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MINDRE REGULERINGSENDRING - REGULERINGSPLAN FOR UDØY, LANDØY, 
LANGØY, SKOGSØY-BUØY OG DEL AV LANDSIDEN, GBNR. 19/49 
 
 
Forslag til vedtak: 
Jf. Plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Planutvalget en mindre reguleringsendring for 
gbnr. 19/49 med plankart datert 20.08.10. 
 
For de nye arealformålene vil deler av bestemmelsene i reguleringsplan for Udøy, Landøy, 
Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden, fremdeles gjelde. Dette gjøres på følgende 
måte: 
 

 Bestemmelser angående ”Område for fritidsbebyggelse” skal gjelde for 
”Fritidsbebyggelse frittliggende”. 

 Bestemmelser angående ”Friluftsområde” skal gjelde for ”Friluftsformål (privat)”. 

 Bestemmelser angående ”Friluftsområde i sjø og vassdrag” skal gjelde for 
”Friluftsområde i sjø og vassdrag (privat)”. 

 Bestemmelser angående ”Privat småbåtanlegg (land)” og ”Privat småbåtanlegg (sjø)” 
skal gjelde for henholdsvis ”Småbåtanlegg på land (Felt A) og i sjø (Felt B), eksisterende 
(privat)”.   

 
Skriv angående klageadgang vedlegges. 
 
 

 
Behandling i Planutvalget - 13.10.2010 : 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Planutvalget - 13.10.2010 : 
Jf. Plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Planutvalget en mindre reguleringsendring for 
gbnr. 19/49 med plankart datert 20.08.10. 
 
For de nye arealformålene vil deler av bestemmelsene i reguleringsplan for Udøy, Landøy, 
Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden, fremdeles gjelde. Dette gjøres på følgende 
måte: 
 

 Bestemmelser angående ”Område for fritidsbebyggelse” skal gjelde for 
”Fritidsbebyggelse frittliggende”. 

 Bestemmelser angående ”Friluftsområde” skal gjelde for ”Friluftsformål (privat)”. 

 Bestemmelser angående ”Friluftsområde i sjø og vassdrag” skal gjelde for 
”Friluftsområde i sjø og vassdrag (privat)”. 

 Bestemmelser angående ”Privat småbåtanlegg (land)” og ”Privat småbåtanlegg (sjø)” 
skal gjelde for henholdsvis ”Småbåtanlegg på land (Felt A) og i sjø (Felt B), eksisterende 
(privat)”.   



  

 
Skriv angående klageadgang vedlegges. 

 
 

 
 
 
Vedlegg: 
  
1 Brev fra Kjetil Lønning Olsen, datert 20.05.10 - ønske om mindre reguleringsendring 
2 Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden, 

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

vedtatt 15.02.07 - reguleringsbestemmelser 
4 Brev fra Kystverket Sørøst, datert 16.06.10 
5 Brev fra Fiskeridirektoratet Region Sør, datert 28.06.10 
6 Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 02.07.10 
7 Brev fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert 30.06.10 
8 Revidert forslag til mindre reguleringsendring - plankart og snitt datert 20.08.10 
9 Brev fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert 23.08.10 
10 Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 10.09.10 
 
 
 
Bakgrunn: 
Mandal kommune mottok 20.05.10 en forespørsel fra Kjetil Lønning Olsen, på vegne av 
Gustav Olsen, vedrørende et ønske om en mindre reguleringsendring for gbnr. 19/49 på 
Landøy (vedlegg 1). Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan for Udøy, 
Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden (vedlegg 2 og 3). 
 
De innkomne dokumentene ble sendt på høring til Vest-Agder Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Vest-Agder, Fiskeridirektoratet, Region Sør, og Kystverket Sørøst 21.05.10. 
Det ble mottatt følgende innspill til endringen: 
 
Brev fra Kystverket Sørøst, datert 16.06.10 (vedlegg 4) 
Har ingen merknader. 
 
Brev fra Fiskeridirektoratet, Region Sør, datert 28.06.10 (vedlegg 5) 
Har ingen merknader. 
 
Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 02.07.10 (vedlegg 6) 
Mener at den foreslåtte avgrensningen av byggeområdet ikke kan regnes som en mindre 
reguleringsendring, og anbefaler at dette området avgrenses nærmere hytta. 
 
Brev fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert 30.06.10 (vedlegg 7) 
Varsler innsigelse til den mindre reguleringsendringen, slik den er foreslått. Mener at 
byggeområdet må reduseres, og at det også må gjøres en reduksjon av småbåtanlegget. 
 
På bakgrunn av de innkomne merknadene hadde grunneier et møte med teknisk forvaltning 
12.08.10. Det ble da anbefalt at byggeområdet og småbåtanlegget ble justert i størrelse, og 
at man deretter sendte saken på høring på nytt. 
 
Revidert planforslag ble mottatt 19.08.10 (vedlegg 8), og ble sendt på ny høring til Vest-
Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder samme dag. Følgende merknader 
ble da mottatt: 
 
Brev fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert 23.08.10 (vedlegg 9) 
Som følge av den reviderte planen bes kommunen om å se bort fra fylkeskommunens 
innsigelse. Har ikke noen merknader til flytting av formål slik det nå foreligger. Gir imidlertid 
råd om at man sørger for at det blir gitt noen bestemmelser til de nye reguleringsformålene, 



  

ettersom gjeldende plan forholder seg til plan- og bygningslov av 1985, mens endringen 
forholder seg til ny lov. 
 
Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 10.09.10 (vedlegg 10) 
Har ingen merknader til det reviderte forslaget. 
 
Vurdering: 
Den foreslåtte plasseringen vil gi en bygningsmasse som blir liggende lavt og lunt i 
terrenget. I forhold til de mulighetene som fremkommer av gjeldende regulering, så har det 
nye byggeområdet en mer naturlig avgrensning i forhold til omkringliggende terreng. Arealet 
er også tilnærmet likt det arealet hvor den nå nedbrente hytten i sin tid stod. 
 
Småbåtanlegget flyttes til det arealet hvor småbåtanlegget ligger i dag. Reguleringsmessig 
så er arealet for småbåtanlegg redusert i forhold til dagens forhold. Dette er gjort etter en 
helhetsvurdering fra grunneiers side, i etterkant av merknaden fra Vest-Agder 
Fylkeskommune, datert 30.06.10. 
 
Det er viktig at det kommer klart frem at de gjeldende bestemmelsene angående høyde, 
utnyttelse, takform osv også skal gjelde for de nye reguleringsformålene. Derfor foreslås det 
at det i vedtaket skrives at bestemmelsene for reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, 
Skogsøy-Buøy og del av landsiden skal gjelde på følgende måte: 
 
Bestemmelser angående ”Område for fritidsbebyggelse” skal gjelde for ”Fritidsbebyggelse 
frittliggende”. 
Bestemmelser angående ”Friluftsområde” skal gjelde for ”Friluftsformål (privat)”. 
Bestemmelser angående ”Friluftsområde i sjø og vassdrag” skal gjelde for ”Friluftsområde i 
sjø og vassdrag (privat)”. 
Bestemmelser angående ”Privat småbåtanlegg (land)” og ”Privat småbåtanlegg (sjø)” skal 
gjelde for henholdsvis ”Småbåtanlegg på land (Felt A) og i sjø (Felt B), eksisterende 
(privat)”.   

Konsekvenser for barn og unge:  
Det kan ikke sees at endringen av planen har noen konsekvenser for barn og unge. 
 
Konklusjon: 
Planutvalget bør kunne godkjenne den mindre reguleringsendringen slik den foreligger i 
plankartet. Det bør imidlertid tilføyes i vedtaket hvilke av de eksisterende bestemmelsene 
som skal gjelde for hvilke arealformål i den reviderte planen. 
 
 
Mandal  29.09.10 
 
 

Sveinung Haaland 
Leder teknisk forvaltning 

 
Jonny Grundeland 

Arealplanlegger 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  


