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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
 
   

Dato: 
Vår ref: 
Deres ref: 
Saksbeh.: 
Telefon: 

17.09.2021 
21/04917-7 
   
Carina Reierson 
Ausdal 
   

  

 

Vedtak, endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av 
Landsiden, planid 137  

Vedtak:  

Lindesnes kommune vedtar, i henhold til pbl. § 12-14 andre ledd, følgende endring for 
reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, planid 137: 

 På gbnr 18/195 justeres bryggeformål i henhold til plankart datert 26.8.2021 (figur 
2 i vurderingen).  

 
 
Saken kort fortalt 
Planendringen har til hensikt å rette opp feilplassert bryggeformål på gbnr 18/195. 
Plassering av formål for brygge/småbåtanlegg justeres i kartet for å samsvare med 
plasseringen til det eksisterende bryggeanlegget på tomta. Kommunen vurderer 
endringen til å være i tråd med gjeldende plans intensjon.  

Gjeldende reguleringsplan for området er: 
• Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, 

planid 137, vedtatt 15.02.2007. 
 



 
Lindesnes kommune Dokumentnr: 21/04917-7 Dato: 17.09.2021 Side 2 av 5 

 
Figur 1: Kartutsnitt som gir en oversikt over hvilket område endringen gjelder.  
 
Bakgrunn  
I gjeldende regulering fra 2007 er det regulert inn et område for formål privat 
småbåtanlegg på eiendommen med gbnr 18/195, for å sikre eksisterende bryggeanlegg. 
Plasseringen av bryggeformålet i kartet ble imidlertid inntegnet noe lenger sør enn hva 
som er tilfelle for plasseringen av eksisterende brygge i terrenget. Siden bryggeformålet 
vurderes som feilplassert og ikke treffer det faktiske bryggeanlegget som det er ment å 
skulle sikre, gjøres det en formålsgrensejustering i kartet.  
 
Vurdering  
Formålsjusteringen i kartet er vurdert å være i tråd med intensjonen i gjeldende 
reguleringsplan, som mener å sikre eksisterende bryggeanlegg på eiendommen gbnr 
18/195.  
 
Endringen gjøres for å rette opp i en feilplassering. Formål for privat småbåtanlegg flyttes 
om lag 10 meter lenger nord langs strandkanten for at eksisterende bryggeanlegg skal 
ligge innenfor formålet, slik det er ment å skulle. Det området som mister formål for 
småbåtanlegg blir regulert til friluftsområde i sjø/vassdrag, slik det er ment å være på lik 
linje med omkringliggende sjøarealer. Kartutsnittet under viser endret situasjon med 
riktig plassering av formålene.  
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Figur 2: Kartutsnitt som viser endringen til venstre og gjeldende regulering til høyre.  
 
Vurdering av endringen opp mot reglene i pbl. § 12-14, 2.ledd:  
Det er vurdert at endringen kan behandles med forenklet prosess, slik det åpnes opp for 
av plan- og bygningslovens § 12-14. I første ledd i denne paragrafen fremkommer 
hovedregelen om at endringer i utgangspunktet 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. For å kunne behandle en endring 
etter § 12-14, andre ledd, er det gitt tre betingelser. Betingelsene 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 omfatter en mindre justering av formål for å rydde opp i en feilplassering av 
formål i kartet. Det vurderes som en feilplassering ettersom intensjonen i gjeldende 
regulering er å sikre eksisterende bryggeanlegg. Endringen er vurdert å med det følge opp 
planens intensjon. Bl.a. på grunn av dette og vurderinger knyttet til både gjeldende 
regulering og overordnet plangrunnlag (kommuneplan), og gjeldende lovpraksis, kan ikke 
kommunen se at endringene i forslaget vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
eller gå utover hovedrammene i planen. Det er heller ikke viktige natur- og 
friluftsområder som blir berørt av foreslått endring. I tillegg er det ikke mottatt negative 
uttalelser/innspill til endringen, som gjør at den vurderes å ikke være konfliktfylt.  
 
Kommunens vurdering er at vilkårene i plan- og bygningslovens 12-14 andre ledd er 
ivaretatt, og at saken derfor kan behandles med forenklet prosess. 
 
Vurdering av virkning av endringen: 
Endringen sikrer at eksisterende brygge blir plassert innenfor formål for småbåtanlegg på 
eiendommen gbnr 18/195, i tråd med intensjonen i reguleringen fra 2007. Det blir rettet 
opp i en teknisk kartfeil. Grunneier vil nå få anledning til å søke om tiltak innenfor 
formålet der hans eksisterende brygge ligger, bl.a. for vedlikeholde, som vil være til 
positivt.  
 
Vurdering av innspill: 

 Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har ingen merknader.  
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 Fylkeskommunen har ingen merknader.  
 Kystverket har ingen merknader.  
 Fiskeridirektoratet har ingen merknader. 
 Grunneier Tor-Inge Larsen påpeker bl.a. i sin merknad (m/vedlegg) at endringen er 

i tråd med hans interesser om å sikre bryggeanlegget. Samtidig spør han om å 
flytte formålsområde cirka 2 meter mot sør, bl.a. for terrengtilpassing. Han viser til 
at de har sendt søknad om ny brygge, men at denne er stilt i bero pga. behovet for 
å endre plassering av formål. Det er viktig for han at området og størrelse på 
brygge blir omtrentlig som i dag.  

 
Kommunen mener at endringen som vedtas ivaretar innspill fra grunneier. 
 
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven 
Rådmannen mener at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og anses ikke 
å komme til anvendelse i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Rådmannen kan ikke se at endringsforslaget vil gi noen økonomiske konsekvenser for 
Lindesnes kommune. 
 
Konsekvenser for barn og unge 
Rådmannen kan ikke se at endringsforslaget vil ha konsekvenser for interesser som 
berører barn og unge. 
 
Konsekvenser for klima og miljø 
Rådmannen kan ikke se at endringsforslaget vil gi konsekvenser for klima- og/eller 
miljøhensyn. 
 
Konsekvenser for folkehelse 
Rådmannen kan ikke se at endringsforslaget vil berøre interesser for folkehelse.  
 
Konklusjon 
Endringen behandles og vedtas med forenklet prosess i samsvar med forutsetningene i 
pbl §12-14 andre ledd, og på grunnlag av en samlet vurdering.  
 
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/04917 
 
Med hilsen 
 
Anne Kristine Lysestøl  Carina Reierson Ausdal 
Avdelingsleder plan  Arealplanlegger   
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
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Vedlegg: 
4205-137 ME9 Plankart 
Innspill Statsforvalteren 
Innspill FKA 
Innspill Kystverket 
Innspill Fiskeridirektoratet 
Innspill fra grunneier 
Innspill fra grunneier - vedlegg 
MELDING OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN - JUSTERING AV FORMÅL FOR PRIVAT SMÅBÅTANLEGG PÅ 
SKOGSØY-BUØY 
 

Mottakere: AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788 Stoa 
, 4809 ARENDAL 
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR, Postboks 185 Sentrum 
, 5804 BERGEN 
KYSTVERKET SØRØST, Postboks 1502 
, 6025 ÅLESUND 
Statsforvalteren i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 
Tor-Inge Larsen, Kråkefjellveien 4, 4370 EGERSUND 


