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MINDRE REGULERINGSENDRING - FORHOLT KNYTTET TIL KRAV OM BÅTPLASSER 
OG PARKERINGSPLASSER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i bestemmelse som angir at før deling av 
eiendom, eller bygging av fritidsbolig, skal det tinglyses 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser 
pr. enhet i nærområdet på fastlandet. 
 
I revidert bestemmelse må det stilles krav om at før deling av eiendom, eller bygging av 
fritidsbolig, skal det foreligge en avtale som sikrer 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser pr. 
enhet i nærområdet på fastlandet. 
 
Endringen gjelder for følgende planer: nr. 89, Tregde/Buøy, nr. 91 Hilløy, nr. 96 Høksås-
Hoven, nr. 122 Risøy, nr. 135 Lyngøy, nr. 137 Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del 
av landsiden, nr. 140 Ramsøy ved Tregde, nr. 144 Store Kigeholmen,  og nr. 153 H17 
Hårsøy 
 

 
 

 
Behandling i Planutvalget - 12.02.2014 : 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget - 12.02.2014 : 
 
 
Planutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i bestemmelse som angir at før deling av 
eiendom, eller bygging av fritidsbolig, skal det tinglyses 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser 
pr. enhet i nærområdet på fastlandet. 
 
I revidert bestemmelse må det stilles krav om at før deling av eiendom, eller bygging av 
fritidsbolig, skal det foreligge en avtale som sikrer 1 båtplass og 2 biloppstillingsplasser pr. 
enhet i nærområdet på fastlandet. 
 
Endringen gjelder for følgende planer: nr. 89, Tregde/Buøy, nr. 91 Hilløy, nr. 96 Høksås-
Hoven, nr. 122 Risøy, nr. 135 Lyngøy, nr. 137 Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del 
av landsiden, nr. 140 Ramsøy ved Tregde, nr. 144 Store Kigeholmen,  og nr. 153 H17 
Hårsøy 
 

 



  

 
 
 

 
 
 
Vedlegg: 
ingen 
 
Bakgrunn: 
Gjennom flere år og i flere reguleringsplaner har det vært et behov for å sikre at 
fritidsbebyggelse har tilgang til parkeringsplasser og, dersom fritidsbebyggelsen ligger på en 
øy, tilgang til båtplasser. Det har derfor vært innarbeidet bestemmelser i reguleringsplaner 
som angir at før deling av eiendom, eller bygging av fritidsbolig, skal det tinglyses 1 båtplass 
og 2 biloppstillingsplasser pr. enhet i nærområdet på fastlandet. 
 
Når man så utøver disse bestemmelsene får man et problem ettersom tinglysningen må 
knyttes til et gårds- og bruksnummer. Samtidig får man ikke fradelt en tomt før man har en 
tinglyst avtale som sikrer ovennevnte, iht. reguleringsbestemmelsene. Dette gjør at man i 
praksis i samtlige fradelingssaker i disse reguleringsplanene må søke om dispensasjon fra 
de rekkefølgebestemmelsene som stiller krav om tinglyst avtale. 
 
Vurdering: 
Det ansees som svært viktig at parkeringsareal og båtplasser er sikret for fritidsbebyggelse. 
Det er kravet om at avtalen skal være tinglyst før fradeling kan skje, som gjør det vanskelig å 
gjennomføre. Vi mener derfor at reguleringsbestemmelsen knyttet til dette tema bør endres 
som en mindre endring. I ny reguleringsbestemmelse bør det stilles krav om at før deling av 
eiendom, eller bygging av fritidsbolig, skal det foreligge en avtale som sikrer 1 båtplass og 2 
biloppstillingsplasser pr. enhet i nærområdet på fastlandet. 
 
Teknisk forvaltning mener at denne endringen må kunne foretas som en mindre 
reguleringsendring.  
 
En gjennomgang av reguleringsplanene viser at dette må endres i 
reguleringsbestemmelsene til følgende planer; nr. 89, Tregde/Buøy, nr. 91 Hilløy, nr. 96 
Høksås-Hoven, nr. 122 Risøy, nr. 135 Lyngøy, nr. 137 Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-
Buøy og del av landsiden, nr. 140 Ramsøy ved Tregde, nr. 144 Store Kigeholmen,  og nr. 
153 H17 Hårsøy 
  
Økonomiske konsekvenser: 
En endring av denne reguleringsbestemmelsen vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser 
for Mandal kommune.    

Konsekvenser for barn og unge:  
En endring av denne reguleringsbestemmelsen vil ikke ha noen negative konsekvenser for 
barn og unge. 
 
Konklusjon: 
Det bør foretas en mindre reguleringsendring for flere planer for å sikre en praktisk 
tilnærming til sikring av båtplass og parkeringsplasser på land, ved fradeling eller bygging av 
fritidsbebyggelse på øyer uten landforbindelse. 
 
Mandal, 29.01.14 
 
 
 

Glenn Anderson 
Kst. leder teknisk forvaltning 

 
       



  

Jonny Grundeland 
Avdelingsleder Plan 

 
  
 
 
 
Saksparter: 
Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S. 
Vest-Agder Fylkeskommune Postboks 517 4605 KRISTIANSAND S 
 


