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MINDRE ENDRING, UTNYTTELSESGRAD - REGULERINGSPLAN FOR UDØY, LANDØY, 
SKOGSØY/BUØY OG DEL AV LANDSIDEN - BEFARING 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Jf. plan- og bygningslovens § 12-14 gjøres en mindre endring av reguleringsplan for Udøy, 
Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden. Endringen innebærer at følgende 
tomtene på følgende gbnr. på Udøy gis en maksimal utnyttelse på 150 m2; gbnr. 20/27 og 
20/19. 

 
 

Behandling i Planutvalget - 31.08.2016 : 
 
Planutvalget foreslår følgende tillegg: 
Planutvalget kan også være positiv til en høyere utnyttelse på gbnr. 20/40 og 20/21. 
En slik endring må også innebære endring av byggegrense. Dette må gjøres som en 
reguleringsendring. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med planutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget - 31.08.2016 : 
 
Jf. plan- og bygningslovens § 12-14 gjøres en mindre endring av reguleringsplan for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden. Endringen innebærer at 
følgende tomtene på følgende gbnr. på Udøy gis en maksimal utnyttelse på 150 m2; 
gbnr. 20/27 og 20/19. 
 

Planutvalget kan også være positiv til en høyere utnyttelse på gbnr. 20/40 og 20/21. 
En slik endring må også innebære endring av byggegrense. Dette må gjøres som en 
reguleringsendring. 
 

  
 

 
 
 
Vedlegg: 
1 Brev fra Pål Dalhaug AS, datert 25.04.16 
2 Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden, vedtatt 

15.02.07 - plankart 
3 Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden, vedtatt 

15.02.07 - reguleringsbestemmelser 



  

4 Brev fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, datert 13.04.16 
5 Brev fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert 21.04.16 
6 Kartskisse - aktuelle hyttetomter 
 
Utrykte vedlegg: 

 Gjenpart av nabovarsel 

 Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
Bakgrunn: 
Mandal kommune mottok 25.04.16 en søknad om mindre endring av reguleringsplan for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden (vedlegg 1). Denne var innsendt 
av Pål Dalhaug AS. Endringen som ønskes er å endre maksimalt tillatt samlet bruksareal fra 
120 m2 til 150 m2. Søknaden gjelder for 4 bebygde hyttetomter på Udøy, hhv. gbnr. 20/19, 
20/21, 20/27 og 20/40. 
 
Gjeldende reguleringsplan er, som nevnt, reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy/Buøy og del av landsiden, vedtatt av Mandal bystyre 15.02.07 (vedlegg 2 og 3). 
 
Pål Dalhaug AS har sendt forslaget om mindre endring på høring til berørte myndigheter, 
samt foretatt nabovarsel. Fra naboer er det ikke mottatt merknader. Fra berørte myndigheter 
foreligger følgende merknader: 
 
Brev fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, datert 13.04.16 (vedlegg 4) 
Påpeker at gjeldende retningslinjer i kommuneplanen ikke gir hjemmel for å utvide 
utnyttelsesgraden på tomtene. Viser til at de juridisk bindende bestemmelsene angir at 
utnyttelsen ikke skal overstige 120 m2 pr. hyttetomt. Anbefaler derfor at søknaden avslås. 
 
E-post fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert 21.04.16 (vedlegg 5) 
Mener at saken ikke berører fylkeskommunens interesser, og har således ikke noen 
spesielle merknader til saken. 
 
Vurdering: 
Muligheten for å endre reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-14. For 
dette gjelder samme bestemmelser som ved utarbeidelse av ny reguleringsplan. I tidligere 
dialog med Vest-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder har det vært en 
enighet om at mindre endringer kan følge noen andre prosesser enn ved utarbeidelse av ny 
reguleringsplan. Fremgangsmåten som Pål Dalhaug AS har benyttet her ligger innenfor det 
som dette. 
 
Loven angir ikke direkte hva som ligger innenfor rammene av en mindre endring. I 
lovkommentaren er det forsøkt å gi noen retningslinjer for dette. Det er angitt at mindre 
endringer ikke skal ha noen nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. 
Endring av arealformål vil ikke være en mindre endring, men justering av grensene mellom 
to formål kan være en mindre endring. Det er videre angitt at saken skal forelegges berørte 
myndigheter, og at eiere og festere av de aktuelle eiendommene skal ha mulighet til å uttale 
seg. Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra noen av disse partene, angir 
lovkommentaren at endringen ikke vil kunne ansees som mindre. 
 
Prinsipiell vurdering av endret utnyttelse  
Etter at kommunens retningslinjer ble endret, ved bystyrets vedtak om ny kommuneplan 
10.09.15, har teknisk forvaltning hatt flere henvendelser fra hytteeiere som ønsker å 
bebygge tomtene sine opp til 150 m2. Etter en intern gjennomgang mener teknisk forvaltning 
at dersom områder er regulert, vil den mest hensiktsmessige behandlingen av slike saker 
være å foreta en reguleringsendring. Dette vil sikre en varig endring for de enkelte tomtene. 
En dispensasjon vil alternativt kunne gjelde for den enkelte søknaden. Samtidig er 
grunneiere blitt bedt om å gå flere sammen, slik at man kan få vurdert flere tomter innenfor 
samme reguleringsplan samtidig. Teknisk forvaltning mener også at egnetheten for en 
bebyggelse på opptil 150 m2 må vurderes for hver enkelt hyttetomt. En slik vurdering krever 
også befaring for å vurdere forholdene på stedet. Sentralt er også om en endring vil påvirke 



  

det som byggeforbudet i 100-metersbeltet er ment å ivareta; naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser.  
 
Gjennomgang av tomtene 
Teknisk forvaltning har gjennomgått de aktuelle tomtene på befaring. Vi har gjort følgende 
vurderinger: 
 

 Gbnr. 20/19 
Bebyggelsen på denne tomten er pr. i dag på ca 146 m2.  Gjeldende reguleringsplan har 
også en byggegrense som gjør at det ikke kan bygges nærmere sjøen enn der hvor 
gjeldende bygningsmasse står.  
 
En økning på maksimalt tillatt bruksareal, opp til 150 m2, vil gi mulighet for å oppføre 
ytterligere 4 m2 bebyggelse. Denne vil ikke kunne oppføres i strandkanten, ettersom 
byggegrensen setter begrensninger. Litt avhengig av hvor disse 4 m2 oppføres, vil det kunne 
være synlig fra sjøen, og således kunne føre til en noe mer synlig bebygd areal. Dette er 
imidlertid så minimalt at teknisk forvaltning mener at det ikke bør tillegges vekt. Teknisk 
forvaltning er således positiv til at maksimalt tillatt bruksareal endres til 150 m2 for denne 
hyttetomta. 
 

 Gbnr. 20/21 
Bebyggelsen på denne eiendommen er noe oppdelt. Det er oppført en hytte på ca 112 m2 
som ligger innenfor det bebygde arealet for hyttetomt. Videre er det oppført et båthus/naust 
noe lenger sør som er på ca 130 m2. Dette ligger i område regulert til friluftsområde på land 
På denne tomta er det altså pr. i dag oppført bebyggelse som er på til sammen ca 242 m2. 
 
Det området av den tomta som er regulert til byggeområde er svært begrenset. Eksisterende 
hytte ligger også helt i kanten av nordre avgrensning av byggeområdet. Det er ikke angitt 
noen byggegrense på tomta, selv om dette kanskje burde vært gjort mot den lille 
brinken/kollen som ligger like sør for eksisterende hytte.  
 
Det vil kunne være rom for å utvide eksisterende hytte noe mot øst uten å gjøre inngrep i 
eksisterende terreng. Dette vil kunne gi et noe større bebygd preg mot sjøen. Samtidig 
legger også gjeldende plan, ved avgrensningen av byggeområdet mot sør, opp til at bebygd 
preg vil kunne økes dersom eksisterende hytte rives. 
 
En endring av maksimalt tillatt BRA for denne tomta vil muligens, på sikt, kunne medføre et 
større ønske om rivning av eksisterende hytte og således også større terrenginngrep på 
tomta. Dette vil imidlertid også avhenge av hva som skjer med eksisterende båthus/naust. 
Etter en helhetsvurdering har teknisk forvaltning kommet til at det ikke anbefales å gjøre en 
endring av maksimalt tillatt BRA for denne tomta. En slik endring vil kunne anbefales dersom 
man samtidig vurderte endringer i plankart knyttet til eksisterende båthus/naust, samt 
byggegrense ved eksisterende hytte. Slike vurderinger gjøres imidlertid ikke nå. 
 

 Gbnr. 20/27 
Bebyggelsen på denne tomta er forholdsvis samlet, med totalt ca 109 m2 BRA. Tomta ligger, 
i motsetning til de tre andre, lavt i terrenget. Byggeområdet i gjeldende reguleringsplan har 
en nordlig avgrensning i gjeldende fritidsbebyggelse. Dette medfører at eventuell ny 
bebyggelse i all hovedsak må oppføres bak eksisterende bebyggelse. 
 
En økning i maksimalt tillatt BRA for denne tomta vil ikke gi noe økt bebygd preg sett fra 
sjøen, ettersom bebyggelsen vil måtte oppføres bak eksisterende. Teknisk forvaltning kan 
heller ikke se at forhold knyttet til biologisk mangfold eller allmennhetens ferdsel vil kunne bli 
berørt av en slik eventuell endring for denne tomta. Således kan det anbefales en økning i 
maksimalt tillatt BRA for denne tomta. 
 

 Gbnr. 20/40 
Denne tomta har en eksisterende bebyggelse på ca 116 m2. Gjeldende reguleringsplan har 
avsatt et forholdsvis stort areal til byggeområde, og dette området strekker seg helt ned til 
sjøen. Det er imidlertid avsatt en byggegrense mot sjøen som ligger i den nordøstlige 



  

fasaden av eksisterende hytte. Det ligger et eksisterende naust utenfor byggegrensen, helt 
nede ved sjøen.  
 
Denne tomten vurderes som ganske lik tomten på gbnr. 20/21. Det er mulig å få til en 
bebyggelse på mer enn totalt 120 m2 BRA uten at det berører hensynet til landskapet, 
biologisk mangfold eller allmenhetens ferdsel. Men dersom dette skal sikres på en god måte 
bør det gjøres ytterligere vurderinger opp mot eksisterende landskap. Den lille kollen som 
ligger like sørvest for eksisterende hytte burde i så henseende vært vurdert. Likeledes 
svabergene som ligger fra eksisterende hytte og sørøstover. Slike vurderinger må gjøres 
ved en endring av plankart, og er således ikke noe som gjøres nå.  
 
Vurdering av Fylkesmannens merknad 
Fylkesmannen har helt rett i at endringen i kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse 
ikke gir noen selvstendig hjemmel til å bygge opp til 150 m2. Samtidig er endringen av 
retningslinjene er sterkt signal fra bystyret om at de mener at det bør åpnes for en 
bebyggelse opp til maksimalt 150 m2 dersom tomtene egner seg til det. Med den 
bakgrunnen har forslagsstiller og regulant derfor kommet med forslag om endret 
bestemmelse for 4 tomter i gjeldende reguleringsplan.  
 
Det er et spørsmål om hvorvidt merknaden fra fylkesmannen skal forstås som det som 
lovkommentaren omtaler som en innvending til endringen, og at den av den grunn ikke kan 
tas som en mindre endring. I hovedsak er merknaden fra fylkesmannen kun en beskrivelse 
av sakens faktiske forhold. Slik vi ser det er det kun den siste setningen som er et innspill til 
selve endringen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
En endring av utnyttelsesgrad for noen enkelttomter på Udøy vil ikke berøre den kommunale 
økonomien på noen måter. 
 

Konsekvenser for barn og unge:  
Teknisk forvaltning kan ikke se at barn og unges interesser blir berørt i noen grad. Deres 
interesser i dette området er så vidt vi kan se likestilte med allmennhetens interesser – altså 
muligheten for allmenn ferdsel i strandsonen. Teknisk forvaltning vurderer det dithen at disse 
interessene ikke blir tilsidesatt av den ønskede endringen. 
 
Konklusjon: 
Teknisk forvaltning har en oppfatning av at prosessene ikke bør være mer omfattende enn 
nødvendig. Dersom det faglig kan forsvares at hyttetomtene kan ha en utnyttelse på 150 m2 
BRA, og dersom dette ikke går på bekostning av de hensyn som 100-metersbeltet i 
strandsonen skal ivareta, bør man forsøke å få til endringen uten unødvendig prosess. 
 
I denne saken vurderer teknisk forvaltning det dithen at tomtene på gbnr. 20/27 og 20/19 
kan tåle en utnyttelse på 150 m2 uten at det går på bekostning av de hensyn som 100-
metersbeltet i strandsonen skal ivareta. For resterende tomter bør det ikke gis en høyere 
utnyttelse uten at man samtidig gjør en vurdering av byggeområdets utstrekning, 
byggegrenser m.m. 
 
Mandal, 17.08.16 
 
 
 

Glenn Anderson 
Leder teknisk forvaltning 

 
       

         Jonny Grundeland 
Avdelingsleder Plan 

 
  



  

 
 
Saksparter: 
Eva Pedersen Kastellgata 8 A 4514 Mandal 
Finn Olav Rusti Elde Østenåsveien 6 1344 Haslum 
FYLKESMANNEN I AUST- OG 
VEST-AGDER 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Ingrid Ellen Pedersen Fridtjof Nansens Vei 4 A 4514 Mandal 
Jarl Pedersen Morten Baads Vei 3 4515 Mandal 
Jonas Mikkelsen Nordbygdavegen 498 3825 Lunde 
Margot Sofia A Mikkelsen Nordbygdavegen 498 3825 Lunde 
Morten Harald Henriksen Løkkatoppen 7 3070 Sande I Vestfold 
Nina Rusti Elde v/Odd Nordahl-
Hansen 

Hølleveien 165 4640 Søgne 

Nina Sillibakken Neslia 52 1344 Haslum 
PÅL DALHAUG AS Ramsdal 4520 LINDESNES 
Sondre Mikkelsen Nordbygdavegen 498 3825 Lunde 
Sverre Henriksen O.T. Bjanes Vei 7 A 1352 Kolsås 
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 517 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S 
Ågot Pedersen Hauan 5 A 4519 Holum 
 


