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Saksframlegg 

 

Endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av 

Landsiden, planID 137 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

 
Utvalg for drift og forvaltning vedtar med hjemmel i pbl § 12-14, endring av reguleringsplan for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, planID 137.  

Endringen består av følgende: 

I plankart 

• Forslag til endring vedtas, men med oppdatering av formålskoder iht PBL 08 

I bestemmelsene 

• Det settes inn følgende bestemmelse til nytt formål:  

§7.11. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag BSB 

I disse områdene kan det anlegges båtplasser med akterfortøyning. 

§7.12 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone BBS 

Innenfor områdene kan det bygges brygger på land. Brygger skal ha en maksimal bredde 
på 2.0 meter og opparbeides uten store terrenginngrep. Mindre sprengningsarbeider kan 
tillates. Brygge skal anlegges av stein 

 

 

Vedlegg 
Beskrivelse av endring 

Uttalelse - Statsforvalteren i Agder 

Uttalelse Agder Fylkeskommune 
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Uttalelse - Fiskeridirektoratet 

Søknadsbrev 

 

Saken kort fortalt 
 
Det er foreslått endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden. 
Det foreslås en endring i formålsgrenser for å muliggjøre etablering av ny brygge innenfor areal satt av 
til «privat småbåtanlegg (sjø)» i gjeldende reguleringsplan.  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er:  

• Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, vedtatt 

15.02.2007.  

 
Figur 1: Utsnitt viser gjeldende reguleringsplan for området. Nåla som er plassert i kartet peker på arealet som 
ønskes endret 
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Bakgrunn 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS fremmer på vegne av grunneier forslag til endring av reguleringsplan for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden. Hensikten med forslag til reguleringsendring 
er å endre deler av eksisterende formål «privat småbåtanlegg (sjø)» om til «privat småbåtanlegg (på 
land)» for mulighet til å anlegge ny brygge i tråd med § 7.3 i bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan.  
 
Arealet som ønskes endret ligger på Landøy og befinner seg øst for det karakteristiske kulturlandskapet i 
tilknytning til den eldre bebyggelsen på øya.  
 
Foreslått endring vil medføre følgende endring i plankartet: 

  
Figur 2: Kartutsnitt til venstre viser foreslått endring. Kartutsnitt til høyre viser gjeldende regulering.  

 
Det er ikke foreslått endringer i bestemmelsene.  
 
Plankonsulentens begrunnelse for forslag om endring 
 
På oppmerket plass langs eksisterende brygge er det etter hva forslagsstiller erfarer ikke mulig å 
akterfortøye båt som følge av begrensede dybdeforhold. Tiltakshaver driver med fiske og skjøtsel av 
eiendommen året rundt, og ny brygge vil sikre kontinuitet ved drift og vedlikehold. Området er utsatt 
for sterk påkjenning fra vær og vind, og det er derfor av stor betydning å ha tilgang på brygge som er 
tjenlig og tilrettelagt for helårsbruk.  
 

Vurdering 
Følgende punkter gjennomgås nærmere under: 

• Vurdering av forslaget opp mot reglene pbl. § 12-14, 2.ledd 

• Vurdering av virkningen av planforslaget 

• Vurdering av innspill 

• Vurdering i forhold til naturmangfoldloven 
 

I tillegg inngår faste vurderinger: 

• Økonomiske konsekvenser 

• Konsekvenser for barn og unge 

• Konsekvenser for klima og miljø 

• Konsekvenser for folkehelse 
 
Vurdering av forslaget opp mot reglene pbl. § 12-14, 2.ledd  
Endringen som er fremmet for behandling er fremmet som en «mindre endring» av detaljregulering for 
Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden. Mulighetene for endring av en 
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reguleringsplan fremkommer av plan- og bygningslovens § 12-14. I første ledd fremkommer det som er 
hovedregelen, nemlig at endringer skal følge samme bestemmelser som ved utarbeidelse av ny plan. 
 
I andre ledd kommer et unntak fra hovedregelen, mulighet for å gjøre reguleringsendringer med en 
forenklet prosess. Dette leddet regnes som bakgrunnen for det som man ennå betegner som «mindre 
endring». Videre er det gitt tre betingelser for at man kan behandle en endring etter § 12-14, 2. ledd.  
Betingelsene for å kunne behandle en endring etter § 12-14, 2. ledd er at:  

1. endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,  
2. ikke går utover hovedrammene i planen, og  
3. ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

Endringen i forslaget består i å justere deler av formål «privat småbåtanlegg (sjø)» med formål «privat 
småbåtanlegg (på land)». Rådmannen kan ikke se at dette vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig. 
Hovedrammene i planen er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i kombinasjon med ivaretakelse av 
viktige hensyn til friluftsliv, landskapsvern og bevaringsverdige bygningsmiljø i området. Ny brygge 
ønskes oppført innenfor areal satt av til «privat småbåtanlegg (sjø)». Rådmannen kan ikke se at denne 
endringen vil gå utover hovedrammene i planen.  
 
Hva angår punkt 3 er det knyttet viktige friluftsinteresser til Landøy. Det er gjort nærmere vurdering av 
forholdet til friluftsinteresser i avsnitt lenger ned i saksfremstillingen. Forenklet prosess kan benyttes når 
man har fått tilstrekkelig oversikt over problemstillingen og konsekvenser.  
 
Det er i lovforarbeidene forutsatt at den enklere saksbehandlingen for endringer i plan bare gjelder så 
langt endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Det er ikke mottatt negative uttalelser/innspill til forslaget 
fra berørte naboer, og offentlige myndigheter har ingen vesentlige merknader til foreslått endring.  
 
Rådmannen har kommet til at vilkårene i plan- og bygningslovens 12-14 2. ledd er ivaretatt, og at saken 
derfor kan fremmes for behandling med forenklet prosess. I motsatt tilfelle måtte saken ha blitt avvist, 
og eventuelt blitt sendt inn på nytt som et forslag til endring av reguleringsplanen etter plan- og 
bygningslovens § 12-14 1. ledd (full planprosess). 
 
Vurdering av virkningen av endringsforslaget: 
Vedtak om igangsettelse av planarbeid for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden ble 
fattet av Mandal bystyre 24.11.1998. Til grunn for dette vedtaket lå en rekke opplistede prinsipper for 
utarbeidelse av ny reguleringsplan, deriblant at «planen skal gi klare regler for båt- og parkeringsplasser 
(antall, tinglysning, sted osv)».  
 
Det har tidligere vært søkt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å føre opp to båthus i rekke 
med tilhørende bod, samt utvidelse av eksisterende brygge, i tilknytning til deler av arealet som nå 
ønskes endret. Rådmannen fattet i 2019 et administrativt avslag på denne søknaden med utgangspunkt i 
betydelig fravikelse fra gjeldende reguleringsplan og tilsidesettelse av vesentlige regionale og nasjonale 
forvaltningsinteresser. I vedtaket framkommer det at betydelige eller vesentlige fravikelser fra 
reguleringsplan bør skje ved reguleringsendring.  
 
Hensyn til strandsonen 
I kommuneplanens samfunnsdel for Lindesnes kommune er det lagt vekt på at fritidsbebyggelse langs 
sjø og vassdrag skal gjøres i tråd med statlige planretningslinjer og gjennom fortetting som tar hensyn til 
tilgjengelighet, sammenhengende grønnstruktur og eksisterende bebyggelse. Dette innebærer blant 
annet at det samlet sett skal legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til 
landskap og allmenn tilgang til sjøen.  
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Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen oppgir diverse retningslinjer som 
skal legges til grunn i 100-metersbeltet. Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har 
betydning for andre formål som er av samfunnsmessig betydning. Utbygging av infrastruktur skal skje 
slik at inngrep og ulemper blir minst mulig. Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av 
naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen. Disse hensynene må oppveies mot de hensyn som 
berører allmenne interesser, og muligheten for felles brygger og naust må også vurderes.  
 
Saken er blitt oversendt Kristiansand Havn IKS for uttalelse. De har ingen merknad til planendringen iht 
Havne- og farvannsloven.  
 
Friluftsinteresser 
Landøy er angitt som et viktig regionalt friluftsområde i «Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 2014 -2020». Området er kartlagt etter Milljødirektoratets veileder «kartlegging og verdisetting 
av friluftsområder». Landøy skårer gjennomgående middels til lavt på de fleste parametere, med lav 
verdi knyttet til omfang av regional bruk og tilgjengelighet. På den annen side skårer området høyt hva 
gjelder opplevelsesverdi.   
 
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde tilgrenser den sørlige delen av planområdet. Verneområdet 
berører ikke Landøy direkte, men grenser tett opp mot østlige deler av øya. Formålet med vernet er å ta 
vare på sammenhengende skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, som er representativt for 
Sørlandskysten. Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.  
 
Områdene rundt dagens småbåtanlegg er i all hovedsak regulert til friluftsformål. Sør for eksisterende 
brygge finnes det et tilrettelagt bade- og rekreasjonsområde i form av ei grunn bukt med innslag av 
sandstrand. Eksisterende bryggeanlegg stikker ut som en odde i sjøen og danner en tydelig avgrensning 
mot delen av sjøen som er åpen for alminnelig ferdsel, inkludert strandområdet på sørsiden. Med 
unntak av stripen som vender ut mot «privat småbåtanlegg (sjø)» er brygga i sin helhet regulert for 
friluftsformål.  Vest for arealet satt av til småbåtanlegg er det i tillegg anlagt et stupebrett ca 12 meter 
fra formålsgrensen målt i kartet.   
 

 
Figur 3: Flyfoto over det aktuelle bryggeområdet 

https://agderfk.no/_f/p1/i9887e9b6-ae16-4b13-a485-346700cfcdaa/regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-2020_vest-agder.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/i9887e9b6-ae16-4b13-a485-346700cfcdaa/regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-2020_vest-agder.pdf
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Normalt kan anleggelse av ny brygge fremstå som en barriere for ferdsel i strandsonen. Området som 
ønskes omregulert er imidlertid allerede privatisert i den forstand at arealet er satt av til privat 
småbåtanlegg (sjø). Avstand til nærmeste hytte er ca 70 meter i luftlinje målt i kartet. Området på land 
later til å være delvis bearbeidet og vil i liten grad sjeneres av opparbeidelse av ny brygge i sjøen. 
Tiltaket vil ei heller hindre framkommelighet langs sjøen da det ikke legges beslag på uberørt strandlinje. 
Avstand til omkringliggende badefasiliteter er tilstrekkelig til at tiltaket ikke vil havne i direkte konflikt 
med badeinteresser i området. På bakgrunn av dette er rådmannens vurdering at tiltaket i liten eller 
ubetydelig grad havner i konflikt med allmenne friluftsinteresser i 100-metersbeltet.  
 
Behov 
Landøy er ikke landfast og det er i så måte avgjørende at beboere har anledning til å benytte seg av båt 
for å komme seg til og fra øya. Det aktuelle området som ønskes endret er i gjeldende plan regulert med 
formål «privat småbåtanlegg (sjø)». Bestemmelsene angir at det innenfor følgende område kan anlegges 
båtplasser med akterfortøyning på øyene. Dybdeforholdene på stedet gjør imidlertid dette vanskelig å få 
til i praksis. Eksponering for vær og vind skaper også utfordringer i forhold til å oppnå helårsbruk uten 
særskilte tiltak. I tidligere skriv til kommunen har forslagsstiller kommet fram med informasjon om at 
eksisterende brygge er tilgjengelig for én båt, men at denne ene plassen disponeres av annen hytteeier 
gjennom tinglyst bruksrett. Tiltakshaver står dermed uten båtplass under gjeldende omstendigheter.  
 
Tiltakshaver driver fiske og skjøtsel av eiendom med sikte på fremtidig sauehold. Eiendommen er delt 
opp i ulike parseller både innad på Landøy og nærliggende øyer i sør, som hver for seg er viktig for 
driften av landbruket og kulturlandskapet i skjærgården. Deler av formålet med gjeldende plan er blant 
annet å sikre kulturlandskapet i forbindelse med det bevaringsverdige og gamle bygningsmiljøet på 
Landøy. Bevaringsområdet på Landøy er også nevnt i forbindelse med Mandal kommunes 
Kulturminneplan, vedtatt 15.06.2017.  
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det framsatt mål om at Lindesnes kommune skal bidra til gode 
rammevilkår for landbruket gjennom arealdisponering og samarbeid. Det er i tillegg ønske om å 
tilrettelegge for ansvarlig forvaltning og videreforedling av lokale råvarer fra blant annet jordbruk og 
fiske. Endringen som foreslås vil samlet sett gi tiltakshaver bedre betingelser for drift og vedlikehold i 
tilknytning til egen landbrukseiendom. Ikke minst er dette viktig i henhold til å bidra til å holde 
kulturlandskapet på Landøy i hevd.  
 
Utforming 
I bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Mandal er det fastsatt at brygge/båtplass 
skal fortrinnsvis søkes plassert i fellesanlegg. Her presiseres det også at brygge fortrinnsvis skal utføres i 
stein, men at det i enkelte tilfeller kan nyttes andre materialer som tre og betong der dybdeforholdene 
tilsier dette. Det angis i tillegg at brygge må få en form og farge slik at den glir best mulig inn i terrenget.  
 
Ønsket tiltak foreslås opparbeidet i henhold til § 7.3 i gjeldende reguleringsbestemmelser. Det er ikke 
gitt noe konkret beskrivelse av hvordan utførelse av brygge er tiltenkt, men i tidligere kommunikasjon 
med kommunen har tiltakshaver gitt uttrykk for nødvendigheten av å anlegge steinbrygge for å dekke 
fremtidig bruksbehov. Tidligere har man erfart at flytebrygge med tilsvarende beliggenhet har resultert i 
havari og konklusjonen er derfor at en slik konstruksjon ikke kan regnes som et fullgodt alternativ.  Det 
må påregnes at det må sprenges noe fast fjell for å oppnå tilstrekkelig dybde for dimensjonert bruk. 
Gjeldende bestemmelser for «privat småbåtanlegg (sjø)» gir adgang for mindre sprengningsarbeid. 
 
§ 7.3 er formulert som en normativ bestemmelse, det vil si at bestemmelsen gir en beskrivelse av 
hvordan bryggene bør utformes og ikke hvordan de skal utformes. Dette i likhet med retningslinjene for 
fritidsbebyggelse som følger av kommuneplanens arealdel. I forslag til vedtak har rådmannen valgt å 
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konkretisere bestemmelsen knyttet til aktuelt formål for å sikre at intensjonen med planendringen 
følges opp.  
 
Revidering av arealformål 
Gjeldende reguleringsplan er fra 2007 og vedtatt etter PBL 85. I lovkommentar til PBL 08 fremgår det at 
forslag om å endre en del av en gammel plan kan ha så stor sammenheng med de øvrige deler av planen 
at det vil være naturlig å kreve at hele planen endres etter reglene i ny lov, dvs med krav til bruk av nye 
arelformål mv. Dette vil bero på en konkret vurdering. 
 
Forslagsstiller har ønske om å justere formålsgrenser innenfor et lite område uten at det i 
utgangspunktet er behov for å foreta endringer i bestemmelsene. Nevnte lovkommentar åpner for å 
vedta endring av reguleringsformål i et eldre planområde uten at formålene for resterende deler av 
planområdet må revideres. Ved endring av formål i plan må det likevel påses at endringen oppdateres i 
tråd med formål etter ny lov, og dette vil også kreve en revidering av gjeldende bestemmelser.  
 
Endringen som er inntegnet på plankartet er gjort med utgangspunkt i gjeldende plan etter PBL 85, og 
må på bakgrunn av føringene i lovkommentar til PBL 08 tilpasses nye formålskoder. Rådmannen vil 
foreslå at dette løses ved å omregulere arealet «privat småbåtanlegg (sjø)» til «småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag (BSB)» mens «privat småbåtanlegg (land)» tildeles formål «småbåtanlegg i sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone (BBS)». Ettersom dette vil medføre at det opprettes nye formål i gjeldende plan 
må det knyttes egne bestemmelser til disse.   
 
Vurdering av innspill: 
Statsforvalteren i Agder, datert 25.06.20 
Vurdert opp mot de nasjonale og vesentlige regionale interesser man er satt til å ivareta har 
Statsforvalteren ingen merknader til den konkrete endringen.  
 
Statsforvalteren bemerker likevel at det er foretatt to mindre endringer av aktuell plan i henhold til pbl § 
12-14, andre ledd, og gjentar at kommunen bør vurdere hvorvidt hele planen bør gjennomgås og evt 
revideres gjennom en full planprosess.  
 
Rådmannens kommentar: 
Forslag til endring involverer et lite og avgrenset område og endringene har i liten grad innvirkning på 
resterende deler av planen. Ut ifra dette er vår oppfatning at det vil være urimelig å pålegge 
forslagsstiller å revidere hele innholdet i det som er en forholdsvis stor og omfattende plan. Rådmannen 
vurderer det slik at forslaget kan behandles etter forenklet prosess.  
 
Agder Fylkeskommune, datert 22.06.20 
Fylkeskommunen har ingen merknader til endringen.  
 
Fiskeridirektoratet, datert 24.06.20 
Fiskeridirektoratet finner at tiltaket ikke kommer i konflikt med noen av de interessene man er satt til å 
ivareta, og har derfor ingen merknader til den foreslåtte endringen.  
 
Kystverket Sørøst, datert 02.07.20 
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til planendringen.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven 
Det er utbredelse av ålegras langs ulike deler av Landøy. Dette er imidlertid i god avstand fra arealet 
som berøres av planendringen. Det er ellers ikke påvist forekomst av truede arter eller naturtyper 
innenfor eller i umiddelbar nærhet til det aktuelle området. Rådmannen vurderer at 
naturmangfoldsloven §8-12 er tilstrekkelig vurdert i beskrivelsen av forslag til endring.  
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Økonomiske konsekvenser  
Rådmannen kan ikke se at foreslått endring vil få noen økonomiske konsekvenser for Lindesnes 
kommune. 

Konsekvenser for barn og unge  
Rådmannen kan ikke se at foreslått endring vil få konsekvenser for barn og unge.  

 

Konsekvenser for klima og miljø 
Rådmannen kan ikke se at foreslått endring vil ha noen stor konsekvens for klima og miljø. 

 

Konsekvenser for folkehelse 
På bakgrunn av at ønsket tiltak er foreslått innenfor allerede privatisert område i strandsonen kan ikke 
rådmannen se at endringen vil ha konsekvenser for allmenn bruk av strandsonen. 
 

Konklusjon 
På grunnlag av beskrivelse og vurdering foreslår rådmannen å vedta forslag til endring av 
detaljreguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden.  
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