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Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av
boliger for bostedløse – Topdalsveien 18 og 20.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring
av boliger for bostedløse. Det avgjørende for plan- og bygningsetatens forslag til vedtak er
kommunens vanskelige situasjon mht boliger for vanskeligstilte. Omsøkt tiltak har diverse
problematiske forhold som burde vært løst gjennom en reguleringsplan/endring, men med
noen enkle grep, og med nevnte vilkår i forslag til vedtak, vil det være forsvarlig å gi en
midlertidig dispensasjon. Totaltsett vurderes det å være en klar overvekt av fordeler ved å gi
dispensasjon som omsøkt.
Forslag til vedtak:
1. Byutviklingsstyret godkjenner søknad om midlertidig dispensasjon fra
kommuneplanens plankrav og kommune- og reguleringsplans formål med følgende
vilkår: Tillatelsen gjelder midlertidig i 5 år. Før boligene igangsettes skal det redegjøres for sikker
adkomst til eiendommen fra busstopp og gang/sykkelvei frem til boligene og støyskjerming fra vei
og eventuelt næringsområdet. Dette skal være opparbeidet for boligene kan tas i bruk. Før nye
boenheter kan igangsettes må det foreligge utvidet avkjøringsrett fra veivesenet. Vegvesenets
uttalelse datert 14.12.2011 vedrørende fjerning av all bebyggelse innen 2 år gjelder. Det
forutsettes at reguleringsarbeidet for innregulering av en permanent løsning igangsettes snarest
etter at ny trase til Kjevik er avklart.
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Trykte vedlegg
1
Søknad om dispensasjon
2
Kart og tegninger
3
Uttalelse fra Statens veivesen
4
Uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune
5
Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder
Utrykte vedlegg:

Sakens øvrige dokumenter foreligger elektronisk

BAKGRUNN FOR SAKEN
Søknaden
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens formål og krav om reguleringsplan for
søknadspliktige tiltak i LNF- områder. I tillegg søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanens
formål, næring.

Oversiktskart:

Situasjonskart:

Utsnitt fra skråfotobasen sett fra sør.

Utsnitt fra skråfotobasen sett fra vest.
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Gjeldende regulering
‘’Lauvåsen, endring av reg.plan’’, godkjent 31.05.2006 med ‘’kontor/lager’’ som formål.

Kommuneplanens arealdel:
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Uttalelser fra annen myndighet
Statens vegvesen har uttalt følgende:
”I kommuneplanens arealdel er det avsatt en veglinje som berører omsøkt tomt. Veglinjen er en av to
mulige nye adkomstveger til Kjevik flyplass. Om kommunen gir midlertidig dispensasjon for oppføring
av boliger må det tinglyses en erklæring som sikrer at boligene, vederlagsfritt for Statens vegvesen
fjernes om denne traseen blir aktuell. I erklæringen må det inn en frist om fjerning av boligene innen 2
år etter at vi har varslet at veglinjen skal planlegges og bygges”.
Vest-Agder fylkeskommune har uttalt følgende:
”Planområdet består av to tomter med store arealer foran eksisterende bebyggelse, og er lokalisert til
Lauåsen med tilknytning fra Topdalsveien. Det skal etableres 18 boenheter, hvorav 4 i permanente
boliger og 4 som avlastning for nødboliger. Dette medfører en blanding av beboere hvor en må regne
med at barn vil kunne være inkludert. Området må derfor planlegges med sikte på at denne gruppen
skal ha tilfredsstillende bo og lekeforhold, skolevei og gang/sykkelveiforbindelse og
kollektivforbindelse. Området er lokalisert ved siden av et næringsområde under utvikling og vil måtte
skjermes for støy fra både utbygging og trafikkstøy fra Topdalsveien. Det søkes om midlertidig
dispensasjon for oppføring av bygg, men søknadens innhold tilsier at det bygges permanente boliger
for mer langvarige boopphold. Etter fylkeskommunens vurdering har ikke dette området kvaliteter som
egner seg for boliger for vanskeligstilte, der det må regnes med at også barn vil bo. På dette grunnlag
fraråder vi dispensasjon som omsøkt.”
Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler følgende:
”Miljøvernavdelingen mener det må legges avgjørende vekt på at arealbruken i området nylig er blitt
avklart etter omfattende planprosesser. Det er derfor viktig at planen følges. Etablering av ny
bebyggelse i kommuneplanens grønnstruktur bør unngås. I dette tilfellet er grønnstrukturen også en
del av et registrert regionalt viktig friluftsområde. Innenfor den del av b.nr 188 og 196, som omfattes
av reguleringsplanen for Lauåsen, vil bygging til boligformål kreve dispensasjon fra både planformålet
og plankravet. Når da formannskapet i tillegg har forutsatt en avklaring for bostedsløse gjennom
reguleringsarbeid, bør det ikke gis dispensasjon. Kommunen gis følgelig råd om å avslå søknaden”.
Plan- og bygningsetatens vurdering
Omsøkt dispensasjon for oppføring av boliger for vanskeligstilte er i strid med både kommuneplan og
gjeldende reguleringsplan. Topdalsveien 18 ligger for det meste i område regulert til kontor/lager mens
resterende del av omsøkt tiltak kommer inn under kommuneplanens nåværende grønnstruktur.
Omsøkt tiltak er i strid med gjeldende plangrunnlag på en slik måte at det normalt sett vil være
ulemper av en slik grad at det trolig ikke vil være grunnlag for dispensasjon som omsøkt. Likevel
vurderes det i dette tilfellet å være klare behov for kommunens innbyggere uten boligtilbud. Dette
behovet er stort og fordelene med etableringen fører til at noen av de svakeste i samfunnet får
boligtilbud. Ulempene med stridsspørsmålet til gjeldende plangrunnlag anses som bagatellmessig i
denne sammenheng og kan umulig være viktigere enn å løse kommunens boligmangel for
vanskeligstilte. Det avgjørende må i dette tilfellet være det menneskelige fremfor det formelle som er
nedtegnet i kommunens planer. En liten del av næringsformålet i Lauvåsen og av kommunens
grønnstruktur ”ofres” for å dekke et sårt behov for disse spesielle boligene.
Forholdet til fremtidig vei til Kjevik er muligens det største ankepunktet i forhold til gjeldende
plangrunnlag, men ettersom det er uvisst hvor og når veien kommer vil det være grunnlag for en
midlertidig dispensasjon som omsøkt. Det vises til Veivesenets uttalelse og gis vilkår om tinglyst avtale
om kostnadsfri fjerning av boligene innen to etter varsel om igangsetting av ny Kjevikvei.
Omsøkt område er valgt ut for plassering av omsøkte boliger. Eiendommene var tilgjengelige og er
ervervet. Lokaliseringen berører omkringliggende naboer i svært liten grad. Samtidig er området
bynært og har kvaliteter som skog og strand i umiddelbar nærhet. Eiendommene er relativt store og
oppleves som luftige. Brukerne av boligene er personer med behov for botrening. Det vil ikke være
barn involvert i denne prosessen. Om det i fremtiden er behov for etablering av lekearealer for
brukerne vil dette være mulig å opparbeide på eiendommen. Det forutsettes at behovet vurderes i
fremtidig planprosess. Forholdet til riksveien er et negativ element, men støymessig sett kan dette
løses teknisk. Det stilles krav om utredning før igangsetting av tiltaket, og oppføring av eventuell
nødvendig støysikring før brukstillatelse kan gis.
Eiendommens største mangel er gangadkomst. Det er store avstander uten sikker gangadkomst både
mot Hamresanden og mot Sørlandsparken. Med tanke på brukerne av boligene vil det trolig være stort
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behov for sikker gangadkomst fra buss- og sykkelstiforbindelsene. Det stilles derfor krav om
redegjørelse for en midlertidig sikker gangadkomst før igangsetting og opparbeidet gangstier før det
gis brukstillatelse. Sikker gangadkomst forutsettes løst i fremtidig reguleringsarbeide.
Med bakgrunn i overstående er forutsetningen i plan- og bygningslovens §19-2 til stede for
dispensasjon. Byutviklingsstyret anbefales derfor å godkjenner søknad om midlertidig dispensasjon fra
kommuneplanens plankrav og kommuneplan og reguleringsplanens formål med følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder midlertidig i 5 år.
- Før boligene igangsettes skal det redegjøres for sikker adkomst til eiendommen fra busstopp
og gang/sykkelvei frem til boligene og støyskjerming fra vei og eventuelt næringsområdet.
- Sikker gangadkomst og nødvendig støysikring skal være opparbeidet før boligene kan tas i
bruk.
- Før nye boenheter kan igangsettes må det foreligge utvidet avkjøringsrett fra veivesenet.
- Vegvesenets uttalelse datert 14.12.2011 vedrørende fjerning av all bebyggelse innen 2 år
etter igangsetting av ny Kjevikvei gjelder.
- Det forutsettes at reguleringsarbeide for avklaringer rundt eiendommene igangsettes snarest
etter at trase til Kjevik er avklart.
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