privatrettslige forhold og det er som nevnt anlagt sak for Lista
Jordskifterett. Vi legger til grunn at når jordskifteretten som ledd i jordskiftesaken fremmer søknad
for å avklare om løsninger kan gjennomføres offentligrettslig, jf. jordskifteloven § 3-17, er det ikke
nødvendig eller hensiktsmessig at Fylkesmannen tar stilling til om tiltakene kan gjennomføres
privatrettslig. Dette er nettopp det jordskiftesaken må avklare.
Vi legger til grunn at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-2 andre ledd, jf. § 20-1 første ledd
bokstav l og evt. a.
Plan- og bygningsmyndighetene skal kontrollere at søknadspliktige tiltak ikke strider mot
bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket ikke er i strid med slike
bestemmelser, har tiltakshaver krav på å få tillatelse til omsøkt tiltak, jf. pbl. § 21-4 første ledd første
punktum.
Plansituasjonen og behovet for dispensasjon:
Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område og er markert med
hensynssone landbruk, jf. pbl. 11-8 tredje ledd bokstav c. Omsøkte omlegging av vei og avkjørsel er
ikke landbruksrelatert og er dermed i strid med tillatt arealbruk. Gjennomføring av tiltaket krever
derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Hensynssonen er ikke i seg selv rettslig
bindende, og § 11-8 tredje ledd bokstav c gir heller ikke selv hjemmel for å fastsette bindende
bestemmelser til sonen når den ikke ligger i randsonen til verneområder eller nasjonalparker, men
den vil være retningsgivende for dispensasjonspraksis og arealplanlegging. Skal det gis
bestemmelser utover de nevnte tilfellene, må det skje med hjemmel i §§ 11-9 til 11-11, altså som
generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller som bestemmelser til LNF-formålet. Vi er
derfor ikke enig med kommunen i at hensynssonen i seg selv krever dispensasjon. Denne delen av
dispensasjonen er dermed unødvendig, men det er uklart om kommunens vedtak omfatter
dispensasjon også på dette punkt.
Hjemmel for dispensasjon, pbl. § 19-2 andre ledd:
Pbl. § 19-2 gir hjemmel til å gi varig eller midlertidig dispensasjon når følgende vilkår i andre ledd
første og andre punktum er oppfylt:
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse [§ 1-1], blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonsbestemmelsens rettslige innhold er utdypet i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (20072008)) på side 242. Det fremgår av disse at dispensasjonsadgangen er strammet inn i forhold til
dispensasjonsbestemmelsen i tidligere pbl. av 1985 § 7.
Fra forarbeidene siteres også følgende som særskilt gjelder ved dispensasjon fra planer:

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende be
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f. eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er
fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en
hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Kommunens vurdering av dispensasjonsspørsmålet - plikten til å begrunne vedtak, fvl. §§ 24 og 25:
Det følger av fvl. § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Nærmere krav til begrunnelsen fremgår av fvl.
§ 25.
Etter det vi kan se, har utvalget ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man avslår alternativ 1 og
innvilger alternativ 2b. I og med at utvalget kommer til motsatt konklusjon av det som framgår av
administrasjonens innstilling, hadde utvalget her en særlig oppfordring til å begrunne sitt
standpunkt. Vi kan heller ikke se at saksbehandlingsfeilen er rettet i forbindelse med kommunens
forberedende klagebehandling. Utvalget viser her kun til at man mener vilkårene er oppfylt for
alternativ 1 og at tiltaket ikke fører til tap av landbruksarealer og gir en vesentlig bedring av
trafikksikkerheten.
Slik saken er opplyst, synes det relativt nærliggende at ingen av de to alternativene tilsidesetter
hensyn bak LNF-formålet i vesentlig grad, jf. også kommunens innstilling til saken og uttalelsene som
foreligger. Alternativ 1 berører landbruksinteresser i beskjeden grad ved at ny veitrase ligger i
randsonen til dyrkbar mark, på grensen mot gnr/bnr 169/3. Forutsatt at areal som ikke lenger skal
brukes til veg tilbakeføres til landbruksareal, vil landbrukshensynene totalt sett komme bedre ut enn
ved dagens situasjon. Alternativ 2b gjelder omlegging av nedre del av allerede etablert vei og berører
bare et mindre areal nederst mot fylkesveien. Her synes status for landbruksinteressene å bli
omtrent uendret sammenlignet med dagens situasjon, jf. også uttalelsen fra kommunens
landbruksmyndighet. Det er derfor mye som tyder på at det første vilkåret for å gi dispensasjon er
oppfylt for begge alternativer.
Når det gjelder det andre vilkåret for dispensasjon, altså at fordelene er klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering, innebærer begge alternativer den klare fordel at man oppnår en bedring i
trafikksikkerheten i form av en tryggere avkjørsel fra fylkesveien. Her synes alternativene omtrent
likeverdige. I utgangspunktet må dette være en relativt tungtveiende fordel. For alternativ 1 kommer
i tillegg den fordel for landbruksinteressene at man får fjernet den oppstykkingen av
landbruksarealet som dagens trase medfører og at en større del av veien kan tilbakeføres til
landbruksareal, noe som understøttes av de landbruksfaglige uttalelsene i saken. På denne
bakgrunn fremstår det derfor som uklart hvorfor utvalget mener at vilkårene for dispensasjon er
oppfylt for alternativ 2b, men ikke for alternativ 1. Mangelen på begrunnelse tyder på at utvalget
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ikke har vurdert lovens vilkår fullt ut. Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/2812 der
det fremgår at «det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. §
19-2 at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene
munnet ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi dispensasjon, og
heller ikke konkludert med om vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er oppfylt.» I den
foreliggende saken er ingen av lovens vilkår vurdert før det blir konkludert med at dispensasjon kan
innvilges for alternativ 2b. Vi kan heller ikke se at noen slik vurdering er gjort når alternativ 1 avslås.
Spørsmålet er om utvalget, på tross av at ordlyden i vedtaket kan indikere det motsatte, har ment å
avslå dispensasjon for alternativ 1 etter et fritt skjønn. Vi viser her til at selv om vilkårene for
dispensasjon skulle være oppfylt, fremgår det av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi
dispensasjon dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt, ikke at man plikter å gjøre dette.
Kommunen kan altså, dersom man har en saklig grunn, avslå en søknad om dispensasjon selv om
vilkårene for å dispensere er oppfylt, noe som kan synes nærliggende der man har to alternative
søknader til samtidig behandling, og hvor begge alternativer oppfyller vilkårene for dispensasjon,
men der et alternativ i større grad enn det andre fremmer de interesser som skal ivaretas ved
gjeldende arealformål i kommuneplanen.
Slik utvalgets vedtak er utformet, er det som nevnt mest nærliggende å oppfatte det slik at utvalget
mener at det er vilkårene for dispensasjon som ikke er oppfylt for alternativ 1, men samtidig viser
man til saksutredningen fra rådmannen som begrunnelse for dette standpunktet. Her er det
imidlertid i stor grad argumentert for motsatt standpunkt av det utvalget kommer til. I siste del av
rådmannens innstilling, er imidlertid muligheten for utøvelse av fritt skjønn beskrevet, noe som
skaper enn viss usikkerhet knyttet til om utvalget har ment først og fremt å vise til denne del av
saksframlegget. Helt sikker på at kommunen ikke har ment å avslå etter fritt skjønn, kan man derfor
ikke være. På bakgrunn av at kommunen avslår det alternativet som landbruksmyndighetene
anbefaler, altså alternativ 1, uten noen nærmere begrunnelse, knytter det seg imidlertid tvil til hvilke
saklige hensyn som eventuelt skulle tilsi at dette alternativet kan avslås etter et fritt skjønn, samtidig
som det andre alternativet innvilges.
Konklusjon:
Vi kan etter dette ikke se annet enn at manglende begrunnelse for utvalgets standpunkt i saken,
utgjør en saksbehandlingsfeil som skaper tvil om utvalget har lagt riktig forståelse av lovens vilkår
for dispensasjon til grunn for sitt vedtak om å avslå alternativ 1 og innvilge alternativ 2b. Dersom
kommunen har ment å avslå alternativ 1 etter fritt skjønn, knytter det seg tvil til hvilke hensyn som
er vektlagt. Manglene kan tyde på svikt ved selve avgjørelsen. Vi viser til Sivilombudsmannens
uttalelse i sak 2011/2812 der ombudsmannen konkluderer med at «når det ikke fremgår av vedtaket
at det ene vilkåret er vurdert, er dette en mangel ved begrunnelsen som kan tyde på svikt ved selve
avgjørelsen. Jeg kan ikke se at gyldighetsregelen i forvaltningsloven § 41 innebærer at vedtaket er gyldig på
tross av denne feilen. Det er en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har hatt betydning for
vedtaket innhold, se for eksempel Høyesteretts dom publisert i Rt. 2009 side 661 avsnitt 71. Den
mangelfulle begrunnelsen innebærer derfor at vedtaket er ugyldig.» I den foreliggende saken er
situasjonen enda klarere ved at det ikke bare mangler vurdering av ett vilkår for dispensasjon, men
begge.
På grunn av sammenhengen mellom de to alternativene, finner vi at saksbehandlingsfeilen som er
begått, kan ha virket inn på utfallet av behandlingen av begge søknader, jf. fvl. § 41. Begge vedtak må
derfor oppheves som ugyldige.
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Fylkesmannens vedtak
Lyngdal kommunes vedtak av 21.08.19 om dispensasjon for alternativ 2b og avslag på
dispensasjon for alternativ 1 oppheves som ugyldig under henvisning til begrunnelsen over.
Klagen tas til følge.
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått
informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at fvl. § 36 gir rett til dekning av vesentlige sakskostnader som
har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for en part. Et eventuelt krav om dekning av
vesentlige sakskostnader må fremsettes innen tre uker etter mottakelsen av dette brev
Med hilsen
Hanna Elisabeth Garcia de Presno (e.f.)
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Gunnar Refsland
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
ADVOKATFIRMAET KJÆR DA Henrik Berge
Postboks 153
4662
Theis Didrik Berge
Farsundsveien 40 4580
Olav B. Løland
Postboks 91
4575
Lista Jordskifterett
Marit Birkeland Kvanvik
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Arkivreferanse: 2020/110-4
Arkivkode: 243/9/L33/&18
Saksbehandler: Lars Berg Holtan
Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø
Dato: 23.03.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for miljø, plan og
teknisk

31.03.2020

31/2020

Gnr. 243, bnr. 9 - Kvås Øvre, behandling av delingssøknad etter jordloven § 12
Kommunedirektørens anbefaling:
Utvalg for miljø, plan og teknisk gir med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 tillatelse til omdisponering av
arealer til adkomstvei samt fradeling av ca. 1,2 daa fra eiendommen gnr. 243, bnr. 9. jfr. søknad datert
26.10.19, supplert 13.12.19.

Bakgrunn for saken:
John Simon Nøkland søker fradeling av kårhuset fra eiendommen gnr. 234, bnr. 9. Parsellens størrelse er
ca. 1,2 daa. Søker bor i dag i kårhuset men skal flytte inn i hovedhuset på gården, det er derfor et ønske å
selge kårhuset for å beholde bosetting i kårhuset. I følge søker kan huset og adkomstvei deles fra uten at
det vil sjenere eller hindre gårdsdriften. Ny adkomst til kårboligen legges over innmarksbeite bak
riftsbygning for å unngå trafikk gjennom tunet, se kartutsnitt fra søknad. Søknaden behandles etter
jordlovens §§ 9 og 12 om omdisponering og deling.
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Eiendommen ligger innenfor LNF-område i kommuneplanens arealdel. Saken må i tillegg til behandling
etter jordloven behandles etter plan- og bygningsloven.
Etter jordlovens § 12, 6.ledd utgjør alle gnr. og bnr. søkeren eier en driftsenhet og fradelingen må
behandles i forhold til hele driftsenheten. I gårdskart har eiendommen følgende arealstatistikk:

Lovgrunnlag:
Søknaden er avhengig av tillatelse etter jordloven § 9 om omdisponering og § 12 om deling.
§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter
plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova
skal fremja.
§ 12 Deling:
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av
departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom
når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk
slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det
er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
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Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein
tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn
under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom
deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal
fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell
del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Kommunen har myndighet til fatte avgjørelser i delingssaker etter jordlova etter forskrift om delegering
av myndighet til kommunene m.fl (FOR-2003-12-08-1479).

Vurdering:
Søknaden gjelder en eiendom som ligger innenfor LNF-område i kommuneplanen og eiendommen kan
nyttes til jordbruk eller skogbruk. Søknaden om fradeling er derfor avhengig av tillatelse etter jordloven §
12.
Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til fradeling etter jordloven skal det legges vekt på om delinga vil
legge til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga skal det tas hensyn til vern
av arealressursene, den driftsmessige løsningen og om delinga medfører drifts- eller miljømessige
ulemper for landbruket i området. I tillegg kan det legges vekt på andre forhold som faller inn under av
jordlovens formål. Fradeling skal tillates dersom det ikke går utover de interessene bestemmelsen skal
verne om.
Det er søkt om å fradele ca. 1,2 daa fra eiendommen, i hovedsak er dette kårhus med uteområde, men
det skal også deles i fra noe areal til adkomstvei som i dag er innmarksbeite. Veien er ca. 55 meter lang
målt i kommunens kartverktøy, med en bredde på 3 meter vil dette utgjøre ca. 165m2 som må
omdisponeres.
Enhver fradeling fra en landbrukseiendom vil svekke eiendommens ressursgrunnlag, i tillegg til å kunne ha
drifts- eller miljømessige ulemper.
Fradeling av kårhuset fra eiendommen vil ha liten innvirkning på eiendommens ressursgrunnlag. Ny
adkomstvei skal legges over innmarksbeite i bakkant av driftsbygning, men dette er å foretrekke fremfor å
ha adkomst gjennom tunet til driftsenheten. Selv om dette medfører at det må omdisponeres litt
innmarksbeite ville en adkomst gjennom tunet hatt større negative konsekvenser for driften. Det er viktig
at veien legges på en måte som minimerer tapet av innmarksbeite. De arronderingsmessige forhold eller
adkomst til eiendommens landbruksarealer blir lite påvirket av eventuell deling. Ved fritt salg av en
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fradelt boligtomt vil det kunne oppstå konflikter knytta til spredning av gjødsel, lukt, støy, støv osv. Det
må likevel kunne forutsettes at kjøpere av eiendommen er bevisst disse momentene. Fradelingen ansees
dermed ikke å øke de drifts- eller miljømessige ulemper knyttet til landbruksdriften i så sterk grad at dette
er grunn til å nekte fradeling. Fradelingen vil bidra til å ivareta bosettingen i området.

Konklusjon:
Fradelingen har liten innvirkning på eiendommens ressursgrunnlag. Fritt salg av fradelte parsell kan
medføre fremtidige konflikter knytta til landbruksdriften, men vil samtidig bidra til å ivareta bosettingen i
området. Etter en samlet vurdering finner kommunedirektøren å innstille på at det gis tillatelse til
fradeling og omdisponering i tråd med søknaden.

4
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—

Søknad

om opprettelse

av ny grunneiendom/justering

ne.-.

av grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes
i medhold av plan- og bygningslovens
(pbl) § 20-1, 1. Iedd, bokstav
m -jf. pbl kap. 26, 27, 28 og 29 og lov om eiendomsregistrering
(matrikkelloven)
kapittel 3 og 7.
Alle relevante

punkter

fra 1-7 må være utfylt

— hvis plassmangel,

s k d
d
L:/r:;<1e£:11lSE:)r:1smune
postboks

353

i

e. /:ce.\onto.re':'

uLY§'}L“:

.

gcf?

.
E‘)/"S353?
3:'0mm_:,2n=

" - ——JL...

.2

.

følgebrev

MOTTJÅTT
å .. .-

4577 Lyngdal

Gnr.

benytt

'Festenr..

.

. . Selzsjdnsnn.

.

A A

l\\./..,.«.-...

I CLH

A'

— w.JG”.

M-

Névhl,

. .

‘7

Adresse

Bla

Poststed

2 a Søknaden

KI/£3

gjelder:

Kr ss av
Legg

2. Detsøkesom:

ved

Situasjonskart
eller kopi
gjeldende

Søknadspliktige

tiltak

etter

pbl § 20-1 bokstav

E-Grunneiendom

D Anleggseiendom

Oppmålingsforreting

for saker

D Grensejustering

2 b Parsellen(e)

m, opprettelse

etter

reguleringskart

D Festegrunn over 10 år

D Arealoverføring

D Klargjøring av

D Annet

eksisterende

Beskriv:

som viser hvilket
areal/grense
det
søkes om.

matrikkelloven

D Uteareal til eierseksjon

skal brukes

av:

av

grense

til:
Selvstendig

Parsell

nr:

Areal (ca areal)

'

1

.

57;

Formål

bruksenhet

mi

4

Tilleggsparsell

E

»

D

Tilleggsparsell

'

til gnr/bnr.

Gnr.

Bnr.

2

m2

D

D

Gnr.

Bnr.

3

m”

D

D

Gnr.

Bnr.

I

n '

',

c

.

. I

Det søkes om dispensasjon fra:
E

Kommune

lanens

_

arealdel

Dispensasjonssøknader
begrunnes
særskilt,

p

l]

Regujeringspjan

D

Bebyggelsesplan

D

Fradeling

A

Rekvisisjon

B

Utsettelse

27.06.2008, jf. overgangsforskrift

§13

Begrunnelse

skal

9 is på eget

i 100-metersbeltet

av oppmålingsforretning

ved opprettelse

eller endring

ark,

av matrikkelenhet.

etter pbl § 21-9 siste ledd.

med utsatt oppmålingsforretning

(jf. matrikkelloven

forskriften § 25). Kommunen setter en frist for når oppmålingsforretningen
er maksimalt 2 årfra tillatelsesdato).
Begrunnelse

for dispensasjonen

til sjøen

av oppmålingsforretning

Søknad om matrikulering

skal
jf. pbl § 19-2 av

v/alt. C
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§

6 andre ledd,

skal være fullført

(fristen

“.0000.

'

Eiendom

o'.

før fradeling

Gnr,

Bm,

Fm,

Dyrkbariord i

Fulldyrketjord i

da

da

snr,

,

Sum areal i da.

Annet ubebygd areal l da
.;

2&3/<7
Areal

???

som ønskes fradelt

Ca

3585

i 3/Y5

«Øk

Andre opplysninger:

i

.

.

.

.

.

I

':

I

.

.

I

I

5 a Minsteavstander:
,

Nabogrense

Minste avstand fra den planlagte
bygning til:
5 b Atkomst

Midt

_

Annen

regulert
vei

bygning

m

-jf. pbl § 27-4 og vegloven

0ff./pr'v.

m

vann- og

avlølpsledning

m

m

§§ 40-43

Hva slags vei vil ny parsell ha atkomst fra?

Ny avkjørsel

D Riksvei

eller utvidet bruk av eksisterende?

I:] Ny avkjørseldfra
offentligvei

l:]Kommunal
IE Pm/at Vei

vei

(p a_n ma Ve egges.)
I:] Utvidet bruk av eksisterende
avkjørsel,

Er avkjørselstillatelse gitt?
5 c Vannforsyning

, ,

Hvis avkjørsels- tillatelse
ganger.; er gm, må
,

dokumentasjon

vedlegges.

El JA l] NEl

- jf. pbl § 27-1
Merknad

Offenflig

Qffentng

Hø spent

kraftliäjelkabel

Vannverk:

D

avmpsamegg;

JA

[:l JA

hvis NEI : Det kreves

generelt

at alle bygninger

for

[E] NEl

beboelse
i nærheten
av off. vann/avløpsledning,
offentlig vannforsyning
og offentlig avløpsnett.

E

vannforsyning og avløpsløsning ønskes, må det utførlig

NEj

redegjøres
for planlagt løsning.
vannverk
må tilknytningstillatelse

For tilknytning
vedlegges.

tilknyttes
Dersom annen
til privat

felles

Vedl.

nr.:

Kryss av

Beskrivelse

Situasjonspjan

Deling/justering:
Det er viktig at søknaden (på kartvedlegg) viser bygningens
plassering, atkomst og parkering. Naboer og gjenboere som grenser til omsøkt

2
3
4

Gjenpart
av
Beg]-unnel5e
R
.1VVA

5

e" u
over annen
Andre vedlegg

O l n
Søkers

D ,

ao

I -

nabovarsel
for dispensasjon
.
d

o

r,

'

eiendom, skal varsles, og kvittering for varsling skal legges ved søknaden. l LNFområder kreves det uttalelse fra jordbruksmyndigheter.
Dersom det er tinglyst
urådighet på eiendommen,
kreves skriftlig samtykke fra urådighetshaver.

Glen om

o o

a

Klarlegginglutearealz

'

Legg ved kart som viser rekvirert grense/areal.

o '

navn og underskrift

0

.

anti:

'.

o

* <=' 0 j” ‘7
Adresse

BB;,"("rd

søkers underskrift

o s aver

,J0/7’/Vs’//~/c/v’
WW/7/I)
Postnr

,

.

Bra ALØoÅQn Q3

'—'

9558

E-postadresse

dot”: 5"‘/‘I0’?-/7pé[fi/I/(6)

.y2CV
l Poststed

KM!

0

Telefon

£7 'é‘jz;47€z4/1/:(p;;r

(720

5500]

Ev mottaker av faktura m/underskrift
Navn I Underskrift

‘M ti? P°mZ7ygg [< m;
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7

. ...m;

.

\

.

x

Ma, sa

' Ealteitlzu

34.2

<*

'».

(—

i 3.0

1.6
°

fl,

”

1

"

l

'

l

,l

l.

.

l*

.

.

».
"Nl

<”.

.
I

x

l

'

. __

v

.

.

-——.-..

\
x

1

Markslag

(ARS)

7 klasser

Kartet

TEGNFORKLARING

0

20

40

AREALTALL

60m

Målestokk
1: 2500vedA4utskrift
Utskriftsdato:
Eiendomsdata

23.10.2019
verifisert:

13:02
23.10.2019

13:00

å

E,”V';dr§;kt:;§’,‘fia
jord

m

Innmarksbeite
produktiv

Annet
GÅRDSKART
Tilknyttede

1032443/9/0
grunneiendommen

238/1/0-239/1/0-243/9/0

m.fl.

markslag

Bebygd,
"(ke

19018

samf..

bre

klassifisert

58.9
0.0

sum

3155_4

valgt

type

17917
19078

Arealstatlstlkken
teiger

viser arealer

pa eiendommen.

avrundingsforskjeller
1067.9
o_0

3155_4

_
—

98

for

vises

Driftssenterpunkt

l dekar for alle

kan forekomme

i arealtallene.
_
meldes

AF€31Fe5SUV59Fe“Sel'
Eiendomsgrenser

NORSKINSTITUTT FOR
BIOØKDNDMI

Det

_

Ajourfcarlngsbehov

Q

NIBID

gårdskart

man har søkt på. l tillegg

ba‘<9’““'j5'<é"‘
f" §1J'e”'<J'e””e'-°;e-

10090
vann.

viser

eiendommen

733
1014

skog

(DEKAR)

til kommunen.

243/9
Dato:

23.10.2019

Målestokk:

122500

reKvås

99

Koordinatsystem:

UTM 32N

Tegnforklaring

100

wa

W,
.

‘C,

Markslag
(ARS)7 klasser"
1:1:
0 20
Målestokk
Utskriftsdato:

TEGNFORKLARING
40 60m

Fulldyrka jord

1 : 4000 ved A4 utskrift

Overflatedyrka

27.09.2017

Tilknyttede

0.0
1 7.
1912.3

jord

skog

Annet markslag

1032-243/9

Bebygd,

grunneiendommer:

samf, vann,

.1

2.
0.0
3155.3

Sum:

NIBIO
NORSK lNSTllUlT
BlOøKONOMl

I tillegg vises

for valgt eiendom.

for gjenkjennelse.
viser arealer

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller

Areal-

i dekar for alle
Det kan forekomme

i arealtallene.

1009.3
bre

Ikke klassifisert

23811 - 239/1 - 245/4 - 243/9

1

.

gårdskart

statistikken
1912.3

f

av valgt type

bakgrunnskart

72.2

lnnmarksbeite
Produktiv

GÅRDS KART

AREALTALL (DEKAR)
x

' , .v‘

=

Kartet viser en presentasjon

FOR

101

3155.3

Ajourføringsbehov

meldes

—-

Arealressursgrenser

å”

Eiendomsgrenser

til kommunen.

Birkeland

John

Simon

,

f?

Ncaklarjgjorgjprwvekartgo17

yvx

El
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Utskrift
Dato:

fra

Norkart

AS

N

kartklient

23.10.2019

Målestokk:

I'-

115000

Koordinatsystem:

UTM 32N

"I

A

u._.J'

.

Brat

Kvés

stien

b

fl

.

U

I

.--

\

x

—.
I
O

© 2019 Norkart AS/Geovekst

og kommunene/NASA,

Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Tegnforklaring
Korapmunep/an/Kommunedeiplan
‘,./

x

//

Faresone

grense

Faresone

- Ras-

2008

PBL

og skredfare

Sikringsonegrense
Sikringsone

- Områdefor

grunnvannsforsvnng

Angitthensvngrense
Angitthensvnsone

- Hensvnfrilufisliv

Angitthensvnsone

—Bevaring

Båndlegginggrense
Båndleggingforregulering

kulturrniäø

etterPBL-

nåværende

Detaljeringgrense
Detaljeringsone-Reguleringsplan

skal forsatt gjelde

boligbebyggelse -nåværende
Tjenesteyting - nåværende
Fritids- og turistformål - nåværende
iI.i!Fl!n‘3i'I..‘5.'+2
idrettsanlegg - nåværende
Grav og urnelund - nåværende
Parkering -nåværende
Parkering

-fremtidig

Grønnstruktur-

nåværende

Friområde —nåværende
LNFR-areal - nåværende
Bruk og vern av sjø og vassdrag

Felles for

—
æ
x./\
Ø
$

kommuneplan

med tilhørende

strand:

PBL 1985 og 2008

planområde
Grense For arealforrnål
Hovedveg - nåværende
Samleveg - nåværende
Adkomstveg - nåværende
Turveg/turdrag

- nåværende

Turveg/turdrag

- framtidig
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(L441

kommune

Side 1 av5

Plankontor

(

SØKNAD

OM DISPENSASJON

Jfr. plan- og bygningsloven

Eiendommens

Navn;

av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.)

393

gnr.

OPPLYSNINGER

OM

C7

bnr.

SØKER:

/3/LR

adresse:

(må fylles

L73

ut)

«JOA/)

66/7/

Adresse:

jÅlz/q

E-post:

Join,

5‘//m,

Tlf:
FAKTURA

;

K304‘/‘aLq/03,3
zqkjszq

L?”

NEW“:

uz

.ca/»

575”0&2

SENDES TIL: (må fylles

tjo

ut)

DZ],

Adresse:
Organisasjonsnummer/Fødselsdato

(dersom

HVA SØKES DET DISPENSASJON

privatperson):

05

of 5,5

FOR:

Bygging
:?”

Fradeling

lL/ffg/Q

Lää-

été)”

/\’«>Ib/ ÅL?

Annet (hva)

Søknaden

regnes ikke som mottatt

Behandling

av en søknad om dispensasjon,

Kommunen
-

-

kan gi dispensasjon,

En dispensasjon
lovens

kan ikke gis dersom

Dersom

må fordelene
regionale

for uttalelse

før alle opplysninger

når vilkårene

formålsbestemmelse,

I tillegg

llowollci

orientering:
i plan- og bygningsloven

hensynene

blir vesentlig

ved å gi dispensasjon

eller statlige

før kommunen

av 2008, § 19-2, er oppfylt:

bak bestemmelsene

det dispenseres

fra, eller hensynene

i

tilsidesatt.
være klart større

myndigheters

kan treffe

og vedlegg følger søknaden.

saksområde

vedtak

enn ulempene

blir direkte

i saken. Både parter

etter

berørt,

og berørte

en samlet

skal søknaden
myndigheter

vurdering.
sendes

på høring

kan ha rett til å

påklage en gitt dispensasjon. En søknad om dispensasjon må derfor klart vise hva det søkes dispensasjon for,
og hvilke
kommunen

bestemmelser

eller plankrav

det skal dispenseres

kan stille vilkår til en dispensasjon.

for hver behandling

uansett

om søknaden

fra. En dispensasjon

Det blir sendt

blir godkjent

105

ut gebyr i henhold

eller ikke.

kan gis midlertidig,
til kommunens

og

gebyrregulativ

Lyngdal
kommune

Side2aV5

Plankontor

DET SØKES OM DISPENSASJON

FRA (sett

kryss i rubrikken):

Kommuneplan/delplan
D Reguleringsplan
Navn

å

(bebyggelsesplan,

lanen o

arealdel

områdereguleringsplan,

detaljreguleringsplan)

Plan ID:

Det søkes dispensasjon

fra planens...

* Sett kryss. Ett, eller ev to kryss hvis det gjelder

både plankartet

og bestemmelse.

Vær nøye med å få med alle

forhold som det må søkes disp. for. Vær oppmerksom på at ved f.eks. fradeling av boligtomt fra LNF i
kommuneplan

for bygging

av (fritids)bolig

må det søkes disp både for fradeling

og for å få lov til å bygge.

Det er

viktig å få fram hva det søkes dispensasjon for. Disp fra flere forhold kan behandles i samme søknad, ellers må ny
disp. søknad

D

sendes senere.

Plan- og bygningslovens

å 1-8 (bygge- og deleforbud

i 100—metersbeltet

langs sjøen). Eller 50 m-

grense fra vann og vassdrag.
* Kart må vise avstand til sjø/vann/vassdrag.
Plan- og bygningslovens
Veglovens
D

Annet

å 29 (byggegrenser til offentlig veier)

/ utfyllende

opplysninger:

eqtter Naturmangfoldloyens

V/

C/‘/V?

åå 8-12 skal Iegges ved i alle saker.

Jvra

CU’,

q,)”

£349.’ (*) Ut) .1?T,"/fl'-"‘o\‘jn”“/"A}£@-

» (

*

(

(&&& C? äoqjbäg/wr€yåAQn,L4
DQ

‘

, » ”

[DQ

<>

E”

.

; Åæ/kasfåw

Uöfmfa

rlæiiöøaf% ((åw f ”"”Q’°/w”[v’”
3
ir

.n

C7052’

» kg;
W

07-

'

, ([;(],

å "~

..

I

“’

.) g (”i/ihk)!.

K..,

)'

gi)

./Q“’7”L’:" I-A/Hg (H?

aclzlia/"rf (;(/agn;af Q l KV ,?

0%»

Legg ved nabosamtykke.

(spesifiserz)

Begrunnelse
Vurdering

å 29-4 (avstand til eiendomsgrense).

a ,—’[.z)QQVJOJ7‘/gr, Wä;

(ble?
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kommune
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Plankontor

Vedlegg:
Ska/følge

med søknaden.

*Eget ark kan brukes

lZl

til opplysninger

dersom

det ikke er plass på skjemaet.

Oversiktskart.
Målestokk

1: 1000,

plassering

av tiltaket

1:250O

eller

l:5000

(for større

tiltak).

og ha med lett gjenkjennelige

Skal vise beliggenhet

stedsnavn,

veier

i en større

sammenheng.

M_évise

tydelig

og lignende.

lil Situasjonskart.
Målestokk

l:250,

grunnkart.

Skal ha tydelig inntegnet tiltaket/området

tomtegrenser.

1:50O eller

1:1000

(for større

Skal også vise tomtegrense,

tiltak).

Leveres

både over

reguleringsplan/

kommuneplan

gg over

hvor det søkes dispensasjon, inkludert avstand til andre bygg, vei,

kotelinjer,

avkjørsel,

eks. bebyggelse

i området.

Nabovarsel.
Alle naboer

og gjenboere

som kan bli berørt

av tiltaket.

Begrunnelse
Hvorfor

bør det gis dispensasjon?

Begrunnelsen

skal sikre

et riktig

resultat

bilder,

erklæringer,

og legge grunnlag

for en god forståelse

av

vedtaket.

lil

Utf llendeo

l snin er

Kan være

byggetegninger

bygninger

eller vegkant.

tegninger

ligge vedlagt.

(fasader,
Leveres

snitt,

planer),

på målestokkriktige

avstand

kart og tegninger.

fra tiltak

til eiendomsgrense,

Hvis det søkes dispensasjon

eksisterende

for byggingm—å

BEKREFTELSE OG UNDERSKRIFT:
Søker bekrefter

at: (Skal krysses av)

Utfyllende

opplysninger/begrunnelse

som beskrevet

over er gitt i søknaden

(kan også leveres som

eget vedlegg)
gl

Undertegnede
tillatelser

er på det rene med at kommunens

fra annet lovverk,

svar på denne dispensasjonssøknaden,

f. eks. byggetillatelse,

må foreligge

før tiltaket
i

/-\

',”

Å ' -:1;

'a
>
ll ("
"y" L l l
.'
. . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . ..

ål
(**,

ll

l

(";'n°lfj/'L

£

_
lie

Dato og underskrift

Søknaden

sendes

å e- ost til:

post@lyngdal.kommune.no

Eller eventuelt til:
Lyngdal kommune, p/b 353, 4577 Lyngdal
* Kan eventuelt

også leveres på Servicekontoret

på Lyngdal
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rådhus

'Y_/5‘
(låt!?

A
f

gjennomføres.

i tillegg

til

Lyngdal
kommune

Side

4 av 5

Plankontor

D
VEDLEGGS SJEKKLISTE:
Søker må selv sørge for at lista blir komplett

E]

Oversiktskart
* i målestokk

D

1:1000,

eller 1:5000

(for større

tiltak).

Situasjonskart
* i målestokk

D

1:2500

1:250, 1:500eller 121000 (for større

tiltak)

over reguleringsplan/kommuneplan

1:250, 1:500 eller 1:1000

tiltak)

over grunnkart.

Situasjonskart
* i målestokk

(for større

Nabovarsel

Begrunnelser
Vurdering

for dispensasjon

etter

Byggetegninger

Naturmangfoldlovens

§§ 8-12.

i målestokk 1:100 eller 1:1000 (for større tiltak):

D alle planer
D

alle fasader

D

snitt

El

Bilder

El

Erklæringer

D

Annet,

hva?

..........................................................................................................
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PBL § 19-1.

Søknad

Dispensasjon

om dis

ensas'on

krever grunngitt

Særskilt

varsel er likevel

kapittel

20, eller når søknaden

saksområde

søknad.

Før vedtak

ikke nødvendig

blir direkte

åpenbart

berørt,

treffes,

skal naboer

når dispensasjonssøknad
ikke berører

skal få mulighet

naboens

til å uttale

varsles

fremmes

på den måten

samtidig

interesser.

som nevnti

med søknad

Regionale

og statlige

seg før det gis dispensasjon

§ 21-3.

om tillatelse

etter

myndigheter

fra planer,

plankrav

medhold

av denne

hvis
og

forbudet i § 1-8.
PBL § 19-2. Dis ensasonsvedtaket
Kommunen

kan gi varig eller midlertidig

dispensasjon

fra bestemmelser

fastsatti

elleri

lov. Det

kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse,
ulempene

etter

blir vesentlig

en samlet

Ved dispensasjon

tilsidesatt.

vurdering.

fra loven og forskrifter

helse, miljø, sikkerhet
Ved vurderingen

l tillegg

må fordelene

Det kan ikke dispenseres

ved å gi dispensasjon

være klart større

enn

fra saksbehandlingsregler.

til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens

konsekvenser

for

og tilgjengelighet.

av om det skal gis dispensasjon

fra planer

skal statlige

og regionale

rammer

og mål tillegges

særlig

vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en
direkte

berørt

statlig

Departementet

eller regional

kan i forskrift

myndighet

har uttalt

gi regler for omfanget

seg negativt

om dispensasjonssøknaden.

av dispensasjoner

og fastsette

tidsfrist

for behandling

av

dispensasjonssaker.
Endret ved lov 8. mai 2009 nr. 27.

PBL § 19-3.
Midlertidig

Midlertidi
dispensasjon

må søkeren

uten utgift

eller oppfylle

ensas'on

kan gis tidsbestemt
for kommunen

kan gjøres betinget

Erklæringen

kan kreves tinglyst.

hensyn til når retten

19-4.

Dis

Myndigheten

er stiftet

eller for ubestemt

fjerne

det krav det er gitt utsettelse

Dispensasjon

PBL§

dis

eller endre

tid. Ved dispensasjonstidens

det utførte,

med, og hvis det kreves, gjenopprette

av erklæring

der også eier eller fester

Den er bindende

for panthavere

ndi

til å gi dispensasjon

utløp eller ved pålegg

med midlertidig
den tidligere

for sin del aksepterer

og andre

og uten hensyn til om erklæringen

ensas'onsm

eller opphøre

rettighetshavere

tillatt

bruk,

tilstand.
disse forpliktelser.

i eiendommen

uten

er tinglyst.

heten

tilligger

kommunen.

Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i nærmere angitte
deler av strandsonen
planer,

ellerfor

Plankrav
Lyngdal

eller fjellområder,

bestemte

typer

tiltak,

kan Kongen
midlertidig

i forskrift

til regionalt

legge myndigheten
eller statlig

til å gi dispensasjon

fra bestemte

organ.

i kommuneplanen:
kommune

«For områder

kommuneplan

avsatt

til utbyggingsformål,

84, 86a, 86b og 93 ikkefinne
for utbyggingsformål
foreligger

September

særlige

§ 2.1, jf. PBL (1985)

fastsettes
grunner,

herunder

sted, før området
gis for inntil

småbåthavner,

inngår

i reguleringsplanen.

§ 20-4 annet

i vedtatt
Dispensasjon

3 enheter.»

2012

Plankontoret,
Revidertjanuar

Lyngdal kommune
2015
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Iedd pkt. a:
kan arbeid

reguleringsplan.
fra plankravet

og tiltak
Endelig

som nevnt i pbl 1985 §§ 81,
avgrensing

for fritidsbebyggelse

av områdene
kan, når det
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Retningslinjer for tilskudd til NMSK og skogsveier
Kommunedirektørens anbefaling:
Hovedutvalg for miljø, plan og teknisk vedtar vedlagte retningslinjer for tilskudd til nærings og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) og retningslinjer for tilskudd til skogsveier for Lyngdal kommune.

Bakgrunn for saken:
Lyngdal kommune får årlig tildelt statlige midler til tilskuddsordninger for skogbruket. Ordningene er
hjemlet i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
- §4 Tilskudd til skogkultur (NMSK)
- §5 Tilskudd til veibygging
Det skal utarbeides retningslinjer for prioritering av søknader (§3 i samme forskrift)
Etter kommunesammenslåingen er det behov for felles retningslinjer for tilskudd til skogkultur i den nye
kommunen. Tildeling av tilskudd til veibygging ble fra 01.01.2020 overdratt fra fylkesmannen til
kommune. Det må dermed vedtas lokale retningslinjer for tildeling av veitilskudd også.
Retningslinjene for tilskudd til skogkultur er i hovedsak en videreføring av tidligere retningslinjer fra de to
sammenslåtte kommunene, og viderefører i stor grad prioriteringene som har vært tidligere.
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For veitilskudd er retningslinjene en videreføring av fylkesmannens praksis for tildeling av tilskudd.
Fylkesmannen fordeler årlig en NMSK tilskuddspott til kommunene basert på blant annet avvirkningen av
skog de siste tre årene. For 2020 er foreløpig tildeling 500 000kr. Veitilskudd er en egen pott der
fylkesmannen foreløpig har bevilget 760 000kr til Lyngdal kommune.
Fylkesmannen og lokalt skogeierlag har fått utkastet til retningslinjene til uttale De har ikke kommet med
merknader eller innspill til endringer.
Vurdering:
Retningslinjene har tatt utgangspunkt i dagens praksis der foryngelse av skog ved planting,
markberedning og ungskogpleie er prioritert for tilskudd. For fremtidig verdiskapning i skogbruket mener
en dette den mest hensiktsmessige måten å disponere tilskuddet på.
Tilskuddsprosent og satser for eget arbeid er flyttet til vedlegg og foreslås at disse justeres årlig av
kommunen. Dette for å kunne justere makssatser med markedet. Og fastsette tilskudd ut fra tildeling og
forventet behov slik at en får best mulig utnyttelse av tilskuddet. Basert på forventet behov i 2020 er
foreslått tilskudds sats 25%, som i flere av nabokommunenene.
Om det enkelte år er midler igjen i ordningen er det lagt opp til et system med søknadsfrist for tildeling av
disse til prosjekter og ulike miljøtiltak.
Retningslinjene som nå fremlegges vil i tillegg til at de sikrer en forutsigbar håndtering av ordningen også
legges til grunn ved eventuell klagebehandling av enkeltsøknader.
For tilskudd til skogsveier kreves det at det bygges skogsbilvei eller traktorvei klasse 7. Samt ulike krav ut
over dette. Tilskudd til skogsbilveier er:
Veiklasse
Helårs bilvei (veiklasse 3)
Sommerbilveier (veiklasse 4)
Sommerbilvei (veiklasse 5)
Traktorveier (veiklasse 7)

Prosentsats tilskudd
30 - 50 %
30 - 40 %
25 - 35 %
25 - 35 %

Konklusjon:
Kommunedirektøren legger det utarbeidete forslaget frem for godkjenning.

Vedlegg:
1
Retningslinjer NMSK- Lyngdal
2
Retningslinjer tilskudd skogsveier - Lyngdal
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RETNINGSLINJER FOR
BEHANDLING AV SØKNADER OM
TILSKUDD TIL SKOGKULTUR
Fastsatt av

Disse retningslinjene er fastsatt med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket § 3 annet ledd.
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1 Innledning:
Formålet med forskriften om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og
lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
Kommunen er i forskriften gitt myndighet til å fatte vedtak om tildeling av tilskudd, og fastsette
overordnede retningslinjer for prioritering av søknader.

2 Retningslinjer:
2.1 Prioritering av tilskuddsramme
Kommunen får årlig tildelt en tilskuddsramme fra Fylkesmannen. I tillegg kan kommunen bidra med egne
midler. Kommunen lager retningslinjer for hvordan den tildelte tilskuddsrammen skal fordeles på tiltak.
Før retningslinjene fastsettes, skal administrasjonens forslag sendes på høring til lokale
næringsorganisasjoner i skogbruket og til Fylkesmannen.

2.1.1 Skogkultur
Skogkulturtiltak det kan gis tilskudd til er følgende, i prioritert rekkefølge;

1. Ungskogpleie
2. Markberedning
3. Planting
I tillegg kommer tiltakene som inngår i tilskuddsordningene for økt CO2-opptak i skog;

1. Gjødsling
2. Tettere planting og suppleringsplanting
Disse midlene går av sentral tilskuddsramme forvaltet av landbruksdirektoratet.

2.1.2 Miljøtiltak
I utgangspunktet prioriteres ikke tilskudd til miljøtiltak. Men om det er NMSK-midler igjen ved årets slutt,
kan disse benyttes til miljøtilskudd iht. forskriftens § 6.

2.1.3 Andre tiltak
I utgangspunktet prioriteres ikke tilskudd til andre tiltak, bortsett fra at inntil ca 10 % av tildelt
tilskuddsramme kan benyttes til finansiering av faghjelpstjenesten. Dersom det er NMSK-midler igjen ved
årets slutt, kan disse benyttes til en større del av finansieringen av faghjelpstjenesten eller til andre tiltak
hjemlet i den samme forskriften.
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2.2 Tilskuddssatser
Tilskuddssatser i vedlegg 1 justeres årlig.

2.3 Prioritering av søknader
2.3.1 Krav til tiltak og søknad
En del krav framkommer direkte av forskriften, som videre gir hjemmel for kommunen til å sette
ytterligere krav i sine retningslinjer. For søknader om tilskudd til skogkultur og miljøtiltak gjelder følgende
krav;
•
•

Gjelder landbrukseiendom med mer enn 10 daa produktiv skog.
Planstatus for det aktuelle arealet er LNFR.

•

Det gis ikke tilskudd til planting av utenlandske treslag.

•

Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført iht. Skogbrukets Kursinstitutt sine
anbefalinger (bl.a. utgitt i deres Resyme-serie) og Forskrift om bærekraftig skogbruk. For
klimatiltakene gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting, har Landbruksdirektoratet
fastsatt særskilte krav.

•

Søknad skal sendes snarest mulig etter at tiltaket er utført og senest innen ett år.

•

Det skal primært søkes elektronisk (i Altinn via Landbruksdirektoratet sine nettsider). Alternativt
kan det søkes på papir. Skjemaene LDIR-909 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til
skogkultur og LDIR-911 Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog skal i tilfelle benyttes.

•

Bare tiltak i klart avgrensede bestand kvalifiserer til tilskudd. Arbeider spredt utover områder
som ikke er klart definert gis ikke tilskudd.

•
•

Kart som viser det aktuelle arealet skal vedlegges søknaden.
Kostnadene skal dokumenteres med fakturakopi eller timeliste for skogeiers eget arbeid.

•

Årlig søknadsfrist er 20. november. For klimatiltakene gjelder følgende frister;
o Gjødsling:
15. september
o Tettere planting / suppl.planting:
1. august for vårplanting
7. november for høstplanting

Disse kravene gjelder ikke for søknader etter § 8 siste ledd. Slike søknader fremmes ved
prosjektbeskrivelse.
Søknader sendes på én av følgende måter;
Elektronisk via Altinn
Epost: Post@lyngdal.kommune.no
Post: Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal

2.3.2 Saksbehandling og utbetaling
Kommunen behandler søknadene fortløpende. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene i 2.2.1 avslås.
Ufullstendige søknader behandles ikke før de er fullstendige. Søknader innkommet etter at
tilskuddsmidlene (inkl. evt. tilleggsbevilgning) er brukt opp, blir liggende over til året etter. De behandles
så snart ny tilskuddsramme er tildelt og tilskuddssatser fastsatt. Slike søknader får tilskuddssatsen
gjeldende i behandlingsåret, ikke søknadsåret.

3

LYNGDAL KOMMUNE

114

Når en søknad godkjennes, sendes automatisk ut vedtaksbrev til søker. Det samme gjelder ved delvis
godkjenning, men da beskrives årsak til avkorting i kommentarfeltet. Ved avslag sender kommunen med
informasjon om klagerett med vedtaksbrevet.

2.3.3 Kontroll og omgjøring / tilbakebetaling
Kommunen skal jfr. § 12 i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med
forutsetningene. Kontroll skal utføres iht. direktoratets «Veileder for risikobasert kontroll av tilskudd til
skogkultur og utbetalinger fra skogfond». Her framkommer bl.a. at kommunen hvert år skal utarbeide en
risikobasert kontrollplan som beskriver planlagt kontrollarbeid i kommunen.
Kontroll skal om mulig utføres før søknaden behandles, men kan også utføres i ettertid (ut året etter
behandling). Dersom det ved kontroll avdekkes forhold som er i strid med forutsetningene for
utbetalingen kan tilskudd helt eller delvis kreves tilbakebetalt iht. forskriftens § 13. Alternativ til
tilbakebetaling er at kommunen gir skogeier mulighet til å utbedre manglene ved tiltaket innen en fastsatt
frist. Da skal ny kontroll utføres når fristen er utgått.
Kommunen kan også kreve tilskudd tilbakebetalt om skogeier i ettertid velger og får godkjent endring av
planstatus for areal hvor tilskudd er utbetalt.
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Retningslinjer for behandling av
søknader om tilskudd til bygging av
skogsveier i Lyngdal
Fastsatt av
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1. Bakgrunn
Fra 01.01.2020 ble vedtaksmyndigheten for statstilskudd til bygging av skogsveier
overført fra Fylkesmannen til kommunen. Disse retningslinjene beskriver kommunens
strategi og praksis for tildeling av støtte til veiprosjekter i skogbruket, og er i stor grad
en videreføring av Fylkesmannens retningslinjer fra 2017.

2. Hjemmelsgrunnlag
Behandling og prioritering av søknader skjer i samsvar med forskrift om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Forskriften inneholder bl.a. følgende om tilskudd
til veibygging, jf. §§ 3, 5 og 9:
• Det kan gis tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når
dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og
utmarksressursene.
• Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver
gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål,
eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
• Veiene skal bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med
byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruksdepartementet.
• Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som
kommunen har godkjent.
• Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den ble
opprinnelig bygd.
• Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak, vilkårene må
være i samsvar med tiltakenes formål.
• Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om
fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og
evt. vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.
• Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra prioritering av
tilskudd.
• Utgifter til planlegging som står i rimelig forhold til kostnadene med tiltaket, kan
inngå i tilskuddsgrunnlaget.
• Minst 10 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og
sluttregnskapet er godkjent.
Behandling og prioritering av søknadene skal samtidig foregå ut fra forskriftens
formål, jf. § 1 som sier følgende:
”Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale
og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i
skogen blir ivaretatt og videreutviklet.”

3. Krav til søknaden
Søknad om tilskudd til veibygging skal skrives på skjema LDIR-903 B utarbeidet av
Landbruksdirektoratet. Skjemaet finnes på direktoratets hjemmesider
www.landbruksdirektoratet.no jf. skjema LDIR-903 B. Det er viktig at skjema for
2
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søknad om tilskudd fylles ut nøyaktig og at nødvendige kart og byggeplan er vedlagt
for å kunne behandle og prioritere søknaden.

3.1 Byggeplan
Byggeplan for skogsbilveier og traktorveier (i veiklasse 7) skal godkjennes av
kommunen og legges ved søknaden om tilskudd. Byggeplanen skal inneholde viktige
detaljer for gjennomføringen av prosjektet som for eksempel byggekvalitet. Krav til
innhold og detaljeringsgrad i byggeplanen vil variere med størrelsen og
vanskelighetsgraden av prosjektet, jf. krav til byggeplan på skjema LDIR-903 B
Søknad om tilskudd til veibygging.
En byggeplan skal inneholde minst arbeidsbeskrivelse med byggeteknikk og
oppgave over planlagt tykkelse og kvalitet på bærelaget. Det skal også angis kvalitet
og massesortiment på slitelaget. Større bruer skal prosjekteres for seg og inneholde
nødvendige skisser og tegninger av brukar og brua, og angi lengde og totalvekt den
skal bygges for.
For mindre korte avkjøringer som tømmeleveringslommer/velteplasser er det
tilstrekkelig med foreligger målsatt standard typetegning fra Normaler for
landbruksveier eller tilsvarende i tillegg til angitt byggeteknikk.
Det er ikke krav om egen kostnadskalkyle i byggeplanen for anlegg som skal ut på
anbudskonkurranse. Dersom anlegget skal utføres av byggherren selv, familie eller
lignende forhold ved egeninnsats, skal det foreligge kostnadskalkyle sammen med
byggeplanen.
Byggeplan som ligger til grunn for søknaden om tilskudd skal være utarbeidet av
s e r t i f i s e r t veiplanlegger eller person med tilsvarende kompetanse og skal
kvalitetssikres av kommunen.
Senterlinje
Senterlinjen skal være stukket i terrenget og inntegnet på kart. I enkle og kurante
saker kan dette punktet utelates.
Detaljkart
Kart med veiens beliggenhet på detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større skal følge
byggeplanen.
Lengdeprofil
Lengdeprofil kan unntas fra byggeplanen for veier uten kritiske stigningsforhold.
Kritiske stigningsforhold har en der stigningen avviker med mindre enn 2 % fra det
maksimalt oppgitte for den enkelte veiklasse i veinormalene.
Byggebeskrivelse
Detaljert arbeidsbeskrivelse kan erstattes av generelt tverrprofil med angivelse av
massekvaliteter og lagtykkelse for bærelag, eventuelt forsterkingslag og
avretningslag for hele veien eller for de enkelte strekninger med lik oppbygging og
byggemetode.
Stikkrenneplan
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Stikkrenneplanen skal angi plassering av stikkrenner, dimensjon og skråstilling.
Stikkrenneplan inngår normalt i arbeidsbeskrivelsen.

3.2 Avtale om kostnadsfordeling, gjennomføring og framtidig vedlikehold
For gjennomføring av skogsveiprosjekter er det nødvendig med byggeledelse med
oppfølging av prosjektet underveis. Person eller foretak som er ansvarlig for
byggeledelse skal merkes av i søknaden, enten dette er veiplanlegger, foretak,
formannen for veianlegget eller annen person. For prosjekter med mer enn en eier
skal det foreligge underskrevet avtale om framtidig vedlikehold.

3.3 Oversiktskart
Til oversiktskart skal det normalt brukes kart i målestokk 1:50 000 med avmerket
skogområde som veianlegget omfatter, hele nytteområdet, eldre veier i eller nær
området, veiens startpunkt (merkes 0) og veiens endepunkt (merkes X), jf. også
skjema LDIR-903 B for detaljert inntegning.

3.4 Stikkrenner
Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og avrenningsforholdene ved 25 – 50
årsflommen (Q 25 -50) i det aktuelle området. Minste indre diameter settes til 400
mm på skogsbilveier siden Agder er spesielt utsatt for nedbør med ekstrem intensitet.
I risikoområder for løsmasseskred er det viktig å bruke kort avstand mellom
stikkrennene og rør med tilstrekkelig dimensjoner. For stikkrenner som bare har
dreneringsfunksjon og på traktorveier kan dimensjonen reduseres til 300 mm.
I spesielt utsatte risikoområder eller områder der tiltaket kan gi økt fare for flom,
erosjon eller løsmasseskred må NVE konsulteres og deres anbefalinger for
dimensjonering følges både i byggevedtak og byggeplan.
Dersom stikkrenner/kulvertrør benyttes i bekker/vassdrag som er fiskeførende må det
stilles krav til at rørene overdimensjoneres og legges tilstrekkelig dypt slik at bunnen
forblir permanent dekket av grus og stein, eventuelt horisontal kulvert der utløpet
senkes ca. 0,1 - 0,2 D (D = diameter/høyde) under eksisterende bunn, slik at fisk og
andre ferskvannsorganismer kan passere uten hindring.

4. Prioritering av skogsbilveier med tilskudd
Skogsveier som ikke gir grunnlag for regningssvarende drift inkludert veiens
byggekostnader skal normalt ikke tildeles tilskudd.
Snu-/leveringsplasser, vendehammere som bygges i direkte tilknytning til offentlig vei
og som bygges for å få tømmerleveringen unna offentlig vei som
trafikksikkerhetstiltak, kan vurderes mer fleksibelt og underlegges en bredere
samfunnsøkonomisk og trafikksikkerhetsmessig vurdering.
Lyngdal kommune legger spesielt vekt på følgende forhold for prioritering av
søknader om tilskudd til bygging av skogsveier, jf. forskriften § 3:
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4.1 Veistandard og byggeteknikk
Skogsbilveier prioriteres med tilskudd der helårs bilvei (veiklasse 3) med høy
bæreevne for tømmerbil med henger gis høyest prioritet. Dette er skogsbilveier som
skal tåle trafikkbelastning av tunge kjøretøy, høy utkjøringsintensitet fra skogsdrifter
med stor mengde tømmer og som gir permanente veier med lave framtidige
vedlikeholds- og ombyggingskostnader. Nyanlegg og ombygging prioriteres likt og
etter samme kriterium. Veiklasse 4 (sommerbilvei) prioriteres noe lavere. Veiklasse 5
(sommerbilvei for tømmerbil uten henger) er unntaksløsning og prioriteres lavt.
Det er i utgangspunktet et generelt lokalt krav at bilveier med tilskudd bygges med
bærelags- og slitelagskvalitet av knust fjell på enten fjellskjæring, steinfylling eller
duk/geonett. Det stilles ikke krav til knusing eller bearbeiding av bærelaget der
sprengning fra sidetak gir brukbar fraksjon til kombinert overbygning/bærelag. –
Såkalt sprengsteinsvei. Det er tilleggskrav om å bruke vibrovals for komprimering av
bærelaget før utlegging av slitelaget. Denne byggeteknikken gis prioritet ved
fastsetting av tilskuddsprosent. Annen byggeteknikk (beskrevet i byggeplanen for det
enkelte prosjekt) som likevel tilfredsstiller veinormalenes krav prioriteres lavere ved
tildeling av tilskudd.

4.2 Traktorveier
Traktorveier gis lavere tilskuddssats enn bilveier. Forutsetningen for tilskudd til
traktorvei er veiklasse 7 (tung traktorvei) med helårs bæreevne for lassbærer bygd
som sprengsteinsvei eller med annet godkjent byggemateriale som bærelag av
tilsvarende kvalitet. Traktorveier med viktig adkomstfunksjon prioriteres. Med viktig
adkomstfunksjon menes adkomstveger (basveger) som dekker et helhetlig
skogområde for en eller flere skogeiendommer.

4.3 Skoginteresser i veien
Skogsveier der skogbruksinteressene er dominerende prioriteres framfor veier med
vesentlige utmarksinteresser og andre interesser.
Det er skogbruksinteressene som utgjør tilskuddsgrunnlaget for skogsveien.

5. Fastsetting av prosentsats for tilskudd
Tilskuddet beregnes ut fra en fastsatt prosentsats for det enkelte veianlegg.
Følgende forhold legges vekt på ved fastsetting av størrelsen på prosentsats for
tilskuddet:

5.1 Produktivt skogareal
Størrelsen på produktivt skogareal i veiens dekningsområde.

5.2 Kubikkmasse i h.kl. IV og V,
Kubikkmasse i h.kl. IV og V, eldre produksjonsskog og hogstmoden skog i veiens
dekningsområde.

5.3 Antatt årlig hogstkvantum
Antatt årlig hogstkvantum i veiens dekningsområde.
5
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5.4 Samarbeidstiltak
Skogsveier hvor planlegging og bygging gjennomføres som fellestiltak gis prioritering
ved fastsetting av tilskuddsprosent.

5.5 Veiklasser
Tilskuddsprosenten fastsettes for de ulike veiklasser etter følgende prioritet:
Helårs bilvei
Helårs bilvei veiklasse 3 (eventuelt veiklasse 2) med høy standard som skal kunne
trafikkeres med lass hele året. Dette er skogsbilveier som skal tåle stor
trafikkbelastning av tunge kjøretøyer.
Bilveier som bygges for transport av tømmer i barmarksperioden
Veiklassen (veiklasse 4) bør bare bygges i områder der tømmerkvantum og
transportavstand tilsier biltransport, men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser
ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en helårsvei.
Sommerbilvei for tømmerbil uten henger beregnet for tømmertransport utelukkende i
barmarksperioden
Veiklassen (veiklasse 5) må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller
økonomisk forsvarlig å bygge i en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare
brukes i unntakstilfeller og prioriteres lavt i tilskudd.
Traktorveier (tunge traktorveier) veiklasse 7
Det er en forutsetning med helårs bæreevne for lassbærer og byggeteknikk av
sprengstein eller materiale med tilsvarende bæreevne.

5.6 Trebruer
Spesielle trebruprosjekter kan prioriteres med økt tilskuddssats for å stimulere til økt
bruk av tre som byggemateriale.

5.7 Tilskuddsnivå
Følgende tilskuddsnivå brukes som retningsgivende ved fastsetting av
tilskuddsprosent:
Veiklasse
Helårs bilvei (veiklasse 3)
Sommerbilveier (veiklasse 4)
Sommerbilvei (veiklasse 5)
Traktorveier (veiklasse 7)

Prosentsats tilskudd
30 - 50 %
30 - 40 %
25 - 35 %
25 - 35 %
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6. Andre forhold og forutsetninger for tildeling av tilskudd
6.1 Tiltak på deler av skogsveianlegg
Ombygging av del av skogsvei som heving av bæreevne over strekning, utbedring av
kurve, avkjørsel, stigning, veibredde, stikkrenner, bru, snuplass mm., kan tildeles
tilskudd dersom øvrig del av veianlegget har tilfredsstillende standard og tiltaket for
øvrig oppfyller formålet med tilskudd til veibygging.

6.2 Minimum kostnad
Minimum kostnad for søknad om tilskudd skogsveier og tiltak på skogsveier settes til
kr 60 000.

6.3 Vedlikeholdsplikt
Lyngdal kommune stiller som vilkår ved tildeling av tilskudd at veien vedlikeholdes i
25 år i den standard og veiklasse den er bygd i. Den generelle vedlikeholdsplikten
framgår av forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket. Kommunen kan
gjennomføre vedlikeholdskontroll av skogsbilveinettet.

7. Om innsending av søknad om tilskudd, frister mm.
Skogeier sender søknad om tilskudd med nødvendige vedlegg til kommunen. Skjema
LDIR 903 B. Søknaden kan sendes på epost på papir til kommunen, jf.
www.lyngdal.kommune.no.
Frist for innsending av søknader settes til 1. februar, 1. april og 1. september det
enkelte år. De etterfølgende søknader behandles og prioriteres etter første mann til
mølla prinsippet så lenge årets bevilgning rekker.
Kommunen behandler søknadene etter hvert som de kommer inn med svar innen tre
uker. Søknader som kommer til kommunen etter 15. november blir lagt til side frem til
1. februar året etter før de behandles. Svarbrev sendes som standardisert
tilsagnsbrev til søker.

8. Kontroll og oppfølging underveis i bygginga
For å sikre at byggingen av skogsveien skjer i samsvar med veinormaler og
byggeplan og at arbeidet gjennomføres med høy kvalitet er kontroll og oppfølging
gjennom byggeperioden helt nødvendig. Kommunen er ansvarlig for sluttkontroll ved
bygging og ombygging av skogsveier med tilskudd. Kommunen kan stille krav til
byggeledelse under arbeidet.

9. Klage
Vedtak fattet av kommunen om tilskudd til skogsveier kan påklages til Fylkesmannen,
jf. forskriften § 11 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage sendes til kommunen.

10. Dispensasjon
Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene.
7
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/2567-5
Arkivkode: 24/1/L13
Saksbehandler: Britt Alice Oseassen
Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø
Dato: 16.03.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for miljø, plan og
teknisk

31.03.2020

33/2020

Behandling av søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Åmland og
Kåveland hyttefelt planid 201216
Kommunedirektørens anbefaling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres detaljreguleringsplan for Åmland og Kåveland
hyttefelt planid 201216. Iht. søknad gjøres følgende endringer:
Plankart:
1. Et areal på ca. 175 m2 omreguleres fra friluftsformål til fritidsbebyggelse. Arealet tillegges tomt
118. Byggegrense endres tilsvarende, og er 4 m fra tomtegrense.
2. Plankart oppdateres iht. faktisk plassering av nettstasjonen.
Planbestemmelser:
Ingen endringer

Bakgrunn for saken:
Fra Tor Angell foreligger det søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Åmland og Kåveland
hyttefelt planid 201216. Endringen gjelder et område i nærheten av eiendom gnr 24 bnr 149.
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Det søkes om at et areal på ca. 175 m2 omreguleres fra friluftsformål til fritidsbebyggelse og tillegges
tomt 118, eiendom gnr. 24 bnr 149. I tillegg søkes det om at plankart oppdateres iht. faktisk plassering av
nettstasjon.

Oversiktskart. Blå ring angir område hvor planen søkes endret.

Flyfoto. Blå ring viser område hvor det søkes endrnger i reguleringsplanen.

Området som det søkes endret formål for, er tenkt benyttet som biloppstillingsplass/snuplass. Ved å
endre planen som omsøkt vil det være snumulighet på tomta, og man slipper å bakke ut på veien til
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hyttefeltet (Skarveskjærveien). Videre vil det ifølge søker med utvidelse av tomta være mulig å lage
parkeringsplassen uten forstøtningsmurer, en løsning som vil være lite synlig og falle naturlig inn i
terrenget.
Det ble opprinnelig søkt om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplanen. Den aktuelle
dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune i brev
av 11.07.19. Kommunen mottok uttalelse kun fra FM (brev av 28.08.19). Etter nærmere
gjennomgang/vurdering av tiltaket har kommunen foreslått at det søkes om mindre endring av den
gjeldende reguleringsplanen, og dispensasjonssøknaden trekkes. Søknad om mindre reguleringsendring
ble mottatt 18.02.20.

Situasjonskart. Til venstre: Blått i skisse over angir areal som skal tillegges tomt 118. Til høyre. Angir skisse hvordan
parkering/biloppstillingsplass er tenkt.

Uttalelser
Det har vært dialog med saksbehandler hos Fylkesmannen og Fylkeskommunen hvor det er avklart at
søknad om mindre endring av planen ikke trengs sendes på høring. Søknad om endring av planen gjelder
samme tiltak som dispensasjonssøknaden og uttalelser gitt til denne søknaden kan legges til grunn.
 Fylkeskommunen hadde ikke merknader til dispensasjonssøknad, og vil ikke komme med
uttalelse til søknad om mindre reguleringsendring.
 Fylkesmannen kom med uttalelse til dispensasjonssøknaden i brev datert 28.08.19 hvor de
uttalte:
«Vi mener at det er uheldig å redusere friluftsområde til fordel for parkeringsplass. Vi er ikke sikre
på at dette gir mindre terrenginngrep totalt sett enn gjeldende løsning, slik søker hevder. Vi er
likevel enig i at dette er en forholdsvis liten del av et stort friluftsområde, og at det vil bety lite for
områdets funksjon som friluftsområde om det aktuelle arealet inngår i hyttetomta».
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Agder Energi Nett har uttalt
«Nettstasjonen er plassert mellom kote 12 og 13. Det må sikres at ikke fylling for ny
biloppstillingsplass hindrer adkomst til nettstasjon. Det må evt settes opp en forstøtningsmur eller
lignende for ikke å stenge adkomst rundt nettstasjonen. Her bør det være min 1,0 meter rundt
denne».
Kåveland velforening 2 v/leder Ivar Damman skriver i epost 21.02.20 at de ikke har merknader i saken.

Vurdering:
Arealet som søkes omregulert er del av et større sammenhengende friområde i reguleringsplanen.
Fylkesmannen har uttalt at de mener det er uheldig å redusere friluftsområde til fordel for
parkeringsplass. Administrasjonen er enig med Fylkesmannen at det generelt er uheldig å omregulere
friområder til andre formål som byggeområde, parkeringsplass mm. Det bør være en balanse mellom
grøntområder og byggeområder, da slike grøntområder i bolig- og hyttefelt vil ha funksjon som avbrekk
og gi luft mellom bebyggelsen. Videre kan omregulering av friluftsområde lett skape presedens.
Arealet som søkes omregulert har en størrelse på ca. 175 m2 og ligger inneklemt mellom nettstasjon og
eiendom gnr/bnr 24/149. Søker argumenterer for at utvidelse av tomta anses som naturlig når man tar
hensyn til faktisk plassering av trafo. Administrasjonen er ikke helt enig i den argumentasjonen, men er
positiv til omsøkte endring. Det anses at endringen ikke vil være til vesentlig ulempe for
friluftsinteressene i området. Det er en forholdsvis liten del av et stort friluftsområde som søkes
omregulert, med skrånende terreng og inneklemt mellom nettstasjonen og hyttetomta. En endring vil
heller påvirke områdets tilgjengelighet negativt eller komme i konflikt med hensynsone naturmiljø. Som
Fylkesmannen har uttalt vil endringen bety lite for områdets funksjon som friluftsområde om det aktuelle
arealet inngår i hyttetomta.
Søker argumenterer også for at omsøkte endring vil medføre at det kan opparbeides parkeringsplass med
mindre inngrep i terrenget. Fylkesmannen er ikke sikre på at utvidelse av tomta vil gi mindre
terrenginngrep totalt sett enn gjeldende løsning.
Omregulering av grøntområder til utbyggingsformål som f.eks. til fritidsbebyggelse som i denne saken,
kan lett medføre presedens og at grøntområdene på sikt «spises opp». I denne saken vil en endring være
positivt ift trafikksikkerhet. En utvidelse av tomta vil medføre snumulighet på egen eiendom, noe som er
vanskelig å få til i dag. I dag rygges det ut på veien som betjener hyttene i området, noe som ikke er en
god løsning. Etter tomt 118 betjener veien 11 tomter samt småbåthavnen. Det dreier seg ikke om mye
trafikk, men utfra trafikkhensyn bør det legges opp til å snu på egen tomt. Trafikksikkerhet og at
endringen ikke er til ulempe på friluftsinteressene i området, tilsier at dette er endringer som kan
godkjennes. Naboer og velforening har heller ikke protestert på omsøkte endring.
En vedtatt reguleringsplan kan endres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14. Hovedregelen etter
PBL er at endring og opphevelse av reguleringsplan følger de samme prosesser som for utarbeidelse av ny
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reguleringsplan. Det er i PBL § 12-14 åpnet for at man kan vedta endring av reguleringsplan etter en
enklere prosess. Det vurderes at vilkårene for å behandle søknaden som mindre endring av
reguleringsplanen er oppfylt. Det er ikke behov for å se omsøkte endring i større sammenheng, endringen
påvirker ikke gjennomføring av planen eller friluftsinteressene i området. Videre er omsøkte endring ikke
konfliktfylte. Det er generelt uheldig å omregulere grøntområder, selv om de ikke påvirker
friluftsinteressene negativt, men i denne konkrete saken legges det vekt på at omsøkte endring er positiv
ift at det gir en mer trafikksikker løsning.

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at planen endres iht. søknad.

Vedlegg:
1
Søknad om mindre reguleringsendring.pdf
2
Tilbakemelding Agder Energi.jpg
3
Vedlegg 2.pdf
4
Vedlegg 1.pdf
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Arkivreferanse: 2020/785-3
Arkivkode: 177/1/L33
Saksbehandler: Britt Alice Oseassen
Adm.enhet: Arealforvaltning og miljø
Dato: 18.03.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for miljø, plan og
teknisk

31.03.2020

34/2020

Gnr 177 bnr 1 Madland Ytre - behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av
parsell til boligformål
Kommunedirektørens anbefaling:
Kommunedirektøren anbefaler utvalg for miljø, plan og teknisk at søknad om dispensasjon for fradeling
av en parsell på 5 da fra eiendom 177/1 avslås. Vilkårene for å gi dispensasjon etter PBL § 19-2 vurderes
ikke å være oppfylt.
Bakgrunn for saken:
Kommunen har mottatt ny søknad om fradeling av 5 mål tomt fra gnr. 177/1 til boligformål. Området er
uregulert og er i kommuneplanen avsatt til LNF. Videre er parsellen plassert innenfor hensynsone
drikkevannsforsyning H110.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og hensynssone
drikkevann (§ 5.1). I tillegg til behandling etter plan- og
bygningsloven må saken vurderes etter drikkevannsforskriften, etter helselovgivningen og jordloven.
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Kartutklipp over viser gjeldende kommuneplan for området. Rødt angir omtrentlig plassering for ny tomt. Skravuren i dette
område gjelder hensynsone drikkevann og grønt arealformål LNF (landbruk-, natur- og friluftsformål).

Skisse angir parsell som søkes fradelt.

Av kommuneplanens bestemmelse § 5.1 om hensynssonen for drikkevann går
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det fram følgende: "Innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskildene i kommunen tillates ikke ny aktivitet
eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensning av vannkilden. I tilknytning til eksisterende
boligbebyggelse kan det tillates tiltak etter PBLs § 20-2 og § 20-3. Tiltaket må ikke være i konflikt med
hensynssonen".
Området er også klausulert etter vassdragsloven. I klausuleringsbestemmelsene står det blant annet
"Ny bebyggelse tillates ikke." Det er ellers åpent for et kårhus for hvert bruk i området.
Tiltakshaver har tidligere søkt om utskillelse av tomt til boligformål i dette området. Se skisse under.
Hovedutvalg for miljø plan og drift behandlet denne søknaden i møte 19.06.19, hvor søknaden ble avslått.

Gult område angir ny tomt. Blå streker angir ca. plassering av tomt som ble søkt fradelt i 2019.
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Tidligere parsell grenset helt ned til Biktjønnvannet. Iht. mottatte skisse er ny parsell plassert 90 m fra
vannet. Søker oppfatter at hovedbegrunnelsen for avslaget var at bolig ble liggende for nær vann, samt at
det ikke var ønskelig med «aktivitet» eller ny bebyggelse i området. Ny tomt er derfor trukket mer enn 60
m fra vannet, noe som er i tråd med de gamle reguleringsbestemmelser for området. De skriver videre i
søknaden at de er klar over at området er båndlagt, men håper at de ved å utføre eksklusive tiltak kan få
tillatelse. Bla vil renseanlegget ha så stor virkningsgrad at det ikke vil forurense vannet og planlagte bolig
vil være i en etasje, med mørke farger og vil ikke danne silhuett. Grunneier er villig til å avgi sin eksklusive
rett til å bygge kårbolig mot at søknad om fradeling av boligtomt godkjennes. Videre argumenteres det i
søknaden at søker er kjent med at andre boliger i området har fått dispensasjon og de ber om
likebehandling.
Søknad samt særutskrift fra forrige behandling er vedlagt.

Vurdering:
Det var flere grunner til at administrasjonen ved forrige behandling anbefalte at søknad om dispensasjon
ble avslått. Avstand til vann var en, men den viktigste grunnen var hensynet til drikkevannskilden.
Innenfor kommunens nedbørsfelt skal hensynet til bevaring av drikkevannskilden være det viktigste
hensynet ved arealvurderinger. Det er viktig at drikkevannskilder og kildens nedslagsfelt gis tilstrekkelig
og langsiktig beskyttelse mot forurensing og forringelse. Derfor er det vedtatt bestemmelser som
regulerer grunneiere og allmenhetens bruk av areal i nedbørsfeltene – klausuleringsbestemmelser.
Bestemmelsene er et nødvendig verktøy for å sikre trygg vannforsyning både på kort og lang sikt.
I utgangspunktet er det ikke ønskelig med aktivitet i nedslagsfeltet. Dette for at det ved aktivitet lett kan
medføre forurensing. Selv om dagens renseanlegg er mye bedre enn 1960-80 åra, er dette ikke
tilstrekkelig. Så lenge det er aktivitet er det fare for forurensing.
Aktuelle området ligger i delnedbørsfelt B, som er et klausulert område for Lyngdal vannverk. Lyngdal
vannverk er kommunens største vannverk, og forsyner flertallet av kommunens innbyggere og industri i
området østre Rom – Selør. Forurensning av drikkevannskilden kan få katastrofale følger og mange som
vil bli berørt. Klausuleringsbestemmelsene er et kompromiss mellom vannverkets ønske om ingen
aktivitet og det som er økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig.
Noen tiltak tillates dog jfr. klausuleringsbestemmelsene. Dette er fulgt opp i kommuneplanens
bestemmelse § 5.1 hvor det heter: innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskildene i kommunen tillates
ikke ny aktivitet eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensning av vannkilden. I tilknytning til
eksisterende boligbebyggelse kan det tillates tiltak etter pbl § 20-2 og § 20-3. Tiltaket må ikke være i
konflikt med hensynsonen. Det er åpnet for et kårhus for hvert bruk.
For å beskytte vannkilden mot forurensing og sikre god folkehelse er det viktig å overholde
klausuleringsbestemmelsene. Det er argumentert at det er gitt dispensasjon til andre boliger i området og
ber om likebehandling. Det stemmer at det er gitt noen tillatelser, men dette kan ikke danne presedens for
å gi nye tillatelser, så lenge tiltaket er i strid med intensjonen med hensynsone drikkevann.
Klausuleringsbestemmelsene er ganske klare på at det ikke bør bygges/tillates nye enheter. Nye enheter
innenfor nedslagsfeltet vil øke aktivitetsnivået, noe som er uheldig og bør unngås.
Klausuleringen medfører ulemper/begrensninger for grunneierne i nedbørsfeltet. Da avtalen ble laget
utbetalte derfor kommunen erstatning til de som var grunneiere da.
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Videre uttalte både Fylkesmannen og Fylkeskommunen seg negativt til å fradele tomt i området.
Fylkeskommunen uttalte at boligen ville ligge eksponert til og at en dispensasjon kan skape uheldige
forventninger om likebehandling for tilsvarende søknader nært drikkevannskilden. Videre uttalte de at
det finnes gode muligheter for oppføring av bolig med mindre konsekvenser annet sted på eiendom
177/1. Fylkesmannen uttalte at området er viktig for friluftsliv med nærhet til sentrum og det store
planlagte boligområde på Bergsagerheia. Tiltaket er i strid med de hensyn som en skal ta til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i LNF-områder.
Det er i hensynssone for drikkevannsforsyning klare bestemmelser om at det ikke bør bygges. Selv om det
er lagt opp til god rensing av avløpsvann, uttalte Fylkesmannen at det er fare for forurensing av
drikkevannskilden. Det at en grunneier har sagt seg villig til å avstå fra retten til å bygge kårhus, gir ikke
noen rett til å bygge et hus til. Samfunnsinteressene her til sammen er sterke og tilsier at det ikke bør
bygges og dette må veie mer en enkeltpersoners ønske om å bygge akkurat her.
For å kunne gi dispensasjon må to vilkår være oppfylt:
1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse
må ikke bli vesentlig tilsidesatt
2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. Her dreier det seg ikke om
personlige fordeler, men fordeler for samfunnet eller gruppe mennesker.
Selv om vilkårene nevnt over er oppfylt, har kommunen ingen plikt til å gi dispensasjon. I PBL § 19-2 står
det «kan».
Spørsmålet er om hensynene blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon fra arealformål LNF og
kommuneplanens bestemmelse § 5.1 hensynsone drikkevann i denne saken.
Som nevnt er ny parsell trukket lengre fra vannet, ca. 90 meter, men ligger fremdeles innenfor
hensynsone drikkevann. Administrasjonen vurderer at hensynene til drikkevann vil bli vesentlig tilsidesatt
om det gis tillatelse også med ny plassering av boligtomt. Det er ikke ønskelig med ny bebyggelse i disse
klausulerte områdene. Videre anser man at plassering av ny tomt vil stride med de hensyn som en skal ta
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i LNF-områder. Ny tomt er
flyttet lengre vekk fra vannet, noe som er positivt, men er i samme område som forrige tomt det ble søkt
om. Det vises til kart i saksframlegget hvor det er forsøkt vis ny og tidligere tomt. Det er lite annen
bebyggelse i dette området. Utfra uttalelsene som ble gitt til forrige behandling, spesielt fra
Fylkesmannen, kan man ikke se at forholdene har endret seg. Muligens omsøkte tomt vil være mindre
eksponert enn forrige tomt, men det anses å ha liten betydning, utfra forholdene som er nevnt over.
Det er også kommet inn merknader fra nabo, eier av 177/3 til omsøkte fradeling. De er imot en ny tomt
slik omsøkt. De skriver i sin merknad at det vil forringe deres jakt- og beiterettigheter pga. hensyn til ny
nabo samt at plassering av hus kommer til å ha innsyn til deres eiendom. De viser også til dele- og
byggeforbud pga. drikkevann. Naboeiendom (177/1) har fått fradelt hyttetomt tidligere.
Andre forhold
Det er ikke registrert kulturminner som vil bli berørt av tiltaket.
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Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert opp mot Artsdatabanken og Naturbase og det er ikke funnet
forhold som vurderes å være til hinder for tiltaket. Det er funn i nærheten av omsøkte parsell, se utklipp
under, men ingen direkte funn innenfor omsøkte parsell.

Utklipp fra artskartdatabanken. Angir observasjoner som er gjort i området. Størrelsen på sirklene i kartet symboliserer antall
observasjoner i punktet. Fargen på sirkelen angir den høyeste kategorien i punktet, ikke antall observasjoner av arter i den
høyeste kategorien.

Det vises også til tidligere saksframlegg. Saken er ikke sendt på høring igjen, men legget til grunn tidligere
uttalelser.

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler utvalget å avslå søknad om dispensasjon. Omsøkte parsell ligger innenfor
nedbørsfeltet og hensynet til bevaring av drikkevannskilden er viktig ved arealvurderinger i disse
områdene for å sikre trygg vannforsyning både på kort og lang sikt. Det ble i 2019 gitt avslag på fradeling
av tomt i samme område pga hensynet til drikkevann. Ny parsell er trukket lengre fra vannet, men
fremdeles innenfor hensynsone drikkevann. Kommunedirektøren vurderer at de samme argumentene
som sist gjør seg gjeldende. Det vises til særutskrift for behandling av tidligere sak. Det vises også til
vannproblemene som oppsto på Askøy i 2019 hvor det kom bakteriesmitte i drikkevannforsyningen

Vedlegg:
1
Søknad om tillatelse til bygging.docx
2
kartskisse.pdf
3
Kartskisse Eierslandsveien.pdf
4
Særutskrift HMPD 19.06.19 sak 56-19 fradeling Madland
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Lyngdal Kommune
Servicekontoret
4580 Lyngdal

Lyngdal 10.01.20

Grunneier Håkon Madland er eier av gården G.nr 177 B.nr. 1. Han er villig til å selge en tomt på ca 5
daa, til tiltakshaver Wenche og Jørn Slimestad.
Grunneier og tiltakshaver har vært i kontakt med landbrukskontoret, administrasjon av tekniske
tjenester og ordfører.
Tiltakshaver har tidligere søkt om utskillelse av ny grunneiendom til boligformål. Dette ble det avslag
på. Hovedbegrunnelsen for avslaget var, slik undertegnede oppfatter det, at bolig ble liggende for
nær vann, samt at det ikke er ønskelig med «aktivitet» eller ny bebyggelse i området.
Vi har tatt hensyn til dette og søker nå om fradeling av grunneiendom til boligformål som ligger mer
en 60 m fra vann. Dette er i tråd med de gamle reguleringsbestemmelser for området.
Der det ønskes bygd ny enebolig grenser til Biktjønnvannet. Vannet renner videre ut i
Åvitslandsvannet, som er kommunens drikkevann. Vi er klar over at området er båndlagt, men med
eksklusive tiltak, håper vi å få tillatelse.
Vi søker om dispensasjon fra kommunens arealdel med følgende begrunnelse:
1. Grunneier Håkon Madland er villig til å avgi sin eksklusive rett til å bygge kårbolig på denne
eiendommen mot at undertegnede får søknaden godkjent.
2. Avløpsvannet vil få renseanlegg. Dette vil ha så stor virkningsgrad at det ikke vil forurense
vannet. Dokumentasjon, fra Rørleggeren Lyngdal, på renseanlegg og jordprøver som er tatt vil
ettersendes.
3. Huset og veien vil ligge skånsomt i terrenget. Det vil bli lagt vekt på minst mulig inngrep i
terrenget. Tiltenkt hustype er på ett plan og med mørke farger. Slik at det ikke danner noen
silhuett.
4. Hvis saken blir godkjent vil det bli søkt om avkjørselstillatelse.
5. Vi kjenner til at andre boliger i området har fått dispensasjon fra kommunens arealdel. Vi ber
derfor om likebehandling.
6. To naboer grenser til G.nr. 177 B.nr.1. Den ene har merknader til tiltaket. Dette ligger vedlagt.
a. Grunneier på Gnr. 177, Bnr. 3 ønsker ikke en ny bolig på naboeiendommen. Hans
hovedargument er at et nytt hus vil få for mye innsyn over hans eiendom. Undertegnede
mener dette blir urimelig. Avstand i luftlinje mellom de to bolighus vil bli ca 220 meter.
På generelt grunnlag vil da boligbygging bli umulig.

Det er ønske fra grunneier og tiltakshaver med felles befaring sammen med behandlende
representanter fra kommunen!
Med dette håper vi Lyngdal kommune ser positivt på saken og innvilger tillatelse!
Mvh Wenche og Jørn Slimestad
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G.br.177/1 - Eierslandsveien
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Arkiv: 177/1/L33/&18
Saksmappe: 2019/818 13012/2019
Saksbehandler: Britt Alice
Oseassen
Dato: 22.05.2019

Behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av parsell til
boligformål fra eiendom gnr 177 bnr 1 Madland Ytre
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Hovedutvalg for miljø, plan og drift

19.06.2019

56/19

Endelig vedtak fattes av Hovedutvalg for miljø, plan og drift.
Rådmannens forslag til vedtak:
HMPD viser til rådmannens vurderinger og finner at vilkårene for å gi dispensasjon fra arealformål i
kommuneplanen, kommuneplanens bestemmelse § 3.2 og kommuneplanens bestemmelse 5.1 ikke er
oppfylt. Med hjemmel i PBL § 19-2 avslås Søknad om dispensasjon.

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 19.06.2019:
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtak.

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 19.06.2019:
Hovedutvalg for miljø, plan og drift viser til rådmannens vurderinger og finner at vilkårene for å gi
dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen, kommuneplanens bestemmelse § 3.2 og kommuneplanens
bestemmelse 5.1 ikke er oppfylt.
Med hjemmel i PBL § 19-2 avslås søknad om dispensasjon.

SAKSORIENTERING
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Side 2

Vurdert i saksfremstillingen

Ikke relevant

Økonomi
Likestilling
Sted: Eierslandsveien 225
Eiendom: Gnr 177 bnr 1
Saken gjelder: Fradeling av parsell til boligformål.
Dispensasjon: fra arealformål LNF, avstandskrav vassdrag jfr. kommuneplanens bestemmelser § 3.1.1.
og kommuneplanens bestemmelse § 5.1 hensynsone drikkevannsforsyning.
Nærmere om saken:
Det søkes om å fradele en parsell fra gnr/bnr 177/1 til boligformål. Omsøkte parsell har en størrelse på ca.
5 da og grenser til Biktjønnvannet.

Oversiktskart. Gult angir omtrentlig plassering av parsellen som søkes fradelt.
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Side 3

Kart hvor omsøkte parsell er tegnet inn.
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Side 4

Situasjonsplan

Arealplanstatus:
Område er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til LNF. Videre ligger parsellen nærmere vannet enn 50
m og innenfor hensynsone drikkevannsforsyning H110. I henhold til kommuneplanens bestemmelse § 3.1
byggegrense langs sjø og vassdrag tillates det ikke arbeid og tiltak, samt fradeling til slike formål nærmere
enn 50 m fra større vann.
I henhold til kommuneplanenes bestemmelse § 5.1 kan det innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskildene i
kommunen ikke tillates ny aktivitet eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensning av
vannkilden. I tilknytning til eksisterende boligbebyggelse kan det tillates tiltak etter pbl § 20-2 og § 20-3.
Tiltaket må ikke være i konflikt med hensynsonen. I klausuleringsbestemmelsene står det blant annet
" Ny bebyggelse tillates ikke." Det er ellers åpent for et kårhus for hvert bruk i området.
Under følger utklipp fra klausuleringsbestemmelsene for området aktuelle delnedbørsfelt:

152

Side 5

Området er også klausulert etter vassdragsloven.
Kommunen vurderer at omsøkte tiltak er avhengig av dispensasjon fra arealformål LNF, avstandskrav
vassdrag jfr. kommuneplanens bestemmelser § 3.1.1. og kommuneplanens bestemmelse § 5.1.
I tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven må saken vurderes etter jordloven,
drikkevannsforskriften og etter helselovgivningen.
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Kommuneplan for område. Parsellen som søkes fradelt er tegnet inn med rødt.

Søker har begrunnet dispensasjonen med følgende:
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Tilleggsbrev datert 23.05.19

Andre forhold
Saken er ikke behandlet etter jordloven § 12 enda. Vi har diskutert saken og funnet ut at behandling etter
plan- og bygningsloven er den største utfordringen og spesielt med tanke på plassering innenfor
hensynsone/nedslagsfelt for drikkevann.
Det foreligger pr i dag ikke tillatelse til avkjørsel fra offentlig vei (fylkesvei) eller utslippstillatelse. Disse
forhold må være avklar før det gis tillatelse til fradeling, men kommunen tolker tilbakemelding fra Statens
vegvesen at dette mest sannsynlig vil være mulig å løses.
Kulturminne og naturtype
Det er ikke registrert kulturminner som vil bli berørt av tiltaket. Fylkeskonservator har uttalt at han ikke har
merknader til saken.
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Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert opp mot Artskart og Naturbase og det er ikke funnet forhold som
vurderes å være til hinder for tiltaket. Det er funn i nærheten av omsøkte parsell, se utklipp under, men
ikke noen direkte funn innenfor omsøkte parsell. Det er i 2017 gjort observasjon av Bever i nærheten av
omsøkte parsell. Influensområdet (sirkelen) berører omsøkte parsell. Bever er i kategorien LC (livskraftig)
og anses å være en vanlig art i området. Utfra dette kan rådmannen ikke se at naturverdier vil være til
hinder for aktuelle tiltak.

Uttalelser

Søknaden er sendt på høring den 12.04.19, med høringsfrist den 12.05.19. Kommunen mottatt følgende
merknader i saken:

Vest-Agder Fylkeskommune, mail av 06.05.19

Etter Fylkeskommunens vurdering vil boligen ligge eksponert til i et ellers lite bebygd område. I tillegg vil en
innvilget dispensasjon skape uheldige forventninger om likebehandling for tilsvarende søknader nært
drikkevannskilden. Fylkeskommunen mener også at man innenfor eiendommen 177/1 har gode muligheter
til å fradele boligtomt og oppføre bolig på steder som vil ha mindre negative konsekvenser for de
hensynene som ligger bak byggeforbudet langs vassdrag og ved drikkevann enn omsøkte sted. Vi gir derfor
kommunen råd om å avslå søknaden.
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Søknaden gir ikke grunnlag for merknader fra Fylkeskonservatoren.

Fylkesmannen i Agder, brev datert 20.05.19

Bygget er lagt på en tange som stikker ut i vannet. Det er lagt mellom to koller, men det er åpent
mot både nord og sør. Bygget er forholdsvis lavt, men stort og vil bli godt synlig både fra nord og sør.
Det er noen artsobservasjoner i området, men ikke på denne tomta. Det må vurderes etter
naturmangfoldloven om tiltaket vil ha betydning for noen av disse artene. Fylkesmannen mener for øvrig at
det er vanlige naturverdier i området og at tiltaket er uheldig for disse.
Fylkesmannen mener området er viktig for friluftsliv. Tomta ligger 2 km øst for Allèen og heia her er aktuelt
friluftsområde for folk som bor i områdene sentralt i Lyngdal. Det er også lagt inn et stort
boligområde på Bergeheia som er omkring en km fra denne tomta. Dette vil være et aktuelt
friluftsområde for en framtidig befolkning her. Områdene langs kongeveien mot nord og nord-øst er
registret som viktig friluftsområde og har også hensynssone i kommuneplanen, men denne sona er
ikke i direkte berøring med den aktuelle tomta.
Det går fram av kommunens brev at de ikke ser landbruksinteressene som spesielt viktige her. Vi
kan heller ikke se at tiltaket er spesielt konfliktfylt i forhold til landbruksinteressene.
Fylkesmannen mener tiltaket er i strid med de hensyn som en skal ta til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og andre allmenne interesser i LNF-områder. Det er i hensynssone for drikkevannsforsyning klare
bestemmelser om at det ikke bør bygges. Selv om det er lagt opp til god rensing av avløpsvann,
mener vi det er fare for forurensing av drikkevannskilden. Det at en grunneier har sagt seg villig til å
avstå fra retten til å bygge kårhus, gir ikke noen rett til å bygge et hus til. Vi mener
samfunnsinteressene her til sammen er sterke og tilsier at det ikke bør bygges. Vi mener
samfunnsinteressene må veie mer en enkeltpersoners ønske om å bygge akkurat her. Fylkesmannen
fraråder at det gis dispensasjon.

Statens vegvesen, mail av 16.04.19
Før Statens vegvesen behandler søknaden etter vegloven, bør kommune først ha behandlet søknaden
om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel. Dette følger bl.a. av MD`s kommentarer i
Planjuss 1-2007 (s.6) om forholdet mellom pbl og vegloven ved behandling av dispensasjoner fra
arealplaner.
Det kan påregnes positivt vedtak etter vegloven, dersom kommune gir dispensasjon fra arealdelen. En
eventuell tillatelse vil gis på vilkår, hvor bl.a. krav til utforming vil være av størst betydning.
Dette til orientering vedr. saksbehandlingen.
Tekniske Tjenester har i notat av 07.05.19 kommet med følgende uttalelse
Området ligger i delnedbørfelt B i klausulert område for Lyngdal vannverk. Lyngdal vannverk er
kommunens største vannverk og forsyner flertallet av kommunens innbyggere og industri i området Østre
Rom – Selør.
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Godkjenning av renseprosessen ved vannverket forutsetter en kildesikring som hovedsakelig er
klausuleringsbestemmelsene. Klausuleringsbestemmelsene setter en rekke begrensninger på aktivitet
innenfor hensynsonen.
Punkt 1 i klausuleringsbestemmelsene for delnedbørfelt B sier:
¨Ny bebyggelse tillates ikke.¨
Det finnes noen spesifikke unntak fra byggeforbud vedrørende modernisering av drift, evt. kårhus tilknyttet
gårdsbruk eller gjenreisning etter brann, men byggeforbudet i alle delnedbørsfeltene innebærer i praksis et
forbud mot ny utparsellering, det være seg til bolighus eller hyttebebyggelse.
Hensikten med klausuleringsbestemmelsene er å begrense aktivitetsnivået generelt, ikke bare punktutslipp
fra avløpsanlegg og lignende. Kommunen bør derfor ikke åpne opp for en utvidelse av bolig- og hytte
bebyggelse.
Konklusjon: Dispensasjon for fradeling anbefales ikke.
Det er også sendt høringsbrev til mattilsynet, men kommunen har pr 07.06.19 ikke registrert noen
tilbakemelding. Høringsbrev ble sendt ut 12.04.19, med høringsfrist 12.05.19.
Søker/tiltakshaver har fått oversendt innkomne merknader for kommentar den 22.05.19. I brev datert
23.05.19 skriver søker følgende:
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Brevet/notatet det henvises til datert 07.05.19, er uttalelse fra Tekniske Tjenester i saken. Kommunen
har pr 07.06.19 enda ikke fattet noen vedtak i saken. I brev datert 29.05.19 gjøres søker/tiltakshaver
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oppmerksom på at det enda ikke er fattet vedtak, og at innkomne merknader i brev datert 23.05.19,
tas med som innspill til mottatte uttalelser i saken. Etter det har kommunen ikke hørt noe mer fra
søker/tiltakshaver.

VURDERING
Det søkes om fradeling av en parsell på ca. 5 mål fra eiendom gnr/bnr 177/1. Formålet med
fradelingen er å bygge bolig. Aktuelle område er uregulert og er i kommuneplanen for området avsatt til
LNF. I tillegg ligger parsellen innenfor hensynsone drikkevannsforsyning H110 og rett ved vannet.
Kommunen vurderer at omsøkte tiltak er avhengig av dispensasjon fra arealformål LNF, avstandskrav
vassdrag jfr. kommuneplanens bestemmelser § 3.1.1. og kommuneplanens bestemmelse § 5.1. hensynsone
drikkevann.
Dispensasjon kan gis dersom vilkårene i PBL § 19-2 er oppfylt. 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.»
Begge vilkår må være oppfylt dersom kommunen skal kunne gi dispensasjon. I følge forarbeidene, Ot. prp.
nr. 32 (2007-2008), innebærer ordvalget at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med de offentlige
hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Begrepet «klart større» innebærer etter sin
ordlyd en kvalifisert overvekt av hensyn som taler for at dispensasjon gis. Etter pbl § 19-2 4.ledd bør ikke
kommunen dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
I denne saken har Fylkeskommunen og Fylkesmannen uttalt seg negativt og fraråder kommunen å
innvilge søknad om dispensasjon for omsøkte tiltak. Fylkeskommunen mener boligen ligge eksponert til i et
ellers lite bebygd område. I tillegg vil en innvilget dispensasjon skape uheldige forventninger om
likebehandling for tilsvarende søknader nært drikkevannskilden. Fylkeskommunen mener også at man
innenfor eiendommen 177/1 har gode muligheter til å fradele boligtomt og oppføre bolig på steder som vil
ha mindre negative konsekvenser for de hensynene som ligger bak byggeforbudet langs vassdrag og ved
drikkevann enn omsøkte sted. Fylkesmannen mener tiltaket er i strid med de hensyn som en skal ta til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i LNF-områder. Det er i hensynssone
for drikkevannsforsyning klare bestemmelser om at det ikke bør bygges. Selv om det er lagt opp til god
rensing av avløpsvann, mener Fylkesmannen det er fare for forurensing av drikkevannskilden. Det at en
grunneier har sagt seg villig til å avstå fra retten til å bygge kårhus, gir ikke noen rett til å bygge et hus til.
Fylkesmannen mener samfunnsinteressene her til sammen er sterke og tilsier at det ikke bør bygges.
Videre skriver Fylkesmannen i uttalelsen at de mener samfunnsinteressene må veie mer en
enkeltpersoners ønske om å bygge akkurat her. I tillegg til regionale myndigheter har også kommunen
v/Tekniske Tjenester fraråder at det gis dispensasjon pga parsellens plassering. Omsøkte parsell ligger
innenfor hensynsone drikkevann og i klausuleringsbestemmelsene står det at det tillates ingen ny
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bebyggelse. Dette for at aktivitetsnivået skal begrenses mest mulig og redusere sannsynligheten for
forurensing.
På bakgrunn råd om å ikke gi dispensasjon, anbefaler rådmannen at søknad om dispensasjon avslås.
Vilkårene for å gi dispensasjon anses ikke for å være oppfylt jfr. pbl § 19-2 4. ledd som sier at det ikke bør
gis dispensasjon hvis berørte statlige eller regionale myndigheter uttaler seg negativt.

Litt mer om hvorfor vilkårene for å gi dispensasjon i denne konkrete saken ikke anses å være
oppfylt.
Dispensasjon fra hensynsone drikkevann - kommuneplanens bestemmelse § 5.1
Trygg og sikker drikkevannsforsyning til alle er helt nødvendig for god folkehelse og trygg matproduksjon.
Det er viktig at drikkevannskilder og kildens nedslagsfelt gis tilstrekkelig og langsiktig beskyttelse mot
forurensing og forringelse. Derfor er det vedtatt bestemmelser som regulerer bruken av nedbørsfeltet for
grunneiere og allmenheten – klausuleringsbestemmelser. Klausuleringsbestemmelsene er et nødvendig
verktøy for å sikre trygg vannforsyning både på kort og lang sikt. Som følge av klausulering og de
ulemper/begrensninger (ulemper, fremtidig bortfall av inntekter, begrensninger på drift av jordbruk mm)
dette påførte grunneierne innenfor nedbørsfeltet da avtalen ble laget, har kommunen utbetalt erstatning
for dette. Innenfor nedbørsfeltet skal hensynet til bevaring av drikkevannskilden være det viktigste
hensynet ved arealvurderinger. Noen tiltak tillates dog jfr. klausuleringsbestemmelsene. Dette er fulgt opp i
kommuneplanens bestemmelse § 5.1 hvor det heter: innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskildene i
kommunen tillates ikke ny aktivitet eller fysiske inngrep som kan medføre fare for forurensning av
vannkilden. I tilknytning til eksisterende boligbebyggelse kan det tillates tiltak etter pbl § 20-2 og § 20-3.
Tiltaket må ikke være i konflikt med hensynsonen. Det er åpner for et kårhus for hvert bruk.
I utgangspunktet er det ikke ønskelig med aktivitet i nedslagsfeltet. Dette for at det ved aktivitet lett kan
medføre forurensing. Dette selv om renseanleggene er gode. Klausuleringsbestemmelsene er et
kompromiss mellom vannverkets ønske om ingen aktivitet og det som er økonomisk og samfunnsmessig
forsvarlig. Klausuleringsbestemmelsene åpner for at det kan tillates noe aktivitet bla fra jordbruk, men
setter begrensninger på drift, utslipp, tilfeldig forurensing fra permanent bosetting, hyttebebyggelse, veier,
rekreasjonsaktiviteter osv. Det gis ikke lov til ny bebyggelse (gjelder ikke gjenreisning etter brann).
Erstatning av kårhus eller driftsbygning må ikke medføre utvidelse som gir økt aktivitet. Bruksendring av
eksisterende hytter tillates ikke. Ingen deponering av avfall eller lagring av kjemikaler, olje og oljeprodukter
(unntak drivstoff på gårdsbruk til maskindrift), nydyrking mm. Det gis ikke lov til ny bebyggelse med unntak
av gjenoppreisning etter brann og 1 kårbolig pr bruk.
For å beskytte vannkilden mot forurensing og sikre god folkehelse er det viktig å overholde
klausuleringsbestemmelsene. Om det tidligere er gitt tillatelser og gjerne på feil grunnlag, kan ikke dette
danne presedens for å gi nye tillatelser, om man anser tiltaket for å være i strid med intensjonen med
hensynsone drikkevann.
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Lyngdal vannverk er et prosessanlegg med koagulering og filtrering. Prosessen er avhengig av optimal drift
og renser ikke 100 %. Den må derfor etterfølges av en desinfeksjon som er UV. Det er kun biologisk
material som renses. Ikke lukt eller smak. Fargefjerning er mulig, forutsatt et vern (klausulering) av kilden,
og at disse bestemmelsene overholdes. Vannforsyningen er godkjent av mattilsynet pga. klausuleringen.
Endring i råvannskvaliteten kan medføre stenging/ombygging av vannverk etc.
Klausuleringsbestemmelsene er ganske klare på at det ikke bør bygges/tillates nye enheter. Nye enheter
innenfor nedslagsfeltet vil øke aktivitetsnivået, noe som er uheldig og bør unngås. I søknaden begrunnes
det bla at avløpsanlegget vil få renseanlegg. Dette vil ha så stor virkningsgrad, at det ikke forurenser
vannet. Dersom det er nødvendig, er tiltakshaver villig til å deponere slammet på land. Som kommentar til
innkomne merknader har søker ytterligere kommentert at drikkevannet ligger i delnedbørsfelt B. Det er
altså ikke den strengeste sonen. Det stemmer at område ligger i delnedbørsfelt B, men
klausuleringsbestemmelsene det henvises til gjelder akkurat for dette området – delnedbørsfelt B.
Dessuten er det kommunens største vannverk og forsyner flertallet av kommunens innbyggere og industri i
området Østre Rom – Selør. Hvis noe skulle skje med drikkevannskilden, er man veldig sårbar og mange
som vil bli berørt. Selv om det er lagt opp til god rensing av avløpsvann, mener rådmannen at det er fare for
forurensing av drikkevannskilden. Det er ikke renseanlegg som er utfordrende, men selve aktiviteten i
området. All aktivitet innenfor nedbørsfeltet er i stor grad negativ ift drikkevannsforsyningen, men noe
aktivitet kan godtas av eksisterende enheter/bebyggelse i området. Selv om dagens renseanlegg er mye
bedre enn 1960-80 åra, er dette ikke tilstrekkelig. Så lenge det er aktivitet er det fare for forurensing. Når
aktiviteten øker, øker også sannsynligheten for uhell og at vannkilden forurenses.
Forurensning av drikkevannskilden kan få katastrofale følger. Dette gjelder også aktivitet innenfor
delnedbørsfeltet. Klausuleringsbestemmelsene har som nevnt åpnet for at det kan bygges kårbolig.
Klausuleringsbestemmelsen er fra ca. 1980, da kårbolig var vanlig og behovet nok var mer reelt enn i dag
hvor det finnes mange maskiner til bruk i landbruket. Tidene har forandret seg, og i dag har nok bare noen
få, om noen gårdsbruk behov for kårbolig.
Parsellen som nå søkes fradelt oppfattes heller ikke å være knyttet til driften av gården, men fradeles som
en selvstendig boligtomt som kan omsettes fritt. Det er i bestemmelsene åpnet for 1 kårbolig pr bruk, ikke
2 boliger. Ved generasjonsskifte i landbruket har det vært tradisjon at avtroppende generasjon fikk
mulighet til kår hos arvtakeren, som flyttet inn i hovedbygningen. Kåret var gjerne kontraktfestet, og fri
bolig var en vesentlig del. Det kan enten være en ny bolig eller del av hovedbygning. Den eldre
generasjonen slapp da å flytte fra gården når ny generasjon overtok driften. I mange tilfeller var de gjerne
fremdeles med noe i driften. Kårbolig kunne også benyttes av andre hjelpere eller arbeidere på gården. Det
var en ekstra boenhet knyttet til gårdsdriften og i mange tilfeller var disse kårboligene ikke fradelt som
egen parsell, men del av gårdstunet.
Søker argumenterer at «grunneier har fraskrevet seg sin eksklusive rett til å bygge kårbolig. Denne retten er
nå overført til tiltakshaver. Det betyr at det ikke vil bli bygd flere boliger på denne gården». Som
Fylkesmannen skriver i sin uttalelse vil ikke det at grunneier har sagt seg villig til å avstå fra retten til å
bygge kårhus, noen rett til å bygge et hus til. Klausuleringsbestemmelsene åpner ikke for et slikt valg, og
intensjonen med dette punktet i klausuleringsbestemmelsene har heller ikke vært at alle bruk skulle få 2
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boliger. Det var som nevnt tenkt brukt ved generasjonsskifte og eventuelt ved behov for ekstra
arbeidskraft.
Det er viktig å begrense ikke bare punktutslipp fra avløpsanlegg og lignende, men å begrense
aktivitetsnivået generelt. Hensikten til klausuleringsbestemmelsene er å begrense aktivitetsnivået generelt.
Tekniske Tjenester som bla er ansvarlig for kommunens bygg, veier og drikkevann anbefales at det ikke gis
dispensasjon. De skriver i uttalelsen at det ikke bør åpnes opp for en utvidelse av bolig- og hytte
bebyggelsen.
Fylkeskommunen bemerker i uttalelsen at en tillatelse som omsøkt vil skape uheldige forventninger om
likebehandling for tilsvarende søknader nær drikkevannskilden. Eiendom 177/1 har andre muligheter for
tomter, som vil ha mindre negative konsekvenser for de hensynene som ligger bak byggeforbudet langs
vassdrag og ved drikkevann enn omsøkte sted.
Dispensasjon fra arealformål
I gjeldende kommuneplan er område avsatt til LNF-område. I LNF-områder er det ikke tillatt med
annen bygge og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden
næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Hensikten med arealformålet er å forhindre tiltak som
reduserer arealenes bruksverdi som Landbruks, natur og friluftsområde. En fradeling vil dele opp en
eiendom, og i noen tilfeller kan delingen medføre ulemper for f.eks. landbruk og friluftsinteressene.
Bla vil ressursgrunnlaget på gården bli redusert. Det kan også oppstå konflikter med annen
boligbebyggelse tett inn på landbrukseiendommer. I vurderingen er det viktig å tenke ikke bare på
nåværende generasjoner, men også fremtidige generasjoners behov. Søknad om fradeling krever både
behandling etter pbl § 19 og jordloven § 12. Som hovedregel behandles søknaden først etter jordloven,
slik at jordbruksinteressene i området avklares. Men i noen tilfeller, som denne saken, vil behandling
etter pbl anses å være mest problematisk, og derfor naturlig at den behandles først.
Slik kommunen vurderer saken anses landbruksinteressene ikke å være spesielt viktige her, slik at
omsøkte tiltak ikke anses å være spesielt konfliktfylte ift landbruksinteressene.
I LNF-områder skal man også ta hensyn til andre allmenne interesser, natur- og kulturmiljø, friluftsliv
og landskap og omsøkte tiltak vurderes å være i strid med andre hensyn enn landbruksinteresser.
Fylkesmannen bemerker i sin uttalelse at området er viktig for friluftsliv. Området ligger ikke langt fra
Alleen og også Bergsakerheia hvor det planlegges et stort boligområde. Område er aktuelt som et
friluftsområde. I tillegg vil rådmannen bemerke at det ikke er noen bebyggelse i området i dag.
Hensikten med byggeforbud/avstand vassdrag er ivareta allmenne interesser og unngå uheldig
bygging langs vassdrag og sjø. Man ønsker i disse områdene å fremme og legge til rette for
friluftsinteresser.
En fradeling vil medføre privatisering av området langs vassdrag, noe som er uheldig for allmenheten
og områdets bruk som friluftsområde. Det er viktig å ivareta slike sentrumsnære friluftsområder.

Dispensasjon fra avstandskrav vassdrag jfr. kommuneplanens bestemmelser § 3.1.1.
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Parsellen som søkes fradelt har en størrelse på 5 mål og går helt ned til vannet. Det er ingen annen
bebyggelse i nærheten og fylkeskommunen bemerker i uttalelsen at boligen vil ligge eksponert. Også
Fylkesmannen uttaler at bygget vil bli godt synlig både fra nord og sør selv om bygget er forholdsvis
lavt. Etter pbl 1-8 skal det langs vassdrag tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og andre allmenne interesser. Hensikten med byggeforbudet er ivareta allmenne interesser
og unngå uheldig bygging langs vassdrag. Man ønsker i disse områdene å fremme og legge til rette for
friluftsinteresser. Dersom et omsøkt tiltak i et slikt område eksempelvis vil virker privatiserende på
friluftsinteresser i området eller påvirke naturmiljøet negativt, anses hensynene bak byggeforbudet
for å være vesentlig tilsidesatt. Aktuelle momenter i denne vurderingen er blant annet om tiltaket
medfører nedbygging og berører landskap, friluftsliv, naturmangfold m.m. Dette er samme
vurderingen som skal gjøres ift. byggeforbud langs sjøen. En fradeling og bygging av bolig som omsøkt
vurderes å medføre privatisering av område langs vassdrag, noe som anses som uheldige for natur- og
friluftsinteresser i området. Området er ubebygd og parsellen går helt ned til vannet. Tomta er stor,
men boligen vil bli oppført nærme vannet, i et område som det i dag ikke er noen bebyggelse og med
kort avstand til eksisterende vei og sentrum. Oppføring av bolig og uteoppholdsareal/hage så nærme
vannet vil privatisere området noe som er negativt.
Søker har bemerket at etter deres oppfatning er ikke huset særlig eksponert. Det ligger langt under
veien og danner ingen silhuett. Dessuten vil huset bli mindre i omfang. Det er kun i en etasje og vil få
mørke farger. Videre står det i søknaden at huset og veien vil bli liggende skånsomt i terrenget. Det vil
bli lagt vekt på minst mulig inngrep i terrenget. De kjenner at flere boliger er blitt bygd nærmere dette
vassdraget, enn 50 m. Siden andre grunneiere har fått lov til å bygge bolig i nærområdet, der
søker/tiltakshaver om likhet for loven.

KONKLUSJON
Utfra mottatte uttalelser i saken anbefaler rådmannen at søknad om dispensasjon for fradeling av en
parsell på ca. 5 da fra eiendom 177/1 plassert rett ved Biktjønvannet avslås. En tillatelse som omsøkt
vil øke aktivitetsnivået innenfor nedslagsfeltet for drikkevann, noe som er uheldig. Økt aktivitet øker
sannsynligheten for forurensing, selv med gode renseanlegg som i dag kan anskaffes.
Klausuleringsbestemmelsene er ganske klare. Det åpnes ikke for ny bebyggelse, men det kan oppføres
1 kårbolig pr bruk. Bruk 177/1 har ikke oppført noen kårbolig, og grunneier er villig til å fraskrive seg
det, og gi tiltakshaver mulighet til å oppføre en bolig. Kårbolig var tenkt på ekstra bolig til arbeidsfolk
eller evt ved generasjonsskifte. Kårboligen lå ofte i tilknytning til gårdstunet. Punktet i
klausuleringsbestemmelsene skulle bla sikre at ved generasjonsskifte, slapp avtroppende generasjon å
flytte fra området/gården, men kunne fortsatt bli boende. Dette sikre også en grei overgang ved at når
man bodde nærme, var det lett å fremdeles hjelpe ut med drifta. Tidene har forandret seg siden
klausuleringsbestemmelsene ble laget. I dag er det mange maskiner i landbruket. Boligen som søkes
oppført, vil ikke ha tilknytning til gården, men kun selvstendig boenhet. Det kan også bemerkes at
kommunen gå erstatning til berørte grunneiere da klausuleringsbestemmelsene ble laget. Det er
viktig å overholde klausuleringsbestemmelsene for å få en trygg og sikker vannforsyning. En tillatelse
som omsøkt kan gi uheldig presedensvirkning og føre til en uthuling av klausuleringsbestemmelsene.
Videre er det ingen annen bebyggelse i nærområdet. En tillatelse vil medføre privatisering langs
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Vassdrag, påvirke friluftsinteressene og vil være uheldig for landskapet. Både Fylkesmannen og
Fylkeskommunen har uttalt seg negativt og har anbefalt kommunen å avslå omsøkte søknad.
Norman Udland
Rådmann

Vedlegg
1
Gnr. 177, bnr. 1- Madland Ytre, søknad om dispensasjon ved opprettelse av ny grunneiendom Jørn Slimestad
2
Tegninger
3
Sit,kart
5
Uttalelse til dispensasjon for fradeling av 1 parsell til bolig formål - gnr. 177/1 - Eirslandsveien
225
6
Uttalelse vedrørende dispensasjon for fradeling fra 177/1
7
Klausuleringsbestemmelsene
8
Uttalelse - disp - fradeling til boligformål - Eierslandsveien 225 - gnr/bnr 177/1 - Lyngdal
kommune
9
Søkners tilbakemelding på innkomne merknader
10 Vedrørende brev datert 23.05.19 - klage på vedtak gnr. 177 bnr. 1
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Arealforvaltning og miljø

Ferdigattest er gitt for

HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS
Austadvika
4400 FLEKKEFJORD

Saksnr

Løpenr

2020/2778

6604/2020

Eiendom/byggested

Gitlevåg
Gnr

Bnr

280

75

Festenr

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Tiltakshaver (navn og adresse)

HELLVIK HUS FLEKKEFJORD AS
Austadvika

Einar Marinkovic Jensen
Brattlandsmarka 52

4400 FLEKKEFJORD

4360 VARHAUG

Vedtak

Seksjonsnr

datert

Tillatelse til fjerning av stålpipe og montering av nytt vindu på nord-øst fasade, vedtaks nr.
623/19

Nye søknadsdokumenter

15.10.2019

mottatt

Søknad om ferdigattest

25.02.2020

Spesifikasjon
Fherning av stålpipe ig montering av nytt vindu på nord-øst fasaden på eiendommen gnr. 280, bnr. 75 –
Gitlevåg..
Vedtak fattet av

Vedtak dato

Vedtaksnr.

Rådmannen

12.03.2020

153/2020

Dato sluttkontroll

Kontrollansvarlig

25.0.2020

Hellvik hus Flekkefjord AS

Merknader

Det foreligger bekreftelse fra ansvarlig søker at det ikke foreligger avvik i utførelse iht. gitt tillatelse,
mottatt i søknad om ferdigattest, datert 25.02.2020. Det gis ferdigattest for hele tiltaket.
Nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggeteknisk forskrift § 4-1 skal fremlegges av de
ansvarlige foretak innenfor de respektive ansvarsområder.
Dokumentasjonen skal overleveres til byggverkets eier.
Feier:
Har bygget pipe?

Nei

x

Ja
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Gebyr:

Det er allerede fakturert behandlingsgebyr med kr 2.000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd. 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 truffet vedtaket, angi vedtaket
det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du
klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kom fram.

Underskrift
Sted

Dato

Stempel/underskrift

Lyngdal

12.03.2020

Jan Martinsen

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Virksomhetsleder
Torhild Hessevik Eikeland
Jan Martinsen
Byggesaksbehandler

Kopi: Einar Marinkovic Jensen Brattlandsmarka 52
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4360 Varhaug

Lyngdal kommune

Vår dato:

Vår ref.:

19.02.2020

2019/10087

Deres dato:

Deres ref.:

03.12.2019

2018/2805

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunnar Refsland, 37 01 75 39

Postboks 353
4577 LYNGDAL

Lyngdal kommune – Fylkesmannens behandling av klage over kommunens
vedtak i sak om omlegging av avkjørsel og deler av Monoddveien, gnr/bnr
169/1, Bergemoen
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt 03.12.19.
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon for alternativ 2b
og avslag på dispensasjon for alternativ 1.
Sakens bakgrunn og Fylkesmannens myndighet:
Lista jordskifterett har 15.02.19, på vegne av partene i en jordskiftesak, søkt om tillatelse og
dispensasjon for etablering av ny avkjørsel mot FV 43. Tiltaket innebærer også en større eller mindre
omlegging av deler av Monoddveien. Det er søkt om to alternative løsninger, kalt alternativ 1 og
alternativ 2b. Alternativ 2b er 23.11.18 også omsøkt av Olav B. Løland v/ Asplan Viak AS, som er eier
av gnr/bnr 169/1 og en av partene i jordskiftesaken.
Alternativ 1 innebærer en større omlegging av Monoddveien enn alternativ 2b, ved at traseens siste
del mot fylkesveien legges i en sørlig retning på grensen mellom gnr/bnr 169/3 og 169/1 og munner
ut vinkelrett på fylkesveien. Alternativ 2b følger eksisterende trase lenger mot øst før den også
brekkes av mot sør og også her legges vinkelrett på fylkesveien.
I brev av 20.06.19 presiserer jordskifteretten at man kun søker dispensasjon for alternativ 1.
Søknaden fra Løland om alternativ 2b er imidlertid opprettholdt.
Fylkesmannens landbruksavdeling og kommunens landbruksmyndighet har uttalt seg til saken og
begge instanser anbefaler alternativ 1 fordi dette frigjør mer dyrkbar mark og gir bedre arrondering
ved at man slipper en oppdeling av jordet på gnr/bnr 167/391.
Kommunen v/ Hovedutvalget for miljø, plan og drift behandlet søknaden 21.08.19. Mot rådmannens
innstilling fattet utvalget vedtak om at søknad om dispensasjons for alternativ 1 ikke innvilges.
Dispensasjon for alternativ 2b ble deretter innvilget.

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65
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Theis Didrik Berge v/ adv. Henrik Berge har i brev av 09.09.19 påklaget både avslag på søknad om
alternativ 1 og innvilgelse av alternativ 2.
Kommunen v/ Hovedutvalget for miljø, plan og drift tok stilling til klagen 20.11.19. Vedtaket ble
opprettholdt.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og
regionaldepartementet/Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og
herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Fylkesmannen
kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt
eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
Fylkesmannens vurdering:
Klagen er fremsatt av Theis Didrik Berge som er en av partene i jordskiftesaken og eier av
naboeiendommen 167/391. Vi legger til grunn at Berge har rettslig klageinteresse som part i
jordskiftesaken og nabo. Klagen er fremsatt til rett tid.
Saken har sin bakgrunn i uenighet om privatrettslige forhold og det er som nevnt anlagt sak for Lista
Jordskifterett. Vi legger til grunn at når jordskifteretten som ledd i jordskiftesaken fremmer søknad
for å avklare om løsninger kan gjennomføres offentligrettslig, jf. jordskifteloven § 3-17, er det ikke
nødvendig eller hensiktsmessig at Fylkesmannen tar stilling til om tiltakene kan gjennomføres
privatrettslig. Dette er nettopp det jordskiftesaken må avklare.
Vi legger til grunn at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-2 andre ledd, jf. § 20-1 første ledd
bokstav l og evt. a.
Plan- og bygningsmyndighetene skal kontrollere at søknadspliktige tiltak ikke strider mot
bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket ikke er i strid med slike
bestemmelser, har tiltakshaver krav på å få tillatelse til omsøkt tiltak, jf. pbl. § 21-4 første ledd første
punktum.
Plansituasjonen og behovet for dispensasjon:
Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område og er markert med
hensynssone landbruk, jf. pbl. 11-8 tredje ledd bokstav c. Omsøkte omlegging av vei og avkjørsel er
ikke landbruksrelatert og er dermed i strid med tillatt arealbruk. Gjennomføring av tiltaket krever
derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Hensynssonen er ikke i seg selv rettslig
bindende, og § 11-8 tredje ledd bokstav c gir heller ikke selv hjemmel for å fastsette bindende
bestemmelser til sonen når den ikke ligger i randsonen til verneområder eller nasjonalparker, men
den vil være retningsgivende for dispensasjonspraksis og arealplanlegging. Skal det gis
bestemmelser utover de nevnte tilfellene, må det skje med hjemmel i §§ 11-9 til 11-11, altså som
generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller som bestemmelser til LNF-formålet. Vi er
derfor ikke enig med kommunen i at hensynssonen i seg selv krever dispensasjon. Denne delen av
dispensasjonen er dermed unødvendig, men det er uklart om kommunens vedtak omfatter
dispensasjon også på dette punkt.
Hjemmel for dispensasjon, pbl. § 19-2 andre ledd:
Pbl. § 19-2 gir hjemmel til å gi varig eller midlertidig dispensasjon når følgende vilkår i andre ledd
første og andre punktum er oppfylt:
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse [§ 1-1], blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonsbestemmelsens rettslige innhold er utdypet i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (20072008)) på side 242. Det fremgår av disse at dispensasjonsadgangen er strammet inn i forhold til
dispensasjonsbestemmelsen i tidligere pbl. av 1985 § 7.
Fra forarbeidene siteres også følgende som særskilt gjelder ved dispensasjon fra planer:

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende be
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f. eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er
fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en
hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Kommunens vurdering av dispensasjonsspørsmålet - plikten til å begrunne vedtak, fvl. §§ 24 og 25:
Det følger av fvl. § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Nærmere krav til begrunnelsen fremgår av fvl.
§ 25.
Etter det vi kan se, har utvalget ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man avslår alternativ 1 og
innvilger alternativ 2b. I og med at utvalget kommer til motsatt konklusjon av det som framgår av
administrasjonens innstilling, hadde utvalget her en særlig oppfordring til å begrunne sitt
standpunkt. Vi kan heller ikke se at saksbehandlingsfeilen er rettet i forbindelse med kommunens
forberedende klagebehandling. Utvalget viser her kun til at man mener vilkårene er oppfylt for
alternativ 1 og at tiltaket ikke fører til tap av landbruksarealer og gir en vesentlig bedring av
trafikksikkerheten.
Slik saken er opplyst, synes det relativt nærliggende at ingen av de to alternativene tilsidesetter
hensyn bak LNF-formålet i vesentlig grad, jf. også kommunens innstilling til saken og uttalelsene som
foreligger. Alternativ 1 berører landbruksinteresser i beskjeden grad ved at ny veitrase ligger i
randsonen til dyrkbar mark, på grensen mot gnr/bnr 169/3. Forutsatt at areal som ikke lenger skal
brukes til veg tilbakeføres til landbruksareal, vil landbrukshensynene totalt sett komme bedre ut enn
ved dagens situasjon. Alternativ 2b gjelder omlegging av nedre del av allerede etablert vei og berører
bare et mindre areal nederst mot fylkesveien. Her synes status for landbruksinteressene å bli
omtrent uendret sammenlignet med dagens situasjon, jf. også uttalelsen fra kommunens
landbruksmyndighet. Det er derfor mye som tyder på at det første vilkåret for å gi dispensasjon er
oppfylt for begge alternativer.
Når det gjelder det andre vilkåret for dispensasjon, altså at fordelene er klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering, innebærer begge alternativer den klare fordel at man oppnår en bedring i
trafikksikkerheten i form av en tryggere avkjørsel fra fylkesveien. Her synes alternativene omtrent
likeverdige. I utgangspunktet må dette være en relativt tungtveiende fordel. For alternativ 1 kommer
i tillegg den fordel for landbruksinteressene at man får fjernet den oppstykkingen av
landbruksarealet som dagens trase medfører og at en større del av veien kan tilbakeføres til
landbruksareal, noe som understøttes av de landbruksfaglige uttalelsene i saken. På denne
bakgrunn fremstår det derfor som uklart hvorfor utvalget mener at vilkårene for dispensasjon er
oppfylt for alternativ 2b, men ikke for alternativ 1. Mangelen på begrunnelse tyder på at utvalget
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ikke har vurdert lovens vilkår fullt ut. Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/2812 der
det fremgår at «det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. §
19-2 at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene
munnet ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi dispensasjon, og
heller ikke konkludert med om vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er oppfylt.» I den
foreliggende saken er ingen av lovens vilkår vurdert før det blir konkludert med at dispensasjon kan
innvilges for alternativ 2b. Vi kan heller ikke se at noen slik vurdering er gjort når alternativ 1 avslås.
Spørsmålet er om utvalget, på tross av at ordlyden i vedtaket kan indikere det motsatte, har ment å
avslå dispensasjon for alternativ 1 etter et fritt skjønn. Vi viser her til at selv om vilkårene for
dispensasjon skulle være oppfylt, fremgår det av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi
dispensasjon dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt, ikke at man plikter å gjøre dette.
Kommunen kan altså, dersom man har en saklig grunn, avslå en søknad om dispensasjon selv om
vilkårene for å dispensere er oppfylt, noe som kan synes nærliggende der man har to alternative
søknader til samtidig behandling, og hvor begge alternativer oppfyller vilkårene for dispensasjon,
men der et alternativ i større grad enn det andre fremmer de interesser som skal ivaretas ved
gjeldende arealformål i kommuneplanen.
Slik utvalgets vedtak er utformet, er det som nevnt mest nærliggende å oppfatte det slik at utvalget
mener at det er vilkårene for dispensasjon som ikke er oppfylt for alternativ 1, men samtidig viser
man til saksutredningen fra rådmannen som begrunnelse for dette standpunktet. Her er det
imidlertid i stor grad argumentert for motsatt standpunkt av det utvalget kommer til. I siste del av
rådmannens innstilling, er imidlertid muligheten for utøvelse av fritt skjønn beskrevet, noe som
skaper enn viss usikkerhet knyttet til om utvalget har ment først og fremt å vise til denne del av
saksframlegget. Helt sikker på at kommunen ikke har ment å avslå etter fritt skjønn, kan man derfor
ikke være. På bakgrunn av at kommunen avslår det alternativet som landbruksmyndighetene
anbefaler, altså alternativ 1, uten noen nærmere begrunnelse, knytter det seg imidlertid tvil til hvilke
saklige hensyn som eventuelt skulle tilsi at dette alternativet kan avslås etter et fritt skjønn, samtidig
som det andre alternativet innvilges.
Konklusjon:
Vi kan etter dette ikke se annet enn at manglende begrunnelse for utvalgets standpunkt i saken,
utgjør en saksbehandlingsfeil som skaper tvil om utvalget har lagt riktig forståelse av lovens vilkår
for dispensasjon til grunn for sitt vedtak om å avslå alternativ 1 og innvilge alternativ 2b. Dersom
kommunen har ment å avslå alternativ 1 etter fritt skjønn, knytter det seg tvil til hvilke hensyn som
er vektlagt. Manglene kan tyde på svikt ved selve avgjørelsen. Vi viser til Sivilombudsmannens
uttalelse i sak 2011/2812 der ombudsmannen konkluderer med at «når det ikke fremgår av vedtaket
at det ene vilkåret er vurdert, er dette en mangel ved begrunnelsen som kan tyde på svikt ved selve
avgjørelsen. Jeg kan ikke se at gyldighetsregelen i forvaltningsloven § 41 innebærer at vedtaket er gyldig på
tross av denne feilen. Det er en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har hatt betydning for
vedtaket innhold, se for eksempel Høyesteretts dom publisert i Rt. 2009 side 661 avsnitt 71. Den
mangelfulle begrunnelsen innebærer derfor at vedtaket er ugyldig.» I den foreliggende saken er
situasjonen enda klarere ved at det ikke bare mangler vurdering av ett vilkår for dispensasjon, men
begge.
På grunn av sammenhengen mellom de to alternativene, finner vi at saksbehandlingsfeilen som er
begått, kan ha virket inn på utfallet av behandlingen av begge søknader, jf. fvl. § 41. Begge vedtak må
derfor oppheves som ugyldige.
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Fylkesmannens vedtak
Lyngdal kommunes vedtak av 21.08.19 om dispensasjon for alternativ 2b og avslag på
dispensasjon for alternativ 1 oppheves som ugyldig under henvisning til begrunnelsen over.
Klagen tas til følge.
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått
informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at fvl. § 36 gir rett til dekning av vesentlige sakskostnader som
har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for en part. Et eventuelt krav om dekning av
vesentlige sakskostnader må fremsettes innen tre uker etter mottakelsen av dette brev
Med hilsen
Hanna Elisabeth Garcia de Presno (e.f.)
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Gunnar Refsland
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
ADVOKATFIRMAET KJÆR DA Henrik Berge
Postboks 153
4662
Theis Didrik Berge
Farsundsveien 40 4580
Olav B. Løland
Postboks 91
4575
Lista Jordskifterett
Marit Birkeland Kvanvik
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Arealforvaltning og miljø

Saksmappe: 2020/10
Dato: 27.02.2020

BYGG1 LYNGDAL AS
Fiboveien 2
4580 LYNGDAL

Vedtaksnummer:
Tiltakssted:
Gårds- og bruksnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

132/2020
Furehobden 4, 4580 LYNGDAL
54/3
Frank Trædal
BYGG1 LYNGDAL AS

TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL § 20-3 FOR BYGGING AV TILBYGG OG
TERRASSE TIL BESTÅENDE FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN.
Det vises til UMPTs behandling av søknad om dispensasjon (vedtaks nr. 4/2020) i møte den 21.01.2020.
Det vises til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-3 (ett-trinns
saksbehandling), mottatt 2.10.2019.

KOMMUNEDIREKTØREN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-3 gis tillatelse til bygging av tilbygg og
terrasse til eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 54, bnr. 3 – Revøy Ytre.
Plan-/snitt-/fasadetegninger og situasjonskart, og beskrivelse fra ansvarlig søker, mottatt 2.10.2019, ligger
til grunn for godkjenningen.
Vedtaket gis på følgende vilkår:
1) Hytta skal kun ha 1 bruksenhet.

SAKENS OPPLYSNINGER
SØKNADSDOKUMENTENE:
Søknadsdokumenter:
Søknad om dispensasjon
Søknad om tillatelse til tiltak (ett-trinns saksbehandling)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningens spesifikasjoner
Gjenpart og kvittering for nabovarsling
Oversiktskart 1:5000
Situasjonskart 1:250
Tegninger (fasade-/snitt-/plantegninger) 1:50
Illustrasjoner
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mottatt:
2.10.19
2.10.19
2.10.19
2.10.19
2.10.19
2.10.19
2.10.19
2.10.19
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Erklæring om ansvarsrett fra: Bygg1 Lyngdal AS
Erklæring om ansvarsrett fra: Rørleggeren Lyngdal AS
Gjennomføringsplan, versjon 1

2.10.19
2.10.19
2.10.19

Øvrige søknadsdokumenter:
Uttalelse/brev fra Fylkesmannen i Agder, ref.nr. 2019/10216
Utvalgets for miljø, plan og teknisk vedtak om dispensasjon, vedtak nr. 4/2020

datert
6.01.20
21.01.20

ANSVARLIG SØKER:
Foretaket Bygg1 Lyngdal AS, org.nr. 992829443 har erklært ansvar for å kunne ivareta søkefunksjonen.
Søknaden kan dermed realitetsbehandles.
AREALPLANSTATUS:
Mest parten av den aktuelle fritidseiendommen 54/3 er uregulert, og er i gjeldende kommuneplanen for
Lyngdal avsatt delvis til nåværende LNFR-område, hensynsone H910 (detaljreguleringssone) og delvis til
fremtidig fritidsbebyggelse, område FB3. Grensen mellom formålene går gjennom bestående hytte. (Det
registreres at det pt. er en feil i kommunens plankart der det kan se ut som eiendommen er regulert.
Eiendommen er imidlertid ikke regulert – nevnte feil vil bli utbedret.)
Tiltaket søkes oppført innen 100-metersbeltet langs sjøen.
Det er den nordre delen av eiendommen inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Bordvika hyttefelt, gnr.
54, bnr. 1, planID 199901», siste endret i 2004. Den delen av eiendommen som inngår i planen er regulert
som friluftsområde F6f, hvor det gjelder generelt byggeforbud.
NÆRMERE OM TILTAKET:
Eiendommen er bebygd med hytte, 2 boder og en mindre terrasse tilknyttet hytte. Det søkes om
dispensasjon og byggetillatelse for utvidelse av hytte med tilbygg som inneholder bad og stue. Samt
utvidelse av terrasse mot sjø.
ANDRE FORHOLD
 Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3. Ved varslingsfristens utløp er det
ikke innkommet merknader til saken.
 I saken foreligger avstandserklæring fra Bjørn S. Viheim nabo/ eier av gnr. 54, bnr. 2, hvor det gis et
samtykke for bygging av tilbygg m/ terrasse til eks. hytte i en minsteavstand på 0 meter til felles grense,
datert 25.11.2019.
 I forhold til naturmangfoldloven Naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8 til 12 er vurdert opp mot
Artskart og Naturbase og det er ikke funnet forhold som er til hinder for fradeling/bygging jf. søk i
nevnte databaser 05.12.2019. Det er ikke registrert kulturminner/automatisk fredet lokalitet som vil bli
berørt av tiltaket, jf. Kulturminnesøk den 05.12.2019.
 Saken er oversendt berørte offentlige instanser for uttalelse i dispensasjonsspørsmålet (Fylkesmannen i
Agder, Havn v/Jane Arnesen), den 6.12.2019. Kommunen har mottatt uttalelse fra Fylkesmannen i
Agder innen utsatt frist.
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 Utvalget for miljø, plan og teknisk behandlet søknad om dispensasjon i møte 21.01.2020 (politisk sak
4/2020). UMPT fattet følgende vedtak i saken:
«Utvalg for miljø, plan og teknisk gir dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra byggeforbud i kommuneplanens LNFR-område og pbl. § 1-8 (byggeforbud i 100 meters
belt langs sjøen) samt kommuneplanens plankrav for oppføring av tilbygg til bestående fritidsbolig og
terrasseutvidelsen.»
ADKOMST OG PARKERING:
Det er opplyst at tiltaket ikke vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel.
VANN OG AVLØP:
Det fremgår av søknaden at tiltaket skal kobles til eks. privat vannverk innlagt vann (brønnboring), er
tilknyttet privat avløpsanlegg, og takvann/overvann skal føres til terreng.
ANSVAR OG KONTROLL:
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(iht. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)
Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett
TK

Foretakets navn og org.nr.

Sentral
godkjenning
Ja
Nei

SØK
søker funksjon

1

Bygg1 Lyngdal AS, org.nr.
992829443

x

PRO
arkitektur

1

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner

1

Bygg1 Lyngdal AS, org.nr.
992829443
Rørleggeren Lyngdal AS,
org.nr. 885259022

x
x

UTF
plasstøpte betongkonstruksjoner (støping av peler)

1

tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner

1

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner

1

Bygg1 Lyngdal AS, org.nr.
992829443
Bygg1 Lyngdal AS, org.nr.
992829443
Rørleggeren Lyngdal AS,
org.nr. 885259022

x
x
x

KOMMUNENS VURDERING
UTFORMING/TILPASSING:
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin
funksjon, jf. PBL § 29-1, og at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og
i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. PBL § 29-2.
Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.
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KOMMUNEN MINNER OM


Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±15 cm i forhold til situasjonsplan/stikningsplan,
datert/mottatt <dato>.



Stikningsdata som angir tiltakets eksakte plassering må innsendes digitalt på EUREF89, versjon SOSI
4.0 eller nyere senest ved anmodning om ferdigattest.



Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik det er utført/ plassert.
Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest kan gis, jf. SAK10 §§ 8-1 og 8-2.



Ansvarsretten gjelder kun for det omsøkte tiltaket og har ingen varighet utover dette. Evt. endringer i
ansvarsforholdet krever ny søknad om ansvarsrett.



Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.



Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal meldes til kommunen. Det samme gjelder ved eierskifte.



Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter.



Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt.



Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Ansvarlig søker skal bekrefte overfor
kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven. Eventuelle avvik, merknader eller endringer skal meldes til kommunen.



Det skal foreligge avfallsplan i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Alt anleggsavfall
som oppstår i forbindelse med tiltaket skal leveres til anlegg som har nødvendig godkjenning fra
myndighetene, eller vil bli disponert på annen måte i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig
avfall skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig, jf. TEK17 §§ 9-6 – 9-9.



Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Dette gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan
ikke forlenges, jf. PBL § 21-9.

GEBYR:
Behandlingsgebyr for søknad om byggetillatelse, faktureres i henhold til kommunens satser.
Saksbehandlingsgebyr er på kr 6.000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.
Torhild Hessevik Eikeland
Virksomhetsleder
sign.

Kopi til:
Frank Trædal

Giert Giertsens Gate 26 A

Margarita Hornung
Saksbehandler
sign.

4514 Mandal

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til
Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysnings skriv. En slik klage kan føre
til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik
omgjøring.
Vedlegg: Opplysnings skriv om klage
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Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet
Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes
klageinstansen, som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette
brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få
forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring
av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller
klagen er avgjort (oppsettende virkning).

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for
saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til Sivilombudsmannen Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen.
En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Arealforvaltning og miljø

Tore Tønnessen
Nyland 16
4580 LYNGDAL

Deres ref:

Vår ref:
2020/2618 4357/2020

Delegert vedtak

Saksbeh:
John Ivar
Bjelland

Direkte telefon: Arkivkode:
Dato:
51/1/51/2/51/3/ 26.02.2020
51/4/54/5/V83

Forlenget byggefrist, landbruksvei veiklasse 8 - gnr 51, bnr. 1, Tore
Tønnesen
Behandlet av:
Kommunedirektøren
Utvalg for miljø, plan og
teknisk

Saksnummer
124/2020

SAKSORIENTERING:
Det er tidligere gitt tillatelse til bygging av landbruksvei klasse 8 på gnr 51/1 i delegert vedtak
16/433. Veiene er under arbeid men ikke ferdigstilte. Du har derfor søkt om forlenget
byggefrist.
KONKLUSJON:
Søknaden kan innvilges som omsøkt
Det er i dag fattet følgende vedtak i saken:
Du gis tillatelse til å bygge landbruksvei i klasse 8 i henhold til veiplan i søknad datert 16.05.16.
Fristen for å starte byggingen settes til tre år fra og med i dag, og fristen for å melde veien klar
til ferdiggodkjent settes til ett år etter byggestart.
Vilkår:





Veien skal tilpasses terrenget på best mulig måte. Puss og kle skjæringene med jord.
Stubber og steinblokker som graves opp skal deponeres på et høvelig sted.
Masseuttak skal lukkes og slettes til slik at de ikke fremstår skjemmende eller farlige for
omgivelsene.
Dersom det oppdages fornminner under gravearbeidet, så skal arbeidet umiddelbart
opphøre og funnet meldes til kommunen og fylkeskonservator, jf. Kulturminneloven §8
andre ledd.
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Hvis veibyggingen fører til forurensning skal arbeidet stanses og forurensningen
stoppes.

For øvrig skal «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (2013) følges.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift 28. mai 2015 nr 550 om planlegging og godkjenning
av landbruksveier .
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Virksomhetsleder
Torhild Hessevik Eikeland
sign.
John Ivar Bjelland
Skogbrukssjef
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

180

Lyngdal kommune

Vår dato:

Vår ref.:

28.02.2020

2019/10265

Deres dato:

Deres ref.:

06.12.2019

2006/219

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gro Stensæter, 38 17 62 58

Postboks 353
4577 LYNGDAL

Lyngdal kommune. Fylkesmannens behandling av klage over pålegg om
retting og ileggelse av tvangsmulkt, gnr. 167 bnr. 383, Refsvollen
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse mottatt her 9. desember 2019.
Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak.
Sakens bakgrunn og Fylkesmannens myndighet
Lyngdal kommune ga ved vedtak datert 7. februar 2006 Lohne Bygg AS (nå Lohne Holding AS etter
fusjon av 2014) rammetillatelse til oppføring av boligbygg med to 6-mannsboliger og én 3mannsbolig, totalt 15 leiligheter, og boder på gnr. 167 bnr. 383. Eiendommen ble fradelt fra gnr. 167
bnr. 340 den 29. juni 2007. Kommunen ga igangsettingstillatelse ved vedtak av 26. april og 9. august
2006. Kommunen ga midlertidig brukstillatelse for leiligheter i 2007, 2008 og 2009 på gnr. 167 bnr.
383 og bnr. 384. Ferdigattest for boligbygg med to 6-mannsboliger, én 3-mannsbolig, to boder, og
garasje på gnr. 167 bnr. 383 ble gitt ved vedtak av 12. juni 2017.
Kommunen mottok flere henvendelser fra beboere på Refsvollen vedrørende flom og overvann, og
det ble gjennomført befaring på eiendommen 17. oktober 2017. Kommunen sendte ut varsel om
tilsyn til Lohne Bygg AS i brev av 7. desember 2017, der dokumentasjon/ prosjektering som viser
overvannshåndtering etterspørres.
Kommunen forhåndsvarslet Lohne Holding AS 25. mars 2019 om mulig pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt i forbindelse med bygging av to 6-mannsboliger, én 3-mannsbolig, to boder,
og garasje på gnr. 167 bnr. 383. Som begrunnelse for forhåndsvarselet ble det vist til at håndtering
av overvann og bekkevann ikke var tilfredsstillende utført etter teknisk forskrift av 2007 (TEK 07) § 732 nr. 1, og § 8-37 nr. 1 og 2. Det ble i forhåndsvarselet informert om at pålegg om retting ville bli
sendt ut dersom ikke plan for utbedring av forholdene ble fremlagt innen 15. april 2019, jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) av 2008 § 32-3 første avsnitt. Av plan for utbedring må det fremgå tiltak og
tidsfrister for retting av avvik fra TEK på en tilfredsstillende måte. Videre ble det informert om at
vedtak om ileggelse av tvangsmulkt ville bli sendt ut dersom teknisk plan for påpekte avvik ikke ble
godkjent av Lyngdal kommunens enhet for tekniske tjenester innen 9. juli 2019, og dersom avvik
knyttet til håndtering av overvann og bekkevann ikke er rettet i henhold til godkjent teknisk plan

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65
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innen 3. september 2019, jf. pbl. § 32-5.
Kommunen mottok merknader til forhåndsvarselet fra Lohne Holding AS i e-post av 27. mars 2019
og 28. mars 2019, der det blant annet heter at Lindland Maskin AS er ansvarlig prosjekterende og
utførende foretak på grunnarbeid, og at løsningen som er utført er godkjent av kommunen.
Lohne Holding AS kom også med tilleggsopplysninger i brev av 15. mai 2019.
Hovedutvalg for miljø, plan og drift fattet i møte 21. august 2019 vedtak om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt. Vedtaket lød:
Med hjemmel i pbl. § 32-3 pålegger bygningsmyndighet Lohne Holding AS som tiltakshaver å fremlegge
teknisk plan godkjent av kommunens enhet for tekniske tjeneste for håndtering av overvann og bekkevann
innen 1.11.2019. Rettingsarbeidet i hht. godkjent teknisk plan skal være gjennomført innen 31.01.2020.
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når forholdet er rettet.
Med hjemmel i pbl. § 32-5 ilegges en løpende tvangsmulkt på kr 1000,- pr dag fra og med 2.11.2019
gjeldende for innlevering av teknisk plan, og en tvangsmulkt på kr 1000,- pr dag knyttet til gjennomføring av
tiltak beskrevet i teknisk plan fra og med 1.02.2020.
Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra å ha et nivå som oppfordrer til gjennomføring av pålegget.
Tvangsmulkten å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf. § 32-10.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt hhv godkjent teknisk plan, og skriftlig underretning om at
tiltaket er rettet i henhold til godkjent teknisk plan. Dagmulkten faktureres ukentlig.

Vedtaket ble påklaget av Lohne Holding AS i e-post av 24. september 2019. Fylkesmannen viser til
klagen.
Det er innkommet kommentar fra Statens vegvesen (SVV) til klagen i e-post av 24. oktober 2019. Der
heter det blant annet at SVV kan tilby å grave ned en sandfangkum nedstrøms som gjør det er mulig
å koble seg på med et nytt rør. Da har SVV ansvaret for kummen, og andre ansvaret for røret videre.
Hovedutvalg for miljø, plan og drift tok ikke klagen til følge i møte 20. november 2019. Saken ble
deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen har mottatt merknader fra Lohne Holding AS ved brev datert 11. desember 2019. Vi
viser til merknadene.
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke ytterligere
referat. Vi viser til kommunens innstilling og sakens øvrige dokumenter.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og
regionaldepartementet/Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og
herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre avsnitt.
Fylkesmannen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til
kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde avsnitt.
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Fylkesmannens vurdering
Klagefrist og klagerett
Kommunen har oppgitt at vedtaket av 21. august 2019 ble ekspedert 4. september 2019.
Fylkesmannen finner dermed at klagefristen er overholdt, og at klager har klagerett, jf. fvl. §§ 28 og
29.
Klagers anførsler
Det anføres at klager verken er prosjekterende eller utførende, og at dokumentene i saken viser at
det ikke er feil med prosjektering eller utførelse. Klager anfører at årsaken til vannproblemene
skyldes tiltak/ inngrep fra Statens vegvesen. Klager mener at kommunen har forholdt seg passive til
klager som ansvarlig søker, og at det ikke er grunnlag for vedtaket. Klager viser til at Statens
vegvesen har tilbudt sameiet å sette opp en kum som vil ta hånd om løsmassene som sendes inn på
området, og tetter ristene/ rørene. Det anføres at problemet ikke skyldes ansvarlig søker, eller
underleverandører som har stått for prosjektering- og utførelse i tråd med det som er godkjent av
kommunen.
I merknader av 11. desember 2019 anfører klager at Lindland Maskin AS er ansvarlig prosjekterende
og utførende for grunnarbeidet på Refsvollen. Klager mener dermed det er Lindland Maskin AS som
er rett adressat for pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Videre anføres det blant annet at
kommunen ikke kan vedta pålegg om retting etter så land tid, og at det ikke foreligger vesentlige feil
med prosjektet. Klager viser til at alle løsninger som er valgt er akseptert av kommunen, med den
kunnskapen kommunen har hatt om problemene i området.
Sakens opplysning
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Fylkesmannen finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger.
Lovvalg
Fylkesmannen bemerker at ny plandel av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009.
Ny byggesaksdel trådte i kraft 1. juli 2010.
Det følger av pbl. § 34-4 fjerde avsnitt at saker om tillatelse etter §§ 93 eller 106a sendt kommunen
før loven er tråd i kraft, for hele tiltaket skal behandles etter de tidligere reglene for behandling av
slike saker. Vurderingen av ulovlighet og hvem som er ansvarlig behandles derfor etter reglene i
plan- og bygningsloven (plbl.) av 1985. Dette innebærer også at det er forskrift om saksbehandling
og kontroll i byggesaker (SAK) av 24. juni 2003 og teknisk forskrift av 1997 med endringer av 24. juni
2003 som legges til grunn ved vår behandling av saken. Vi bemerker at kommunen i
forhåndsvarselet har vist til bestemmelser i teknisk forskrift av 1997 med endringer av 26. januar
2007. Disse bestemmelsene tilsvarer bestemmelsene i teknisk forskrift av 1997 med endringer av 24.
juni 2003, og det har dermed ikke betydning for behandling av saken at kommunen har vist til
bestemmelser i TEK 97 med endringer av 2007.
Videre følger det av rundskriv H-1/10 ”Ikraftsetting av ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven” på s.
73 at med unntak av reglene for overtredelsesgebyr, kan sanksjonsregler i ny lov også benyttes på
ulovlige forhold som er oppstått før 1. juli 2010. Fylkesmannen legger i likhet med kommunen til
grunn sanksjonsreglene i plan- og bygningsloven av 2008 ved behandlingen av saken.
Vurdering av om kommunen hadde grunnlag for å pålegge retting og ileggelse av tvangsmulkt
Plan- og bygningsloven kap. 32 har regler om ulovlighetsoppfølging, herunder regler om pålegg om
retting og pålegg om stans, og regler om ileggelse av tvangsmulkt. Pålegg om retting og vedtak om
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tvangsmulkt er enkeltvedtak. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, inklusiv § 16 om
forhåndsvarsel, gjelder med mindre annet følger av saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 32.
Det følger av pbl. § 32-2 første avsnitt at ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold
av loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige
forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid. Ved
utferdigelse av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan
det fastsettes tvangsmulkt. Vi viser til nevnte bestemmelses andre og tredje avsnitt.
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt
angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting, og løper fra
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget
forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Vi viser til pbl. § 32-5 første avsnitt. Av bestemmelsens andre avsnitt
følger det at det kan fastsettes tvangsmulkt både som en løpende mulkt, som en engangsmulkt og
som en kombinasjon av disse. Formålet med ileggelse av tvangsmulkt er som det fremgår av pbl. §
32-5 første avsnitt for å få gjennomført gitte pålegg for overtredelse av bestemmelser i eller i
medhold av plan- og bygningsloven. Vi bemerker at for å unngå at tvangsmulkten får karakter av
straff, må den være fremtidsrettet. Når tvangsmulkt fastsettes samtidig med pålegg, settes det frist
for oppfyllelse av pålegget, jf. nevnte bestemmelse. Fristen må gi adressanten rimelig mulighet for å
oppfylle pålegget.
Når det gjelder saksbehandlingen ved bruk av de materielle bestemmelsene om pålegg og
tvangsmulkt følger det av pbl. § 32-2 første avsnitt at den ansvarlige skal varsles før pålegg gis og
tvangsmulkt vedtas, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3
uker. Formålsvarsel skal være skriftlig. Etter andre avsnitt i nevnte bestemmelse skal
forhåndsvarselet opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne
følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Kommunen har
forhåndsvarslet i tråd med pbl. § 32-2 ved brev av 25. mars 2019.
Kommunen mener at utførte løsninger for overvann og bekkevann ikke er tilfredsstillende ut fra
bestemmelsene i TEK 07 § 7-32 nr. 1, og § 8-37 nr. 1 og 2, og har rettet vedtaket av 21. august 2019
om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt mot tiltakshaver Lohne Holding AS. Fylkesmannen
bemerker at tiltakshaver sammenfaller med ansvarlig søker i dette tilfellet. Kommunen mener at
ansvaret for prosjektering og utførelse med hensyn til overvannshåndtering og håndtering av
bekkevann i dokumentasjon tilknyttet byggesaken ikke er entydig beskrevet. Kommunen oppgir
videre at Lindland Maskin AS ble sendt kopi av varsel om tilsyn. Det fremgår av brev fra Lindland
Maskin AS av 12. desember 2017 at det ikke har saken i sitt arkiv, da det er passert 10 år siden det
ble gitt tillatelse. Kommunen oppgir at det ikke er innkommet dokumentasjon fra ansvarlige foretak
som nærmere klarlegger ansvaret.
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering av at håndtering av overvann og bekkevann ikke
var tilfredsstillende utført etter TEK 1997 § 7-32 nr. 1, og § 8-37 nr. 1 og 2. Vi kan ikke se at det er
godtgjort at årsakene skyldes tiltak/inngrep fra SVV side slik klager anfører. Det foreligger dermed
forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Vi bemerker for øvrig at når det
gjelder tilbudet fra SVV om å sette opp en kum som vil ta hånd om løsmassene som sendes inn på
området, så vil en slik løsning etter vårt syn heller ikke oppfyllet kravet i pålegget om teknisk plan.
Plan- og bygningsmyndighetene kan gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, jf.
pbl. § 32-3. Pålegget er rettet mot tiltakshaver som ansvarlig.
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Klager anfører at Lindland Maskin AS er ansvarlig prosjekterende og utførende for grunnarbeidet på
Refsvollen, og at det dermed er Lindland Maskin AS som er rett adressat for pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt.
Utgangspunktet i SAK § 13 er at:
Tiltakshaver, foretak og andre med ansvarsrett er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og annet regelverk, jf. pbl § 95 nr. 3.
Ansvarlig søker skal påse at alle deler av tiltaket er dekket med ansvar. Omfanget av ansvaret for ansvarlige
foretak eller andre følger av ansvarsretten.
Kravet om ansvarsrett gjelder ikke der et slikt krav er unødvendig. Kommunen avgjør om ansvarsrett er
nødvendig, og unntak skal fremgå av tillatelsen.

Ansvaret innebærer blant annet at pålegg om retting etter pbl. § 32-3 eller tvangsmulkt etter pbl. §
32-5 kan rettes mot tiltakshaver, foretak og andre med ansvarsrett.
Av veiledning til SAK § 13 s. 38 fremgår det at tiltakshaver har ansvar for at hele tiltaket er i samsvar
med bestemmelsene gitt i eller i medhold av pbl. Tiltakshaver har ansvar for å videreføre sitt ansvar
gjennom kontrakter med profesjonelle foretak. Om ansvarets varighet på s. 38 - 39 heter det at:
Tiltakshavers ansvar og ansvaret etter de enkelte ansvarsretter gjelder også etter at kommunen har utferdiget
ferdigattest. Ansvaret etter plan- og bygningsloven utløper ikke etter ferdigattest. Det betyr at plan- og
bygningsmyndighetene kan rette sanksjoner mot den ansvarlige selv etter at byggearbeidene er ferdig og
ferdigattest er gitt dersom det i ettertid oppdages forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl.

Fylkesmannen tar utgangspunkt i søknaden om rammetillatelse fra Lohne Bygg AS datert 30. januar
2006. I opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon er det krysset av at det
foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulemper som grunnforhold, rasfare, flom
mv., og miljøforhold i henhold til plbl. 1985 § 68.
Kommunen ga ved vedtak datert 7. februar 2006 rammetillatelse til oppføring av boligbygg med to
6-mannsboliger, én 3-mannsbolig, og boder på gnr. 167 bnr. 383. Kommunen ga i vedtaket
ansvarsrett innen de fagområder som det er søkt for til Lohne Bygg AS.
Til søknad om igangsettingstillatelse av 30. mars 2006 for utførelse, og kontroll av utførelse av
grunn- og terrengarbeid samt utførelse av vann og avløp for byggeprosjekt på gnr. 167 bnr. 383 og
bnr. 384 ble det vedlagt kontrollerklæring fra Lindland Maskin AS.
I kontrollerklæring datert 31. mars 2006 er Lindland Maskin AS sitt ansvar beskrevet som:

Kommunen ga igangsettingstillatelse til grunn- og utvendig rørleggerarbeid, samt tillatelse til
tilkobling på offentlig ledningsnett ved vedtak av 26. april 2006. Kommunen ga i tillatelsen
ansvarsrett innen de fagområder som det er søkt for til Lindland Maskin AS.
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Kommunen ga igangsettingstillatelse til utførelse av betong- og tømrerarbeider, og innvendige VVS
installasjoner i vedtak av 9. august 2006. Kommunen ga i tillatelsen ansvarsrett innen de fagområder
som det er søkt for til Lohne Bygg AS, Rørleggeren Lyngdal AS og Ove Rabba.
Vi viser til at det foreligger kontrollerklæringer fra Lohne Bygg AS og Lindland Maskin AS til søknader
om midlertidig brukstillatelse som bekrefter at det ikke foreligger feil/ mangler som hindrer
utstedelse av midlertidig brukstillatelse for omsøkte seksjoner.
Vi viser også til søknad om ferdigattest av 30. mai 2017 fra Lohne Bygg AS. I søknaden er det krysset
av at tiltaket tilfredsstiller kravene til ferdigattest. Det er videre heter: «Alt er ferdig, og ferdigattest
kan gis.» Kommunen ga ferdigattest ved vedtak av 12. juni 2017.
Fylkesmannen vil først bemerke at det har gått 11 år fra kommunen ga rammetillatelse i 2006 til det
ble gitt ferdigattest for hele byggeprosjektet på gnr. 167 bnr. 383 ved vedtak av 12. juni 2017.
Fylkesmannen finner at dokumentasjonen tilknyttet byggesaken ikke entydig beskriver ansvaret for
prosjektering og utførelse av håndtering av overvann og bakkevann. Etter SAK § 13 har tiltakshaver
et grunnleggende ansvar i alle saker etter plan- og bygningsloven, jf. veiledning til SAK. På denne
bakgrunn mener Fylkesmannen at det var grunnlag for kommunen til å rette pålegg direkte mot
tiltakshaver, uavhengig av om tiltakshaver mener å ha engasjert Lindland Maskin AS til å forestå
arbeidet.
Klager anfører at kommunen ikke kan vedta pålegg om retting etter så lang tid. Ferdigattest ble gitt
ved vedtak av 12. juni 2017. Fylkesmannen viser til veiledning til SAK § 13 s. 38-39 hvor det fremgår
at tiltakshavers ansvar (og ansvaret etter de enkelte ansvarsretter) også gjelder etter at kommunen
har utferdiget ferdigattest, og at ansvaret etter plan- og bygningsloven ikke utløper etter ferdigattest.
Videre at dette betyr at plan- og bygningsmyndighetene kan rette sanksjoner mot den ansvarlige
selv etter at byggearbeidene er ferdig, og ferdigattest er gitt, dersom det i ettertid oppdages forhold i
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. Klagen kan ikke føre frem på dette punkt.
Videre anfører klager at kommunen dels er ansvarlig, siden kommune har godkjent tiltaket slik det
er utført. Fylkesmannen viser til at kommunen ikke har ansvar for den fagmessige utførelsen av
tiltak, og at tiltak skal utføres i tråd med regelverket med mindre kommunen har gitt tillatelse til
avvik, jf. SAK § 13, jf. plbl. § 97.
Fylkesmannen finner dermed at kommunen hadde hjemmel til å treffe pålegget om retting av 21.
august 2019, der tiltakshaver pålegges å fremlegge teknisk plan godkjent av kommunens enhet for
tekniske tjeneste for håndtering av overvann og bekkevann innen 1. november 2019, og
rettingsarbeider i henhold til godkjent teknisk plan innen 31. januar 2020. Videre hadde kommunen
hjemmel til å ilegge tvangsmulkt samtidig med pålegget om retting, og der tvangsmulkt løper fra
fristoverskridelse for retting og pr dag knyttet til gjennomføring av tiltak beskrevet i teknisk plan, fra
og med 1. februar 2020.
Kommunen har etter dette adgang til å pålegge retting og fastsette tvangsmulkt mot Lohne Holding
AS for å få gjennomført pålegget, jf. «kan» i pbl. §§ 32-3 første avsnitt og 32-5 første avsnitt. Vi har
sett hen til byggesaken, og at formålet med tvangsmulkt er at den skal virke som et
oppfyllelsespress, og vi har ikke merknader til at kommunen valgte å benytte seg av adgangen.
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Vurdering av om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt står i et rimelig forhold til
ulovligheten
Størrelsen på tvangsmulkten er ikke påklaget, men vi vil likevel knytte noen merknader til den.
Tvangsmulkt fastsettes etter kommunens skjønn, men forutsetningen er at mulkten skal tjene som
et effektivt oppfyllelsespress, og ikke som straff. Tvangsmulkten kan som nevnt
være en løpende mulkt, en engangsmulkt eller en kombinasjon av disse.
Tiltakshavers manglende vilje over tid til å fremlegge teknisk plan godkjent av kommunens enhet for
tekniske tjeneste for håndtering av overvann og bekkevann, samt rettingsarbeid i henhold til
godkjent teknisk plan, tilsier at det er nødvendig med en tvangsmulkt av noe størrelse, for å skape
tilstrekkelig oppfyllelsespress. En løpende dagmulkt på kr 1000,- pr dag fra og med 2. november
2019 gjeldende for innlevering av teknisk plan, og en tvangsmulkt på kr 1000,- pr dag knyttet til
gjennomføring av tiltak beskrevet i teknisk plan fra og med 1. februar 2020 er etter vårt syn
passende for å oppnå dette.
Vi mener under henvisning til vurderingen over at pålegget om retting og ileggelse av tvangsmulkt
står i et rimelig forhold til ulovligheten, jf. pbl. § 32-10 første avsnitt.
Fylkesmannens vedtak
Kommunens vedtak av 21. august 2019 opprettholdes under henvisning til begrunnelsen over.
Klagen tas ikke til følge.
Om klageadgang
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan
jf. fvl. § 28.
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått
informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.
Med hilsen
Hanna de Presno (e.f.)
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Gro Stensæter
rådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
LOHNE HOLDING AS

Doneheia 116

187

4516

MANDAL

Arealforvaltning og miljø

Saksmappe: 2020/485
Dato: 05.03.2020

OPPLYSNINGSVESENETS FOND
Postboks 535 Sentrum
0105 OSLO

Vedtaksnummer
Tiltakssted
Gårds- og bruksnr
Hjemmelshaver
Rekvirent

147/2020
Lautjønnveien 12
162/1/42
Opplysningsvesenets fond
Opplysningsvesenets fond

TILLATELSE I HHT. PBL. § 20-1 m) TIL FRADELING FRA GNR. 162, BNR. 1
AV FESTE NR. 42 - BOLIGFORMÅL.
Det vises til søknad av om opprettelse av ny grunneiendom, mottatt 20.01.2020.

RÅDMANNEN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
1.

I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-1 m), og matrikkellovens kap. 3 og 7,
gis tillatelse til fradeling/opprettelse av ny grunneiendom fra eiendom Gnr. 162, Bnr. 1.
Fradelingen gjelder feste nr. 42 – boligtomt - som omsøkt.
Situasjonskart, mottatt med søknaden, ligger til grunn for godkjenningen.

Vedtaket gis på følgende vilkår:
1) Parsellen skal fradeles med et areal på ca. 1300 m2, i hht. festekontrakt.
2) Arealet fradeles til formål bolig som er angitt i «Reguleringsplan for Skrumoen vest»: planID
198703. Med fradeling tas det ikke stilling til oppføring av bygg, konstruksjoner eller anleggstiltak
på parsellen.
Søknadsdokumenter:
Søknad om opprettelse av ny grunneiendom
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Festekontrakt med situasjonskart

mottatt:
20.01.20
20.01.20
20.01.20
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AREALPLANSTATUS:
Området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Skrumoen Vest» (Plan ID 198703), med formål bolig.
Tiltaket er i samsvar med gjeldende detaljreguleringsplan.

NÆRMERE OM TILTAKET:
Den aktuelle saken gjelder fradeling av et areal på ca. 1300 m2 til ny grunneiendom i forbindelse med
innløsing av feste.

ANDRE FORHOLD




Det foreligger ikke dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3. Naboer vil bli innkalt til
kartforretningen.
Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Artskart og Naturbase.

ADKOMST:
Det er ikke opplyst at tiltaket vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel.

KOMMUNEN MINNER OM


Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.



Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert
oppmålingsforretning etter matrikkellova innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med matrikkellova.

GEBYR:
1.

Gebyr i hht. Plan- og bygningsloven, for søknad om delingstillatelse, faktureres med kr. 8.000,-.

2.

Utgifter i forbindelse med oppmåling og tinglysing, anslått til ca. kr. 21.000,-, faktureres etter at
forretning er avholdt, jfr. Kommunens gebyrregulativ i hht. Matrikkellov.

Faktura ettersendes Opplysningsvesenets fond.

Torhild Hessevik Eikeland

Virksomhetsleder
sign.
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Jorun Seland
Konsulent
sign.
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

KOPI: Lister oppmåling
Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene
til Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysningsskriv. En slik klage kan føre
til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik
omgjøring.
Vedlegg: Opplysningsskriv om klage
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Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes klageinstansen,
som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart for oss om De har
klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for
sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi
årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke
om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort
av vedtaket
(oppsettende virkning).

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få nærmere
veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres
advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel,
kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært
nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil orientere Dem om retten til å kreve
slik dekning.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De
klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den
offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller
forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom
De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke
senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen.

En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Torbjørn Helle
Hunsdalsveien 36

Delegert vedtak

4525 KONSMO

Deres ref:

Vår ref:
2020/63 5175/2020

Saksbeh:
John Ivar
Bjelland

Direkte telefon: Arkivkode:
429/14/V83

Dato:
27.02.2020

Delegert vedtak
Behandlet av:
Kommunedirektøren
Utvalg for miljø, plan og
teknisk

Saksnummer
131/2020

Saksorientering
I søknaden oppgis interessene i veien til å være 90 % skogbruk og 10% jordbruk. Veien ligger
innenfor i et område som i kommunedelplanen har LNF formål. Saken er sendt
fylkeskommunen for uttale.
Landbruksveiforskriften skal sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en
måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.
Vår vurdering
Miljøverdier
Naturbase, artskart og MIS-registreringer i området er sjekket jf. naturmangfoldloven (NML) §
8. Det er ingen kjente registreringer av viktige naturverdier som blir berørt. Denne veien vil ha
begrenset påvirkning på naturen, og vil ikke føre til fragmentering av f.eks. leveområder. Ut fra
en økosystemtilnærming mener vi at den samlede belastningen blir liten, jf. § 10. Vi mener at
denne kunnskapen er god og at det ikke er nødvendig å ta føre-var hensyn, jf. § 9.
Vi mener også at dette er et fornuftig trassevalg, jf. § 12. Dersom det oppstår skade på
naturmangfoldet ut over selve veibyggingen er du ansvarlig for å hindre eller begrense skadene,
jf. § 11.
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Kulturminner
Fylkeskonservatoren har ikke kommet med merknader til søknaden. Det er heller ikke
registrerte kulturminner i tilknytning til traseen.
Annet
Jord- og flomskredkart (NVE Atlas) viser at deler av veien går i et område markert som jord og
flomskred. Det vises til veilederen Skogsveger og skredfare:
https://www.skogkurs.no/userfiles/files/skogsveier/l_smasseskred_veileder_A4_140711.pdf
I veilederen står det:
Ved vegbygging innenfor disse aktsomhetsområdene må skredfaren vurderes, og tiltak som nevnt i
denne veilederen følges opp. Ved vegbygging som kan gi økt fare for skred mot bebyggelse må
personer med skredfaglig kompetanse utrede nærmere hvor og hvordan vegen skal bygges for at
den skal være sikker.
Det er ikke skredfare for bebyggelse derfor kreves ikke skredfaren utredet. Det er imidlertid
viktig at veilederen følges og en tar hensyn til dette spesielt ved dimensjonering av stikkrenner.
Konklusjon
Etter en helhetsvurdering der landbruksinteressene er veid opp mot andre hensyn finner en at
det kan gis tillatelse til bygging av veien som omsøkt.
Det er i dag fattet følgende vedtak i saken:
Lyngdal kommune har gjort følgende vedtak
Du gis tillatelse til å bygge landbruksvei i klasse 7 i henhold til veiplan mottatt 27.12.19 og
ettersendt oppdatert kart.
Fristen for å starte byggingen settes til tre år fra og med i dag, og fristen for å melde veien klar
til ferdiggodkjent settes til ett år etter byggestart.
Vilkår:






Veien skal tilpasses terrenget på best mulig måte. Puss og kle skjæringene med jord.
Stubber og steinblokker som graves opp skal deponeres på et høvelig sted.
Masseuttak skal lukkes og slettes til slik at de ikke fremstår skjemmende eller farlige for
omgivelsene.
Dersom det oppdages fornminner under gravearbeidet, så skal arbeidet umiddelbart
opphøre og funnet meldes til kommunen og fylkeskonservator, jf. Kulturminneloven §8
andre ledd.
Hvis veibyggingen fører til forurensning skal arbeidet stanses og forurensningen
stoppes.

For øvrig skal «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (2013) følges.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift 28. mai 2015 nr 550 om planlegging og godkjenning
av landbruksveier (landbruksveiforskriften), §§ 3-2 og 3-3.
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Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Virksomhetsleder
Torhild Hessevik Eikeland
sign.
John Ivar Bjelland
Skogbrukssjef
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Saksmappe: 2020/2809
Dato: 03.03.2020

Svein Lervik
Heia 27
4563 Borhaug

Vedtaksnummer
Tiltakssted
Gårds- og bruksnr
Hjemmelshaver
Rekvirent

140/2020
Gitlevåg
280/113
Randi Lervik Gabrielsen, Svein Lervik og Harald Lervik
Svein Lervik

TILLATELSE I HHT. PBL. § 20-1 m) TIL FRADELING FRA GNR. 280, BNR. 1
og 113 AV TILLEGGSAREAL TIL BNR. 16 – GITLEVÅG.
Det vises til søknad av om opprettelse av ny grunneiendom, mottatt 26.08.2019.
Saken har stått på vent i påvente av eiendomsoverdragelsen som er tinglyst 18.02.2020.

RÅDMANNEN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
1.

I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-1 m), og matrikkellovens kap. 3 og 7,
gis tillatelse til fradeling fra eiendommen Gnr. 280, Bnr. 1 og 113 av tilleggsareal på ca. 650 m2 til Bnr.
16.
Situasjonskart, mottatt med søknad 26.08.2019, ligger til grunn for godkjenningen.

Vedtaket gis på følgende vilkår:
1) Parsellen skal fradeles med et areal på ca. 650 m2, og skal sammenslås Gnr. 280, Bnr. 16.
2) Arealet fradeles til uendret formål LNF, som er angitt i Kommuneplanen for Lyngdal: planID 201311.
Med fradeling tas det ikke stilling til oppføring av bygg, konstruksjoner eller anleggstiltak på
parsellen. Kommunen gjør oppmerksom på at området i kommuneplanen ligger innenfor
utløpsområde for snøskred og steinsprang.

Søknadsdokumenter:
Søknad om opprettelse av ny grunneiendom med følgemail
Oversiktskart
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AREALPLANSTATUS:
Det foreligger ikke reguleringsplan. Det aktuelle området er i kommuneplanen for Lyngdal utlagt som
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).
Det foreligger ikke deleforbud i LNF områder, men byggeforbud med unntak av for stedbunden næring.
Det må imidlertid vurderes om det trengs dispensasjon fra arealformålet LNF.
Vurderingen er gjort i forbindelse med fradelingen av gnr/bnr 280/113.
«Parsellen som søkes fradelt anses å være forholdsvis bratt og vanskelig tilgjengelig. Området er ikke tenkt
bebygd eller opparbeidet til hage, men skal benyttes av eier av 280/16 i form av rydding av trær. Området
er idag benyttet slik, og det vil dermed ikke være noen endring i bruken. Da parsellen ikke er opparbeidet
eller det foreligger konkrete planer om opparbeidelse, vurderes det at det ikke er behov for dispensasjon.»

NÆRMERE OM TILTAKET:
Den aktuelle saken gjelder fradeling av et areal på ca. 650 m2 , som tillegg til bnr. 16.
Det ble i 2017 behandlet fradeling av et større areal/tillegg (ca. 1000 m²) fra gnr. 280, bnr. 1. Det nye
«tillegget» fikk bnr. 113.
Det er fra dette tillegget, gnr. 280, bnr. 113, samt et mindre areal fra bnr. 1, det nå søkes fradeling fra.
Sagt med andre ord så gjøres tillegget til bnr. 16 med dette vedtaket mindre.
Fradelingen gjelder området som er innrisset med blått i utklipp nedenfor.

Resterende del av gnr. 280, bnr. 113 skal tilbakeføres/sammenslås med bnr. 1.

ANDRE FORHOLD
Kommunen har ikke mottatt kopi/dokumentasjon av nabovarsling i hht. PBL §21-3. Det er i denne
saken vurdert at det er tilstrekkelig varsling å sende kopi av vedtaket til naboeiendom.
Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf. Artskart
og Naturbase.
Kommunen kan ikke se at aktuelle tiltak kan berøre interesseområdet til noen offentlige myndigheter, og
saken er ikke oversendt offentlige instanser for uttalelse, jf. PBL § 19-1.
Saken ble forut for behandling av tillegget på 1000 m², jfr. ovenfor, behandlet etter jordlovens § 12 i sak
485/17, med positivt vedtak.
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ADKOMST:
Det er ikke opplyst at tiltaket vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel.

KOMMUNEN MINNER OM




Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
Tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert
oppmålingsforretning etter matrikkellova innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom
matrikkelføring vil være i strid med matrikkellova.

GEBYR:
1.

Gebyr i hht. Plan- og bygningsloven, for søknad om delingstillatelse, faktureres med kr. 6.500,-.

2.

Utgifter i forbindelse med oppmåling og tinglysing, anslått til ca. 20.000,-, faktureres etter at
forretning er avholdt, jfr. Kommunens gebyrregulativ i hht. Matrikkellov.
Sammenslåing er kostnadsfritt.

Faktura ettersendes Randi Lervik Gabrielsen.

Torhild Hessevik Eikeland

Virksomhetsleder
sign.

Jorun Seland
Konsulent
sign.
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Randi Lervik Gabrielsen
Harald Lervik
Anne Lise Hollerud
Ole Johan Buch - nabo
Edvin Bordvik - nabo
LISTER OPPMÅLING

Thistedahls Gate 1
Borhauggarden 27
Kjerrheia 15
Jåsundveien 497
Jåsundveien 518

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene
til Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysningsskriv. En slik klage kan føre
til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik
omgjøring.
Vedlegg: Opplysningsskriv om klage
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Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes klageinstansen,
som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart for oss om De har
klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for
sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi
årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke
om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort
av vedtaket
(oppsettende virkning).

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få nærmere
veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres
advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel,
kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært
nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil orientere Dem om retten til å kreve
slik dekning.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De
klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den
offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller
forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom
De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke
senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen.

En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Saksmappe: 2020/2430
Dato: 04.03.2020

LYNGDAL KOMMUNE
Postboks 353
4577 LYNGDAL

Vedtaksnummer:
Tiltakssted:
Gårds- og bruksnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

146/2020
Skrelia
79/5
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune

VEDTAK OM TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL § 20-3 FOR UTBEDRING
AV TURSTI PÅ EIENDOMMEN.
Det vises til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-3 (ett-trinns
saksbehandling), mottatt 12.02.2020.

KOMMUNEDIREKTØREN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

1.

I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-3, gis tillatelse til utbedring av
tursti på eiendommen gnr. 79, bnr. 5 – Skrelia.
Situasjonskart, mottatt 12.02.2020, og beskrivelse fra ansvarlig søker, mottatt 12.02.2020, ligger til
grunn for godkjenningen.
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SAKENS OPPLYSNINGER
SØKNADSDOKUMENTENE:
Søknadsdokumenter:
Søknad om tillatelse til tiltak (ett-trinns saksbehandling)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningens spesifikasjoner
Gjenpart og kvittering for nabovarsling
Situasjonskart 1:1000
Beskrivelse av tiltak
Erklæring om ansvarsrett fra: Lyngdal Kommune
Erklæring om ansvarsrett fra: Lindland Maskin AS
Gjennomføringsplan, versjon 1

Øvrige søknadsdokumenter:
Uttalelse/brev fra Agder fylkeskommune, Fylkeskonservatoren

mottatt:
12.02.2020
12.02.2020
12/16.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020

datert
25.02.2020

ANSVARLIG SØKER:
Foretaket Lyngdal kommune, org.nr. 922 421 498 har erklært ansvar for å kunne ivareta søkefunksjonen.
Søknaden kan dermed realitetsbehandles.
AREALPLANSTATUS:
Det foreligger ikke reguleringsplan for det aktuelle området. Det aktuelle området er i
kommuneplanen utlagt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNRFR) med hensynssone H530
Friluftsliv. Det er byggeforbud med unntak for stedbunden næring i disse områdene, jf. PBL §§1-6 og 11-6.
Det aktuelle tiltaket vurderes å være i samsvar med krav til LNFR-områder i kommuneplanen, og derfor,
krever ikke dispensasjon fra byggeforbud i kommuneplanens LNFR-områder.
NÆRMERE OM TILTAKET:
Det søkes om utbedring av tursti på eiendommen. Den aktuelle eiendommen er i dag bebygd med 2 stk.
annen landbruksbygning, og har et beregnet areal på ca. 629 465 m2.
Tiltaket vil utføres som beskrevet i søknad.
ANDRE FORHOLD
 Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3.
Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken.
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 Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Artskart og Naturbase. Det heller ikke registret kulturminner som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Kulturminnesøk
 Saken er oversendt berørte offentlige instanser for uttalelse. Kommunen har mottatt uttalelse innen
utsatt frist.
Agder Fylkeskommune, Fylkeskonservatoren;

Kommunen legger ut fra dette til grunn at offentlige instanser ikke har motforestillinger til dette
konkrete tiltaket. Søknaden behandles videre med forståelse at offentlige instanser ser positiv på
omsøkte tiltak.

ADKOMST OG PARKERING:
Det er opplyst at tiltaket ikke vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel.
ANSVAR OG KONTROLL:
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(iht. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)
Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett
TK

Foretakets navn og org.nr.

Sentral
godkjenning
Ja
Nei

SØK
søker funksjon

1

Lyngdal kommune
Org. nr. 922 421 498

1

Lindland Maskin AS
Org. nr. 963 654 812

x

1

Lindland Maskin AS
Org. nr. 963 654 812

x

x

PRO
Oppgradering av deler av tursti, Skrelia
UTF
hele tiltak
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KOMMUNENS VURDERING
UTFORMING/TILPASSING:
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin
funksjon, jf. PBL § 29-1, og at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv
og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. PBL § 29-2.
Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.

KOMMUNEN MINNER OM


Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±100 cm i forhold til situasjonsplan, mottatt
12.02.2020.
Stikningsdata som angir tiltakets eksakte plassering må innsendes digitalt på EUREF89, versjon
SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om ferdigattest.



Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik det er utført/
plassert. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest kan gis, jf. SAK10 §§
8-1 og 8-2.



Ansvarsretten gjelder kun for det omsøkte tiltaket og har ingen varighet utover dette. Evt. endringer i
ansvarsforholdet krever ny søknad om ansvarsrett.



Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.



Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal meldes til kommunen. Det samme gjelder ved
eierskifte.



Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter.



Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt.



Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Ansvarlig søker skal bekrefte overfor
kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i
eller i medhold av plan- og bygningsloven. Eventuelle avvik, merknader eller endringer skal meldes til
kommunen.



Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Dette gjelder tilsvarende for dispensasjon.
Fristene kan ikke forlenges, jf. PBL § 21-9.
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GEBYR:

1.

Behandlingsgebyr for søknad om byggetillatelse, faktureres i henhold til kommunens satser.
Saksbehandlingsgebyr er på kr 8 000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Torhild Hessevik Eikeland
Virksomhetsleder
sign.

Ole Njerve Stensøy
Byggesaksbehandler
sign.

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene
til Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysnings skriv. En slik klage kan
føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en
slik omgjøring.
Vedlegg: Opplysnings skriv om klage
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Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes
klageinstansen, som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette
brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få
forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.
Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
av vedtaket
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller klagen er avgjort (oppsettende virkning).
Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for
saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret
til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
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hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen.
En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Saksmappe: 2020/189
Dato: 09.03.2020

Paul Robert Olsen
Skjerpeveien 9
4460 MOI

Vedtaksnummer:
Tiltakssted:
Gårds- og bruksnr:
Tiltakshaver:

152/2020
Gitlevåg
280/24
Paul Robert Olsen

VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILTAK ETTER PBL § 205FOR BYGGING AV BOD PÅ EIENDOMMEN.
Det vises til søknad om dispensasjon, mottatt 30.11.2019.

KOMMUNEDIREKTØREN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
1.

I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 19-2, gis dispensasjon fra LNF-formålet
for bygging av bod på eiendommen gnr. 280, bnr.24 – Gitlevåg.
Plan-/snitt-/fasadetegninger og situasjonskart, mottatt 30.12.2019, ligger til grunn for godkjenningen.

SAKENS OPPLYSNINGER
SØKNADSDOKUMENTENE:
Søknadsdokumenter:
Søknad om dispensasjon
Søknad om tillatelse til tiltak (uten ansvarsrett)
Gjenpart og kvittering for nabovarsling
Oversiktskart 1:1000
Situasjonskart 1:1000
Tegninger 1:50

mottatt:
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
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AREALPLANSTATUS:
LNFR
Det foreligger ikke reguleringsplan for det aktuelle området. Det aktuelle området er i
kommuneplanen utlagt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR). Det er byggeforbud med unntak
for stedbunden næring i disse områdene, jf. PBL §§1-6 og 11-6.
Det aktuelle tiltaket vurderes til ikke å være i samsvar med krav til LNFR-områder i kommuneplanen.
Oppføring av boden vil derfor kreve dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen.
NÆRMERE OM TILTAKET:
Det søkes om dispensasjon for bygging av en bod på eiendommen.
Tiltaket vil bygges i en etasje med saltak med takvinkel ca 25 grader. Mønehøyden blir ca 3,9 meter og
gesimshøyde ca. 3,15 meter (målt i fra gjennomsnittlig tilstøtende terreng) Boden vil få BYA på ca.9,45m2
og BRA på ca.7,8m2.
SØKNAD OM DISPENSASJON:
Søknaden om dispensasjon er begrunnet bl.a. med følgende:
«Hytten på min Eiendom 280/24 har svært begrensede muligheter for oppbevaring av redskaper og
vinterlagring av terassemøbler og annet. Ønsker derfor å oppføre en BOD for et slikt formål. Eiendommen
ligger usjenert til og oppføring av en slik BOD vil etter min mening ikke være i konflikt med formålet til
LNF.»
ANDRE FORHOLD
 Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3.
Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken.
 Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Artskart og Naturbase. Det heller ikke registret kulturminner som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Kulturminnesøk
 Kommunen kan ikke se at aktuelle tiltak kan berøre interesseområdet til noen offentlige myndigheter,
og saken er ikke oversendt offentlige instanser for uttalelse, jf. PBL § 19-1.

KOMMUNENS VURDERING
VURDERING AV DISPENSASJON:
Dispensasjon kan gis dersom vilkårene i PBL § 19-2 er oppfylt. 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.»
Begge vilkår må være oppfylt dersom kommunen skal kunne gi dispensasjon. I følge forarbeidene, Ot. prp.
nr. 32 (2007-2008), innebærer ordvalget at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med de offentlige
hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av
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en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningsloven
med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for eksempel der dispensasjon begrunnes
med høyere funksjonalitet ved et byggverk eller et uteoppholdsareal, eller der tiltaket vil gi høyere
arkitektonisk kvalitet.
Begrepet «klart større» innebærer etter sin ordlyd en kvalifisert overvekt av hensyn som taler for at
dispensasjon gis.
Eiendommen ligger i et område med en del spredt hyttebygging, og eiendommen har ingen innvirkning på
verken natur- landbruk- eller friluftsinteresser.
I søknaden beskriver tiltakshaver behov for mer lagringsplass. Det få mer lagringskapasitet, vil helet klart gi
hytta høyere funksjonalitet.
Etter en samlet vurdering finner rådmannen at en dispensasjon ikke vil stride med lovens formål eller
viktige hensyn i overordnet plan/ eller hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra. Videre finner
rådmannen at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon
er følgelig til stede.
UTFORMING/TILPASSING:
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin
funksjon, jf. PBL § 29-1, og at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og
i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. PBL § 29-2.
Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.

KOMMUNEN MINNER OM


Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±15 cm i forhold til situasjonsplan mottatt 30.12.2019.



Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik det er utført/
plassert. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest kan gis, jf. SAK10 §§
8-1 og 8-2.



Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter.



Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Eventuelle avvik, merknader eller
endringer skal meldes til kommunen.



Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at dispensasjonen er gitt, faller dispensasjonen bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges,
jf. PBL § 21-9.

GEBYR:
1.

Behandlingsgebyr for søknad om dispensasjon, faktureres i henhold til kommunens satser.
Saksbehandlingsgebyr er på kr 5000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.
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Torhild Hessevik Eikeland
Virksomhetsleder
sign.

Jan Martinsen
Byggesaksbehandler
sign.

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til
Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysnings skriv. En slik klage kan føre
til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik
omgjøring.
Vedlegg: Opplysnings skriv om klage
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Side 5

Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes klageinstansen,
som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart for oss om De har
klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for
sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi
årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring
av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke
om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort
(oppsettende virkning).

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få nærmere
veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd.
Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi
nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter
forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å
få endret vedtaket. Klageinstansen vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til Sivilombudsmannen Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage

til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har
behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel
ikke saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd
fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for
Sivilombudsmannen.

En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Arealforvaltning og miljø

Saksmappe: 2020/2442
Dato: 03.03.2020

Geir Hamre
Broneskogen 18
4586 KORSHAMN

Vedtaksnummer:
Tiltakssted:
Gårds- og bruksnr:
Tiltakshaver:

143/2020
Broneskogen 18, 4586 KORSHAMN
6/71
Geir Hamre

TILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL § 20-4 FOR BYGGING AV GARASJE PÅ
EIENDOMMEN.
Det vises til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-4 (uten ansvarsrett),
mottatt 11.02.2020.

KOMMUNEDIREKTØREN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
1.

I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-4, gis tillatelse til bygging av garasje
på eiendommen gnr. 6, bnr. 71 – Broneskogen 18.
Plan-/snitt-/fasadetegninger og situasjonskart, mottatt 11.02.2020, ligger til grunn for godkjenningen.

SAKENS OPPLYSNINGER
SØKNADSDOKUMENTENE:
Søknadsdokumenter:
Søknad om tillatelse til tiltak (uten ansvarsrett)
Gjenpart og kvittering for nabovarsling
Situasjonskart 1:250
Tegninger (fasade-/snitt-/plantegninger) 1:100

mottatt:
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
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Side 2

AREALPLANSTATUS:
REGULERT
Det aktuelle området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for Revøy Ytre og Midtre/Småbåthavn
Korshamn» (planID 1032_199606), og er i denne utlagt sombyggeområde for bolig..
Det aktuelle tiltaket er i samsvar med gjeldende detaljreguleringsplan.
NÆRMERE OM TILTAKET:
Det søkes om bygging av garasje på eiendommen. Den aktuelle eiendommen er i dag bebygd med en
enebolig, og har et beregnet areal på ca. 1182m2.
Tiltaket vil bygges i en etasje, med valmtak, med mønehøyde ca. 3.8 meter, gesimshøyde ca. 2.8 meter
(målt i fra gjennomsnittlig tilstøtende terreng), og takvinkel ca.22 grader. Garasjen vil få et totalt areal: ca.
37 m2-BYA, ca. 34,5 m2-BRA. Eiendommen vil etter tiltaket er oppført få en totalutnyttelses grad BYA-%=
ca. 13 % .
ANDRE FORHOLD
 Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3.
Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken.
 Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Artskart og Naturbase. Det heller ikke registret kulturminner som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Kulturminnesøk
 Kommunen kan ikke se at aktuelle tiltak kan berøre interesseområdet til noen offentlige myndigheter,
og saken er ikke oversendt offentlige instanser for uttalelse, jf. PBL § 19-1.
ADKOMST OG PARKERING:
Det er opplyst at tiltaket ikke vil innebære endringer for adkomst/avkjørsel.

KOMMUNENS VURDERING
UTFORMING/TILPASSING:
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin
funksjon, jf. PBL § 29-1, og at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og
i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. PBL § 29-2.
Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.
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Side 3

KOMMUNEN MINNER OM


Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±15 cm i forhold til situasjonsplan, datert 17.01.2020,
mottatt 11.02.2020.



Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik det er utført/
plassert. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest kan gis, jf. SAK10 §§
8-1 og 8-2.



Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.
Reguleringsbestemmelsene for området gjelder i tillegg til vilkårene i denne tillatelsen.



Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal meldes til kommunen. Det samme gjelder ved
eierskifte.



Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter.



Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt.



Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Eventuelle avvik, merknader eller
endringer skal meldes til kommunen.



Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Dette gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene
kan ikke forlenges, jf. PBL § 21-9.

GEBYR:
1.

Behandlingsgebyr for søknad om byggetillatelse, faktureres i henhold til kommunens satser.
Saksbehandlingsgebyr er på kr 8.000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Torhild Hessevik Eikeland
Virksomhetsleder
sign.

Jan Martinsen
Byggesaksbehandler
sign.

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til
Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysnings skriv. En slik klage kan føre
til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik
omgjøring.
Vedlegg: Opplysnings skriv om klage
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Side 4

Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes klageinstansen,
som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart for oss om De har
klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for
sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi
årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring
av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke
om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort
(oppsettende virkning).

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få nærmere
veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd.
Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi
nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter
forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å
få endret vedtaket. Klageinstansen vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Klage til Sivilombudsmannen Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage

til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har
behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel
ikke saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd
fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for
Sivilombudsmannen.

En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Lyngdal Havn

ERV TEKNIKK AS
Skytebaneveien 6

Delegert vedtak

4580 LYNGDAL

Deres ref:

Vår ref:
2020/19 7967/2020

Saksbeh:
Jan Martinsen

Direkte telefon: Arkivkode:
14/11/M53

Dato:
25.03.2020

Tillatelse etter Havne- og Farvannsloven til utlegging av
avløpsledning i sjø fra eiendommen gnr. 14 bnr.11 - Strandjord Ytre i
Lyngdal kommune.
Behandlet av:
Kommunedirektøren

Saksnummer
174/2020

Søknaden innkommet før 1.1.2020 og skal derfor behandles etter havne- og farvannsloven av 2009,
jf. forskrift om overgangsregler § 2. Klager skal behandles etter de samme reglene som vedtaket.

Dette er en tillatelse behandlet etter reglene i Havne- farvannsloven. Vi vil gjøre oppmerksom
på at det også vil kunne kreves tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Søknaden må derfor
også avklares med Lyngdal kommune, planavdelingen, før ledningen legges ut. Denne tillatelse
er ikke gyldig før slik avklaring har funnet sted.
SAKSORIENTERING:

1. Beskrivelse av saken
ERV TEKNIKK AS på vegne av Theis Bernt Sandvik om tillatelse til utlegging av en ca 100 meter
lang avløpsledning i sjø fra gnr. 11 bnr. 14 – Strandjord Ytre.
Ansvarlig søker
Tiltakshaver

ERV TEKNIKK AS
Theis Bernt Sandvik
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Skytebaneveien 2
Tverrveien 4

4580 Lyngdal
4580 Lyngdal

2. Aktuelle lovbestemmelser
Saken faller inn under havne- og farvannslovens § 27 første ledd som bl.a. bestemmer at
det kreves tillatelse for fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn,
utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. Etter § 27
er myndigheten lagt til havnestyret innenfor den enkelte kommunes sjøområde.
I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens
formål.
Formålet ved loven finner vi i § 1, som lyder:
«Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre
næringer.
Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport
av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.»
Etter første ledd er et av hovedformålene med loven å legge til rette for «god
fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar
med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer».
«God fremkommelighet» innebærer en målsetning om at det skal legges til rette for
uhindret og trygg ferdsel.
Med hjemmel i havne- og farvannslovens § 29 kan det settes vilkår i tillatelse.
§ 29 lyder:
«Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapittelet skal det legges vekt på
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer,
samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det kan bl.a. settes vilkår om
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

undersøkelser, herunder om virkninger av tiltaket,
utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
tidsbegrensning,
bruk,
vedlikehold,
miljøovervåkning,
fjerning og opprydding.

Vedtaket kan fastsette at den som får en tillatelse, eller den i hvis interesse et vedtak blir
truffet, skal dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt i første ledd.
I tillatelse til tiltak som kan volde vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av farvannet,
kan det settes som vilkår at tiltakshaveren skal legge til rette for slik bruk og utnytting annet
sted, eller skal yte tilskudd for dette formål, eller at tiltakshaveren uten hensyn til skyld skal
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erstatte skade på og tap av redskap og utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirksomhet i
farvannet, for eksempel fiskeredskap. Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort dersom
tiltakshaveren godtgjør at skaden skyldes grov uaktsomhet fra skadelidte.»

3. Vurdering av søknaden
Hensynet til søker taler for å gi tillatelse og må tillegges forholdsvis stor vekt. Det som også
må vurderes i forbindelse med slike tiltak er ferdsels- og fiskerimessige forhold.
Det forutsettes av tiltaket, og bruken av dette ikke krenker naboeiendommers tilflottsrett.
På bakgrunn av en vurdering av de ferdselsmessige forhold - fremkommelighet tatt i
betraktning i området kan havnevesenet ikke se at søknaden bør avslås.
Søknaden er forelagt Fiskeridirektoratet for uttalelse. De skriver i sin uttalelse blant annet
følgende:
«Vi har ikke registrert viktige nasjonale eller regionale fiskeriinteresser i området.
Vi har derfor ikke merknader til at det gis tillatelse til renseanlegg som omsøkt.»
Søknaden er forelagt Kystverket for uttalelse. De skriver i sin uttalelse blant annet følgende:
«Tiltaket ligger utenfor hoved- og biled, krysser ikke kommunegrenser og kommer heller ikke
inn under Havne- og farvannsloven §14 3. avsnitt.
Skal tiltaket skiltes eller merkes på annen måte for å opplyse de sjøfarende om tiltaket er
dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven §10. Søknad etter havne- og
farvannsloven § 10 er det Kystverket som vurderer og eventuelt gir tillatelse til.
Kystverket Sørøst har sett på saken og vurdert det ut fra hovedformålet i havne- og
farvannsloven. Kystverket sørøst har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon i dette
tilfellet.»

KONKLUSJON:
På grunnlag av ovennevnte vurdering gjør havneadministrasjonen følgende vedtak:

4. Vedtak
I medhold av Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19 - § 27 første ledd tillater
havneadministrasjonen at Theis Bernt Sandvik legger ut en ca 100 meter lang avløpsledning
i sjø fra eiendommen gnr. 14, bnr. 11 – Strandjord Ytre i Lyngdal kommune i tråd med
søknad datert 02.12.2019 med vedlagt kart sist datert 12.11.2019 fra søker.
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Vilkår
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen på følgende vilkår:
1.

Tiltaket skal utføres som beskrevet i søknad og tillatelse og vist i vedlagte tegning og
kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av
havnevesenet.
Begrunnelse:
Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert i forbindelse
med tillatelsen.

2.

Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 - tre - år eller innstilles i mer enn 2 - to - år,
faller tillatelsen bort.
Begrunnelse:
At tiltaket ikke utføres eller stopper opp for lengre tid kan hindre annen utnyttelse av
farvannet.

3.

Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

4.

Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaver. Begrunnelse:
Det er tiltakshaver som får fordelen av tiltaket. Skulle tiltaket føre til skade, er det
naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.

5.

Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med
posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger,
umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik melding er
sendt. Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold og oppdatering
av sjøkartene og eventuell kunngjøring i “Etterretninger for sjøfarende”.

6.

Ledninger på sjøbunnen skal plasseres i henhold til vedlagte kartutsnitt med nøyaktig
inntegnet trasé. De må følge bunntopografien (uten heng) og legges forsvarlig slik at de
ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester og søkker skal ha en slik utforming
at de ikke hefter fiskeredskaper. Det skal så langt som mulig unngås bruk av frie spenn
og sidestøtter. Der frie spenn ikke kan unngås, skal de utføres med så korte spenn som
mulig.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, samt hensynet til fiske.

7.

Tiltakshaver plikter å merke ledningen ved landfeste. Tiltakshaver er ansvarlig for
vedlikehold av merkingen.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

8.

Ledningen må legges ut i samråd med eier(e) av eventuelle andre kabler/ledninger eller
andre installasjoner som omsøkte ledning eventuelt vil krysse.
Begrunnelse:
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En tillatelse etter havne- og farvannsloven vil ha rettsvirkninger etter sitt innhold så
langt dette er innenfor de rammer loven setter. Havne- og farvannsloven regulerer ikke
nabo- og eiendomsforhold og har ingen betydning for disse.
9.

Havnevesenet kan kreve at eier/tiltakshaver sørger for at ledninger på sjøbunnen som
ikke lenger er i bruk, helt eller delvis blir flyttet, fjernet, nedgravd eller overdekket,
dersom dette anses nødvendig av hensyn til sikkerhet, miljø og fremkommelighet.
Kostnaden vil bli pålagt eieren/tiltakshaver.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, samt miljøhensyn.

Gebyr:
1.

Saksbehandling for behandling etter havne- og farvannsloven faktureres i henhold
til kommunens satser. Saksbehandlingsgebyr er på kr 2.000,-. Faktura ettersendes
tiltakshaver.

Klage mv.
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd.
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig
at klagen er postlagt inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller
de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan
være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og
farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel må tiltakshaver selv avklare
forholdet til bestemmelsene i plan- og bygningsloven med kommunen, og forholdet til
kulturminnelovgivningen med vedkommende fylkeskommune/sjøfartsmuseum.
Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og disse forholdene er
ikke vurdert i saken. Søker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra
grunneiere og andre rettighetshavere. Havnevesenet har ikke ansvar for å følge opp dette.
Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre måter,
for eksempel av domstolene.
Med hilsen
Jan Martinsen
Saksbehandler

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi til: Theis Bernt Sandvik Tverrveien 4 4580 Lyngdal
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Saksmappe: 2020/53
Dato: 24.02.2020

LKS BYGG AS
v/Knut Sand Brogata 18A
4515 MANDAL

Vedtaksnummer:
Tiltakssted:
Gårds- og bruksnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

116/2020
Bordvik Indre
53/3
Ove og Dorthe Nygård
LKS Bygg AS- Arkitre

Utslippstillatelse; etablering av utslipp for avløpsvann gnr. 53, bnr. 3 - Bordvik Indre.

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-3, forurensingsloven kap.
11 og forurensingsforskriften § 12/4, mottatt 02.10.2019.

KOMMUNEDIREKTØREN HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:
I henhold til delegasjon av myndighet og med hjemmel i PBL § 20-3, og forurensingsforskriften §
12/5 gis tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen 53/3, som vist på
mottatt situasjonskart.
Situasjonskart, mottatt 02.10.2019, og beskrivelse fra ansvarlig søker, mottatt 02.10.2019, ligger til grunn
for godkjenningen.
Vedtaket gis på følgende vilkår:
1.
2.
3.






Forutsetninger satt i uttalelse fra Fiskeridirektoratet datert 09.12.2019 skal følges.
Vilkår fastsatt i vedtak fra Havne- og Farvannsloven saks nr. 88/20 dater 06.02.2020 skal følges.
RENSEANLEGG
Renseanlegg med sjøledning anlegges som vist på mottatt situasjonskart.
Lengden på avløpsledningen skal være i samsvar med mottatt situasjonskart og beskrivelse fra
ansvarlig søker.
Avløpsanlegget legges frostsikkert ved helårsbruk.
Avløpsledninger og tilkoblingspunkt må innsendes digitalt på EUREF89, versjon SOSI 4.0 eller
nyere, senest ved anmodning om ferdigattest.
Det skal være kjørevei og snuplass for slambil for anlegg som må tømmes. Drifter av anlegget må
selv besørge at slam leveres godkjent deponi.
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Det aktuelle renseanlegget inngår ikke i kommunal slamtømme-ordning.
Serviceavtale (hvor det kommer klart frem at det utføres minimum 2 servicebesøk pr. år) må
leveres kommunen senest ved anmodning om ferdigattest, og deretter årlig rapport.
Feller/privat vannkilde MÅ dokumenteres senest ved søknad om brukstillatelse/ferdigattest.

SAKENS OPPLYSNINGER
Søknadsdokumenter:
Søknad om tillatelse til tiltak (igangsettingstillatelse)
Gjenpart og kvittering for nabovarsling
Situasjonskart 1: 500
Erklæring om ansvarsrett: LKS Bygg AS – Arkitre
Erklæring om ansvarsrett: Rørleggeren Lyngdal AS
Gjennomføringsplan, datert 02.10.2019
Beskrivelse av avløpsløsning

mottatt:
02.10.2019
02.10.2019
02.10.2019
02.10.2019
02.10.2019
02.10.2019
02.10.2019

Øvrige søknadsdokumenter:
Hovedutvalget for miljø, plan og drift sin godkjenning av dispensasjon (saks nr. 99/18)
Kommunedirektørens tillatelse til tiltak etter Havne- og Farvannsloven, saks nr. 88/20
Uttalelse/brev fra Fiskeridirektoratet
Uttalelse/brev fra Kystverket
Uttalelse/brev fra Fylkesmannen i Agder

datert:
19.12.2018
06.02.2020
09.12.2019
03.01.2020
15.01.2020

ANSVARLIG SØKER:
Foretaket LKS Bygg AS - Arkitre, org.nr. 992 754 141 har erklært ansvar for å kunne ivareta
søkefunksjonen. Søknaden kan dermed realitetsbehandles.

AREALPLANSTATUS:
Det foreligger ikke reguleringsplan for det aktuelle området. Det aktuelle området er i kommuneplanen
utlagt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Det er byggeforbud med unntak for
stedbunden næring i disse områdene. Tiltaket ligger i 100-metersbeltet langs sjø.
Det kommer frem av kommuneplanens bestemmelse § 2.5.2;
«Tiltak etter pbl § 20-1 knyttet til separate avløpsanlegg, avløpsledninger til renseanlegg og
vannforsyning, kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan eller
dispensasjonsbehandling på det vilkår at tiltaket tar nødvendige hensyn til landskap, natur og
kulturminner. Søknad skal vise at dette er ivaretatt. Tiltak innenfor byggeforbudet fra sjø jfr. pbl. § 1-8 og
byggeforbudssone for vann- og vassdrag, krever dispensasjon. Forhold til kulturminner må avklares.»
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En godkjennelse av tiltaket som omsøkt vil kreve dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 3.1
Byggegrenser, utbyggingsvolum. (det er gitt dispensasjon i Hovedutvalget for miljø, plan og drift sak
99/18, datert 19.12.2018)

NÆRMERE OM TILTAKET:
Det søkes om utslipp for alt avløpsvann fra ny fritidsbolig på eiendom gnr. 53, bnr. 3 – Bordvik Ytre. Det
skal benyttes Odin 1 - hus renseanlegg. Renset avløpsvann ledes i 32 mm trykkrør ut i sjøen. Ledningen
graves ned i stedlige masser. Ledningen senkes med belastningslodd og utslippet avsluttes på bukk.
Utslippsstedet vil være på minimum dybde 10 meter, som finnes ca. 37 meter ute i sjøen. Det må inngås
serviceavtale for drift og vedlikehold av renseanlegget, kommunen skal ha kopi av avtalen senest ved
anmodning om ferdigattest.
Dersom avløpsforholdene senere viser seg utilstrekkelig, plikter eieren å foreta foranstaltninger for å rette
på forholdene i overensstemmelse med kommunen.
Søkeren kan senere pålegges tilknytning til eksisterende eller planlagt vann- og avløpsnett eller
renseanlegg, jfr. § 7 i forurensningsloven.

ANDRE FORHOLD
 Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til PBL § 21-3.
Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken.
 Tiltaket er omfattet av naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er foretatt søk i Artskart, Naturbase og
Kulturminnesøk. Det er ikke registrert arter eller valgte naturtyper som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Artskart og Naturbase. Det heller ikke registret kulturminner som vil bli berørt av tiltaket, jf.
Kulturminnesøk
 Saken er oversendt berørte offentlige instanser for uttalelse, den 06.12.2019. Kommunen har mottatt
uttalelse innen utsatt frist. Kommunen legger ut fra disse til grunn at offentlige instanser ikke har
motforestillinger til dette konkrete tiltaket. Søknaden behandles videre med forståelse at offentlige
instanser ser positiv på omsøkte tiltak.

VANN OG AVLØP:
PRIVAT
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ANSVAR OG KONTROLL:
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hht. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)
Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett

Foretakets navn og org.nr.
TK

Sentral
godkjenning
Ja
Nei

SØK
søker funksjon

1

LKS Bygg AS – Arkitre
Org. nr. 992 754 141

x

1

LKS Bygg AS – Arkitre
Org. nr. 992 754 141

x

1

Rørleggeren Lyngdal AS
Org. nr. 885 259 022

PRO
Prosjektering av tiltaket
UTF
Etablering av utslipp - rørleggerarbeider

x

KONTROLL
Prefabrikkert anlegg

KOMMUNENS VURDERING
UTFORMING/TILPASSING:
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin
funksjon, jf. PBL § 29-1, og at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv
og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. PBL § 29-2.
Tiltaket tilfredsstiller etter kommunens skjønn rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.

KOMMUNEN MINNER OM


Plassering i terrenget skal ha en nøyaktighet på ±15 cm i forhold til situasjonsplan, mottatt
02.10.2019.
Stikningsdata som angir tiltakets eksakte plassering må innsendes digitalt på EUREF89, versjon
SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om ferdigattest.



Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik det er utført/
plassert. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før ferdigattest kan gis, jf. SAK10 §§
8-1 og 8-2.
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Ansvarsretten gjelder kun for det omsøkte tiltaket og har ingen varighet utover dette. Evt. endringer i
ansvarsforholdet krever ny søknad om ansvarsrett.
Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.



Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal meldes til kommunen. Det samme gjelder ved
eierskifte.



Tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter.



Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt.



Ferdigstillelse skal meldes kommunen når tiltaket er ferdig. Ansvarlig søker skal bekrefte overfor
kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i
eller i medhold av plan- og bygningsloven. Eventuelle avvik, merknader eller endringer skal meldes til
kommunen.



Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Dette gjelder tilsvarende for dispensasjon.
Fristene kan ikke forlenges, jf. PBL § 21-9.

GEBYR:
1.

Behandlingsgebyr for søknad om tillatelse til tiltak, faktureres i henhold til kommunens satser.
Saksbehandlingsgebyr er på kr. 6 600,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

2. Behandlingsgebyr for søknad om ferdigattest, faktureres i henhold til kommunens satser.
Saksbehandlingsgebyr er på kr. 2 000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Torhild Hessevik Eikeland
Virksomhetsleder
sign.

Kopi til:
Ove Nygaard
FISKERIDIREKTORATET
FYLKESMANNEN I AGDER
KYSTVERKET

Kløvervegen 22
Postboks 185 Sentrum
Postboks 788 Stoa
Postboks 1502
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Ole Njerve Stensøy
Byggesaksbehandler
sign.

Side 6

Klageadgang:
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene
til Fylkesmannen innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysnings skriv. En slik klage kan
føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en
slik omgjøring.
Vedlegg: Opplysnings skriv om klage
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Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes
klageinstansen, som er Fylkesmannen.

Klagefrist

Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette
brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få
forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.
Innholdet i klagen

De må presisere
- Hvilket vedtak De klager over
- Årsaken til klagen
- Den eller de endringer som De ønsker
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
av vedtaket
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller klagen er avgjort (oppsettende virkning).
Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for
saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret
til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige
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kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen.

En eventuell klage sendes til: Lyngdal Kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
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Ferdigattest er gitt for

Naglestad Bygg AS
Løkkan
4529 Byremo
Elvebakken 5

Saksnr

Løpenr

2020/1306

5623/2020

Eiendom/byggested

Hårtveitshei, 4529 Byremo
Gnr

Bnr

459

135

Festenr

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Tiltakshaver (navn og adresse)

Naglestad Bygg AS
Løkkan
4529 Byremo

Naglestad Bygg AS
Løkkan
4529 Byremo

Vedtak

Seksjonsnr

datert

Vedtak om tillatelse til tiltak, vedtaks nr. 42/18

12.11.2018

Igangsettingstillatelse, vedtaks nr. 18/19

24.05.2019

Midlertidig brukstillatelse for del 1 av tomannsbolig

02.07.2019

Nye søknadsdokumenter

mottatt

Søknad om ferdigattest

17.02.2020

Spesifikasjon
Tiltaket/byggets art

Bygging av tomannsbolig på eiendommen gnr. 459, bnr. 135 – Hårtveithei.
Vedtak fattet av

Vedtak dato

Vedtaksnr.

Kommunedirektøren

04.03.2020

144/2020

Dato sluttkontroll

Kontrollansvarlig

12.02.2020

Naglestad Bygg AS

Merknader

Det vises til tiltakets ansvarsprofil med foreslåtte tiltaksklasser, tillatelse til tiltak og
igangsettingstillatelse for det aktuelle tiltaket på gnr.459, bnr.135 er gitt i vedtak 42/18 av 12.11.2018
og vedtak 18/19 av 24.05.2019.
Det foreligger bekreftelse fra ansvarlig søker at det ikke foreligger avvik i utførelse iht. gitt tillatelse,
mottatt i søknad om ferdigattest, datert 12.02.2020. Det gis ferdigattest for hele tiltaket.
Nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggeteknisk forskrift § 4-1 skal fremlegges av de
ansvarlige foretak innenfor de respektive ansvarsområder.
Dokumentasjonen skal overleveres til byggverkets eier.
Feier:
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Har bygget pipe?

Nei

Ja

x

Antall

2

Gebyr:

Det påløper ikke saksbehandlingsgebyr for søknad om ferdigattest.
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd. 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 truffet vedtaket, angi vedtaket
det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du
klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kom fram.

Underskrift
Sted

Dato

Stempel/underskrift

Lyngdal

04.03.2020

Ole Njerve Stensøy

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Virksomhetsleder
Torhild Hessevik Eikeland
Ole Njerve Stensøy
Byggesaksbehandler
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Lyngdal kommune

Vår dato:

Vår ref.:

11.02.2020

2019/10319

Deres dato:

Deres ref.:

09.12.2019

2004/1399

Saksbehandler, innvalgstelefon

Beate Storesund, 38 17 62 45

Postboks 353
4577 LYNGDAL

Lyngdal kommune. Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning
av søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om
opparbeidelse av voll på gbnr. 11 bnr. 14, 23, 24, 25, 28, Hausvik
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 10.12.2019.
Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak.
Sakens bakgrunn og Fylkesmannens myndighet
Saken gjelder søknad av 12.12.2018 fra adv. Tor Haver på vegne av Velde Pukk AS om dispensasjon
fra reguleringsbestemmelse om etablering av voll mot sjøen. Opparbeidelse av voll langs sjøen er
del av en større sak om opparbeidelse av Hausvik industriområde. Kommunen har 19.06.2013
inngått avtale med tiltakshaver om bortsprenging, rydding og grovplanering av gbnr. 11/25 og del av
11/14 med tanke på senere utbygging. Tiltakshaver har på sin side behov for areal til uttak av
fjellmasse. I avtalen gis derfor tiltakshaver enerett til uttak og mellomlagring/deponering av
fjellmasse på eiendommene, mot at disse tilbakeleveres kommunen ferdig ryddet og grovplanert i
henhold til bestemmelsene i avtalen. I avtalens pkt. 6 forutsettes det at tiltakshaver skal utføre
arbeider i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reguleringsplan/reguleringsbestemmelser, og
etterkomme eventuelle offentlige pålegg. Tiltakshaver skal som eneste kompensasjon for
kontraktsarbeidet overta eierskap og rettigheter til massen som tas ut fra eiendommene, jf. avtalens
pkt. 3. Avtalen har minimum seks års varighet, jf. avtalens pkt. 4.
I søknaden om dispensasjon anføres at Velde Pukk AS hele tiden har vært av den oppfatning at
reguleringsbestemmelsene § 2 nr. 2 ikke trådte i kraft før industriområdet er ferdig opparbeidet. Det
erkjennes at Fylkesmannen i Agder er av en annen oppfatning, jf. Fylkesmannens vedtak av
19.02.2018. Velde Pukk AS ønsker dispensasjon fra kravet om å etablere voll fordi de mener at en
voll er svært upraktisk for driften på området. Det er fordi man da må kjøre rundt vollen for å
komme til kaien for lasting og lossing mv. Videre viser søker til at vollen er ment å skjerme for innsyn
mot industriområdet fra sjøen, og at vollen uansett ikke vil skjerme for innsyn mot kaiområdet og
aktiviteten der. Søker kan derfor ikke se at det har noen hensikt å etablere voll mot sjøen nå, og
mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt selv om det har kommet merknader om støy fra
eierne av gbnr. 19/4, 9 og 10. Det er i denne sammenhengen vist til en rekke tiltak som vil begrense
støy, som støydempende tiltak knyttet til sorteringsanlegg, isolering av og i tilknytning til lastekasse,

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65
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Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/agder
Org.nr. 974 762 994
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og flytting av lastepunkter. Søker viser også til at en vesentlig del av støyen kommer fra lasting av
skipene, og at lasting skjer på utsiden av vollen, slik at den bare gir begrenset ytterligere
støyreduksjon. Sinus vil utføre minimum 1 årlig støymåling. Dispensasjonssøknaden er supplert ved
brev av 09.05.2019, der det er presisert at søknaden gjelder midlertidig dispensasjon i forbindelse
med masseuttak og opparbeiding, frem til områdene er utbygd med industribebyggelse.
Kommunen innvilget den 25.09.2019 midlertidig dispensasjon frem til 25.09.2021. Vedtaket ble
påklaget av adv. flm. Alexander Zimmermann Alsaker på vegne av Tone-Merethe Fredriksen
Drangsland (eier av gbnr. 19/9), Trond og Anette Fredriksen (eiere av gbnr. 19/10) og Tor Magne og
Bjørg Fredriksen (eiere av gbnr. 19/4) i brev av 17.10.2019. Fylkesmannen viser til klagen.
Kommunen tok ikke klagen til følge i møte den 20.11.2019. Kommunen har besluttet utsatt
iverksetting av dispensasjonsvedtaket. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig
avgjørelse.
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere
saksreferat. Vi viser til kommunens innstilling og sakens øvrige dokumenter.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og
regionaldepartementet/Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og
herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Fylkesmannen
kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt
eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
Fylkesmannens vurdering
Klagefrist og klagerett
Klagerne har klagerett, og klagen er fremsatt før klagefristen utløp.
Vedrørende utsatt iverksetting
Utsatt iverksetting etter fvl. § 42 forutsetter at vedtaket etterlater noe å iverksette. En midlertidig
dispensasjon fra krav om opparbeidelse av voll etterlater ikke noe å iverksette, og grunnlag for
utsatt iverksetting forelå dermed ikke. Det medfører at vår saksbehandlingsfrist er 12 uker fra saken
ble mottatt her.
Klagernes anførsler
Klagerne mener at kommunens dispensasjonsvurdering er mangelfull, ettersom utgangspunktet for
vurderingen synes å være den gamle plan- og bygningslovens bestemmelse om at dispensasjon
forutsetter særlige grunner. Om adgangen til å gi dispensasjon etter pbl. av 2008 viser klagerne til at
den er snever, og at dispensasjonen gjelder et område i 100-metersbeltet, som i større grad enn
ellers skulle tilsi tilbakeholdenhet. Klagerne viser også til at den klare hovedregel er at
reguleringsplaner skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer som hovedregel skal
skje ved planendring, ikke gjennom dispensasjoner. Videre vises det til at dispensasjoner heller ikke
må undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag, og at det er viktig at endringer
av planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om
kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Om den rettsanvendelsesskjønnet viser klagerne til at
allerede før Velde Pukk AS startet sine arbeider i 2013 forelå reguleringsbestemmelse om
opparbeidelse av stedvis voll med beplantning, og at tiltakshaver i avtale med kommunen har
forpliktet seg til å utføre arbeidene i henhold til reguleringsplanen. Virksomheten har nå vært drevet
i over seks år uten at voll er anlagt. Klagerne viser videre til at hyttenaboer i området preges av støy
fra driften, og at opparbeidelse av stedvis voll kunne begrenset støyen. Når det gjelder kommunens
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vurdering av vollens omfang, mener klager at vurderingen av vollens beskaffenhet har hatt
innvirkning på resultatet i dispensasjonsspørsmålet, siden kommunen legger til grunn at det må
bygges en massiv jordvoll med stor høyde. Fordelene ved å gi dispensasjon er etter klagernes syn
ikke klart større enn ulempene, da de mener at reguleringsplanen blir tilsidesatt. Klagerne påpeker
også at det er uheldig at kommunen har behandlet dispensasjonssøknaden når den er involvert i en
gjensidig forpliktende avtale med tiltakshaver, og også har ansvaret for ulovlighetsoppfølging av
pukkverket. Klagerne påberoper seg ikke at det foreligger inhabilitet. Dispensasjonsvedtaket kreves
omgjort til avslag.
Sakens opplysning
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Fylkesmannen finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Fylkesmannen finner det ikke nødvendig å foreta
befaring, da de faktiske forholdene er forsvarlig belyst med kart og flyfoto.
Søknadsplikt
Oppføring av voll er søknadspliktig etter pbl. § 20-2, jf. § 20-1 første ledd bokstav k).
Plan- og bygningsmyndighetenes kontrollfunksjon
Plan- og bygningsmyndighetene skal kontrollere at søknadspliktige tiltak ikke strider mot
bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket ikke er i strid med slike
bestemmelser, har tiltakshaver krav på å få tillatelse til omsøkt tiltak, jf. pbl. § 21-4 første ledd første
punktum.
Plansituasjonen og vurdering av om tiltaket er i strid med gjeldende arealplaner
Aktuelt areal omfattes av kommuneplan for Lyngdal, vedtatt av kommunestyret 03.09.2015, hvor det
er avsatt til bebyggelse og anlegg næringsvirksomhet. Arealet er skravert med hensynssone 910
etter pbl. § 11-8 tredje ledd f), som er sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde
uendret. Det foreligger etter det vi kan se ikke kommuneplanbestemmelser som supplerer
reguleringsplanen for tiltaket saken gjelder.
Aktuelt areal omfattes videre av reguleringsplan for industri område Hausvik, vedtatt av
kommunestyret 11.04.1996, hvor det er regulert til byggeområde industrihavn. Det følger av de
tilhørende reguleringsbestemmelsene § 2 underpunkt industri/havn pkt. 2 at for å hindre innsyn i
industriområdet fra sjøen må det stedvis bygges voll som beplantes. Plassering og utforming m.v.
må angis på plan.
Reguleringsbestemmelsen gjengitt foran er tolket av oss i vedtak av 19.02.2018 i sak 2016/8708. Vi
fastholder den tolkningen som fremgår der, og som innebærer at reguleringsbestemmelsen tolkes
slik at når det er etablert virksomhet på området som ikke er av midlertidig karakter, vil også kravet
til voll inntre. Voll er per i dag ikke opparbeidet, og virksomhet har allerede pågått i flere år.
Unnlatelse av å etablere voll, krever følgelig dispensasjon fra nevnte reguleringsbestemmelse.
Som det vil fremgår nærmere under er vi enig med kommunen i at vilkårene for midlertidig
dispensasjon er oppfylt. Vi bemerker at når dispensasjonsperioden har løpt ut, slik at forpliktelse til å
oppføre voll gjeninntrer, må kommunen vurdere om oppføring av voll krever dispensasjon fra
byggeforbudet i pbl. § 1-8 andre ledd, eller om den eller de arealplaner som da gjelder inneholder
avvikende byggegrense etter bestemmelsens tredje ledd.

Prøving av kommunens vedtak av 25.09.2019 om å innvilge midlertidig dispensasjon
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Pbl. § 19-2 gir hjemmel til å gi varig eller midlertidig dispensasjon når følgende vilkår i andre ledd
første og andre punktum er oppfylt:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse [§ 1-1], blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonsbestemmelsens rettslige innhold er utdypet i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (20072008)) på side 242. Det fremgår av disse at dispensasjonsadgangen er strammet inn i forhold til
dispensasjonsbestemmelsen i tidligere pbl. av 1985 § 7.
Fra forarbeidene siteres også følgende som særskilt gjelder ved dispensasjon fra planer:

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende be
medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Det følger av pbl. § 1-1 fjerde ledd at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger,
og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
Fylkesmannen er i dette tilfellet enig med kommunen i at vilkårene for midlertidig dispensasjon i 2 år
er oppfylt. Vi viser til og er i hovedsak enig i kommunens begrunnelse, men finner det nødvendig å
supplere og korrigere begrunnelsen noe.
Avvik fra planer av betydning, som er permanente og med generell gyldighet i planområdet skal som
hovedregel skje ved reguleringsendring, ikke dispensasjon. Vi viser til lovforarbeidene sitert over, og
Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2015/1365. Dispensasjonssøknader som gjelder mindre avvik av
midlertidig karakter, og som er begrunnet med situasjonsbestemte forhold, vil kunne oppfylle
dispensasjonsvilkårene.
I dette tilfellet er det tale om dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse som ut fra ordlyden bare
skal skjerme for innsyn fra sjøen til industriområdet. Det foreligger egne reguleringsbestemmelser
som skal ivareta krav til støyreduksjon, jf. § 3. Selv om bestemmelsen om voll har til hensikt å
skjerme for innsyn, antar vi at den vil kunne ha en faktisk støyskjermende effekt for klagerne og
andre, avhengig av vollens høyde og horisontale plassering og utstrekning. At en slik faktisk effekt
uteblir ved en midlertidig dispensasjon vil imidlertid ikke kunne tas til inntekt for at hensyn bak
reguleringsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis.
Søknaden gjelder et situasjonsbestemt avvik fra en planbestemmelse som kun skal ivareta visuelle
kvaliteter. Avviket er av midlertidig karakter, og sentralt i denne sammenheng er at kommunen viser
til at masseuttaket er i en sluttfase. At dispensasjonen er tidsbegrenset til 2 år fra vedtaksdato
skaper etter vårt syn tilfredsstillende forutsigbarhet for klagerne og andre i området ved at de vet at
kravet om etablering av voll vil gjeninntre når dispensasjonsperioden utløper. Det følger også av
§ 19-2 fjerde ledd at kommunen ikke bør dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I foreliggende sak har
Fylkesmannen i Agder i rollen som miljøvernmyndighet frarådet dispensasjon på ubestemt tid, men
kan akseptere en midlertidig dispensasjon av 2 års varighet. Vi ser heller ikke at en slik midlertidig
dispensasjon vil gi uønsket presedensvirkning i planområdet, ettersom den pågående
masseuttaksvirksomheten dispensasjonsvedtaket har sammenheng med er av midlertidig varighet,
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og har som formål å tilrettelegge for bruk av området til annen industrivirksomhet i tråd med
reguleringsplanen. Ut fra forholdene nevnt foran mener vi at avvikets karakter ikke er slik at hensyn
til å unngå innsyn til industriområdet eller hensynet til forutsigbarhet i lovens formålsbestemmelse
blir vesentlig tilsidesatt, og heller ikke gjør seg gjeldende med betydelig grad av styrke.
Det første vilkåret for dispensasjon av 2 års varighet er etter dette oppfylt.
For at det andre vilkåret for dispensasjon skal være oppfylt må det foreligge en klar overvekt av
hensyn som taler for å innvilge dispensasjon. Sivilombudsmannen har i flere uttalelser i den senere
tid tatt stilling til hva det betyr. I uttalelse av 14.11.2019 i sak 2018/4760 uttalte han at det i
utgangspunktet er areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler i en
dispensasjonsvurdering. Hvilke hensyn som er relevante i vurderingen, må ses i sammenheng med
hvilke hensyn plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er ment å ivareta. Videre uttalte
Sivilombudsmannen at det under enhver omstendighet ikke er tilstrekkelig for å innvilge en
dispensasjonssøknad at ulempene ved dispensasjonen eventuelt skulle være beskjedne.
Vurderingen må vise at det foreligger relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn
ulempene dispensasjonen medfører. Vi mener at det kan utledes av Sivilombudsmannens syn på
det andre vilkåret for dispensasjon at når et tiltak ikke innebærer relevante ulemper, eller ulempene
ved tiltaket er beskjedne, skal det mindre til av fordeler for å oppfylle det andre vilkåret for
dispensasjon enn der planhensyn og hensyn i lovens formålsbestemmelse i større grad gjør seg
gjeldende.
Søker viser i brev av 09.05.2019 til at for at tiltakshaver skal ha mulighet for å oppfylle kravene til
støyskjerming, må han ha frihet til å legge depothaugene der det er nødvendig av hensyn til
støyskjerming og gjennomføring av masseuttaket. Fylkesmannen bemerker at støyulempe er en
ulempe som har større skadepotensial for helse enn visuell ulempe ved at man må se et
industriområde fra sjøen. Det tilsier at støyreduksjon bør prioriteres fremfor etablering av visuell
skjerming. Fylkesmannen legger til grunn at selv om kommunen ikke har knyttet kravet om
etablering av jordvoll til et bestemt tidspunkt, f. eks. til ferdigattesten for bebyggelse som oppføres i
industriområdet, så er det vanskelig å se kravet om voll frigjort fra hvordan øvrige tiltak i
planområdet blir utført. Det tilsier at et mer hensiktsmessig tidspunkt å kreve etablering av voll enn
nå er når området utbygges. Samtidig har denne utbyggingen trukket svært ut i tid, ettersom
reguleringsplanen er vedtatt så langt tilbake som i 1996. En midlertidig dispensasjon av 2 års
varighet vil etter vårt syn skape et press i retning av både ferdigstilling av masseuttaket, og i forhold
til igangsetting av den mer permanente utbyggingen av området. Dette anser vi som en tilstrekkelig
tungtveiende fordel ved dispensasjon når verken planhensyn eller hensyn i lovens
formålsbestemmelse gjør seg gjeldende med betydelig grad av styrke, og den relevante ulempen for
klagerne kun er en ulempe av visuell karakter.
Vi anser etter dette også det andre vilkåret for dispensasjon av 2 års varighet som oppfylt.
Når vilkårene for nevnte midlertidige dispensasjon er oppfylt, kan kommunen gi dispensasjon.
Vurderingen av om dispensasjonsadgangen skal benyttes er en vurdering som er underlagt
kommunens frie skjønn, og kommunen ønsker å benytte seg av dispensasjonsadgangen. Det følger
av fvl. § 34 annet ledd at Fylkesmannen ved prøving av kommunens utøvelse av fritt skjønn skal
tillegge hensynet til det kommunale selvstyret stor vekt. Selv om det er tale om et område i
strandsonen, der det alltid gjør seg gjeldende nasjonale interesser, er det i dette tilfellet tale om en
dispensasjon av to års varighet, og Fylkesmannen i rollen som miljøvernmyndighet har ikke
innvendinger. Hensynet til det kommunale selvstyret bør da tillegges avgjørende vekt mot at vi
overprøver det frie skjønnet.
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Under henvisning til vurderingen over opprettholder Fylkesmannen kommunens vedtak av
25.09.2019. Det vil si at klagerne ikke har fått medhold i sin klage.
Fylkesmannens vedtak
Kommunens vedtak av 25.09.2019 opprettholdes under henvisning til begrunnelsen over.
Klagen tas ikke til følge.
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan,
jf. fvl. § 28.
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått
informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Hanna de Presno (e.f.)
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Beate Storesund
seniorrådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Bjørg Fredriksen
WANGENSTEEN & CO ADVOKATER
AS
Tor Magne Fredriksen
HAVER ADVOKATFIRMA AS
Tone-Merete F Drangsland
Trond Fredriksen
VELDE PUKK AS
Anette Tveit Fredriksen
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Arealforvaltning og miljø

Siw og Trond Kåre Linjord
Smågardan 202

Delegert vedtak

4544 Fossdal

Deres ref:

Vår ref:
2020/2424 4387/2020

Saksbeh:
Ingebjørg
Kamstrup

Direkte telefon: Arkivkode:
471/7/471/46

Dato:
26.02.2020

Gnr. 471, bnr. 7, 46 - Sveindal Østre, konsesjon på erverv av fast
eiendom - Trond Kaare Linjord og Siw Linjord
Behandlet av:
Kommunedirektøren
Utvalg for miljø, plan og
teknisk

Saksnummer
125/2020

SAKSORIENTERING:
Trond Kaare Linjord og Siw Linjord søker konsesjon på eiendommen gnr. 471 bnr. 7, 46 på
Austre Sveindal i Lyngdal kommune.

Etter gardskart fra Skog og landskap har eiendommen følgende areal:
9,5 da fulldyrka jord
12,7 da innmarksbeite
749,9 da produktiv skog
69,7 da annet areal
841,8 da totalareal
Bebyggelsen består av 3 bygninger, våningshus, uthus og bryggerhus. Alle beskrevet å være i
middels/dårlig stand. Våningshuset er bebodd av dagens eier. Kjøper vil raskt tilflytte
eiendommen.
Kjøpesummen oppgis til kr 2 750 000,-.
Erververs planer for bruk av eiendommen opplyses å være å ta vare på jorda, vedhogst og noe
husdyrhold.
Konsesjonssøkerne eier et hus og ei hytte i Åseral
Konsesjonssøkerne vil bosette seg på eiendommen,

237

Lovgrunnlaget:
LOV 2003-11-28 nr. 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
§ 1. (lovens formål)
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for
samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov,
2. landbruksnæringen,
3. behovet for utbyggingsgrunn,
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og
5. hensynet til bosettingen.
§ 9.(særlige forhold for landbrukseiendommer)
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål
skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.
§ 11. (vilkår for konsesjon)
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av
hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.

Ved vurderingen av konsesjonssøknader skal innvilges skal det tas utgangspunkt i søkers formål
med ervervet. Dette skal vurderes i forhold til konsesjonslovens formål om vern av landbrukets
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet bl.a. for å
tilgodese framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen og hensynet til bosettingen.
Etter konsesjonslovens § 11 kan det settes vilkår ved konsesjon.
Ved all myndighetsutøvelse skal det foretas en vurdering i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8 12, kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemet og miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
Vurdering:
Konsesjonsloven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn ved vurderingen av en
konsesjonssøknad.
I forhold til vurdering av om konsesjon skal gis for landbrukseiendommer, skal det legges
særlig vekt på hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, bosettingshensyn,
driftsmessig løsning, erververs skikkethet til å drive eiendommen og helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Prisvurdering: Konsesjonsbruket er bebygd og har under 35 da fulldyrka og overflatedyrka jord.
Det skal da etter konsesjonslovens § 9 a ikke foretas priskontroll.
Bosettingshensyn: Eiendommen er i dag bosatt av nåværende eier. Det vil være positivt med
fortsatt fast bosetting på eiendommen. Dette bør settes som et vilkår for innvilgelse av konsesjon.
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Driftsmessig løsning: Den driftsmessige løsningen endres ikke og vurderes som tilfredsstillende
også etter eierskiftet.
Alt jordbruksareal skal etter jordlovens § 8 drives, enten av eieren selv eller ved bortleie. For å
holde oppe kulturlandskapet må arealene slås eller beites av et tilstrekkelig antall dyr.
Eierne må drive skogen på en forsvarlig måte.
Erververnes skikkethet til å drive eiendommen: Søkerne ansees skikket til å drive eiendommen.
Kommunen vurderer ikke at et eierskifte på eiendommen vil berøre forhold som skal ivaretas
gjennom naturmangfoldloven §§ 8-12
KONKLUSJON: Kommunen mener at Trond Kaare Linjord og Siw Linjord bør gis konsesjon på
gnr. 471 bnr. 7,46 i Lyngdal kommune.
Det er i dag fattet følgende vedtak i saken:
Kommunen gir med hjemmel i Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (LOV-2017-06-2199)
Trond Kaare Linjord og Siw Linjord
konsesjon for erverv av gnr. 471 bnr. 7 og 46 i Lyngdal kommune.

I tråd med konsesjonslovens § 11, 1.ledd gis konsesjon gis på følgende vilkår:
 at jord- og skogsarealene drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 at eierne har eiendommen som sitt faste bosted i minst 5 år
Kommunen vil legge konsesjonsinnvilgelsen inn i matrikkelen, slik at skjøtet kan tinglyses.
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Virksomhetsleder
Torhild Hessevik Eikeland
sign.
Ingebjørg Kamstrup
Saksbehandler
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Marie Lovise Johnsen

Austre Sveindal 16
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Arealforvaltning og miljø

Trygve Fåland
Fleselandsveien 74
4580 Lyngdal

Deres ref:

Vår ref:
2020/2184 4395/2020

Delegert vedtak

Saksbeh:
John Ivar
Bjelland

Direkte telefon: Arkivkode:
123/1/V83

Dato:
26.02.2020

Tillatelse til bygging av skogsbilvei -Gnr. 123, bnr. 1 - Gauvika
Behandlet av:
Kommunedirektøren
Utvalg for miljø, plan og
teknisk

Saksnummer
126/2020

Saksorientering
Det vises til søknad om bygging av ca. 55 meter landbruksvei klasse 4. Det er tidligere gitt
tillatelse til bygging av vei i samme trase i delegert vedtak 44/06. Denne tillatelsen har utgått på
dato. Bakgrunnen for byggingen er at eksisterende vei er bratt.
Omsøkte vei markert med blått:

I søknaden oppgis interessene i veien til å være 50 % skogbruk, 30% utmark og 20% jordbruk,
Veien ligger innenfor i et område som i kommuneplanen har LNF formål. Saken er ikke sendt
fylkeskommunen og fylkesmannen for uttale da de har hatt de traseen til uttale ved
behandlingen i 2006.
Landbruksveiforskriften skal sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en
måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.
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Vår vurdering
Miljøverdier
Naturbase, artskart og MIS-registreringer i området er sjekket jf. naturmangfoldloven (NML) §
8. Det er ingen kjente registreringer av viktige naturverdier som blir berørt. Denne veien vil ha
begrenset påvirkning på naturen, og vil ikke føre til fragmentering av f.eks. leveområder. Ut fra
en økosystemtilnærming mener vi at den samlede belastningen blir liten, jf. § 10. Vi mener at
denne kunnskapen er god og at det ikke er nødvendig å ta føre-var hensyn, jf. § 9.
Vi mener også at dette er et fornuftig trassevalg, jf. § 12. Dersom det oppstår skade på
naturmangfoldet ut over selve veibyggingen er du ansvarlig for å hindre eller begrense skadene,
jf. § 11.
Kulturminner
Det er ikke registrerte kulturminner i tilknytning til traseen
Annet
Jord- og flomskredkart (NVE Atlas) viser ingen fareområder for traseen.
Veien knyttes til annen privat vei.
Veien berører skravert areal i kommuneplanen som viser 50 meter fra vassdrag jf.
bestemmelsene til kommuneplanen §3.1.1. Samme bestemmelse beskriver unntak som kommer
til anvendelse i denne saken: «I områder der veier, bygninger eller andre moderne tekniske
anlegg eller innretninger ligger nærmere enn den angitte avstand, innskrenkes sonen til å gjelde
arealet mellom tiltaket og vedkommende vann eller vassdrag.»
Søker er hjemmelshaver til eiendommen. Eventuelle tvister rundt bruk av eiendommen anser
en som privatrettslige forhold uten innvirkning for behandling av denne søknaden.
Konklusjon
Etter en helhetsvurdering der landbruksinteressene er veid opp mot andre hensyn finner en at
det kan gis tillatelse til bygging av veien som omsøkt.
Det er i dag fattet følgende vedtak i saken:
Du gis tillatelse til å bygge landbruksvei i klasse 4 i henhold til veiplan mottatt 10.02.20.
Fristen for å starte byggingen settes til tre år fra og med i dag, og fristen for å melde veien klar
til ferdiggodkjent settes til ett år etter byggestart.
Vilkår:





Veien skal tilpasses terrenget på best mulig måte. Puss og kle skjæringene med jord.
Stubber og steinblokker som graves opp skal deponeres på et høvelig sted.
Dersom det oppdages fornminner under gravearbeidet, så skal arbeidet umiddelbart
opphøre og funnet meldes til kommunen og fylkeskonservator, jf. Kulturminneloven §8
andre ledd.
Hvis veibyggingen fører til forurensning skal arbeidet stanses og forurensningen
stoppes.

For øvrig skal «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (2013) følges.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift 28. mai 2015 nr 550 om planlegging og godkjenning
av landbruksveier
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagefristen er 3
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Virksomhetsleder
Torhild Hessevik Eikeland
sign.
John Ivar Bjelland
Skogbrukssjef
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Kjell Sigve Fiskebekk
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