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1 Hensikten med reguleringsendringen 
Gjeldende regulering for eiendommen foreslås endret for tilpasning til kontorbruk i eksisterende 

uthus og etablering av flyttbart massasjebad (type hot tub) innenfor opparbeidet uteareal.  

Ny eier av eiendommen har behov for å innrede kontorplass for type «hjemmekontor» og det 
foreslås å benytte eksisterende uthus til denne bruken.  
Hensikt med reguleringsendring gjelder dermed endring av dagens fritidsbolig til også å inkludere en 
begrenset kontorfunksjon for eiendommen samt at mindre justeringer og tilpasninger kan 
gjennomføres innenfor eksisterende hytteanlegg. 

2 Planstatus 
Eiendommen gbnr. 19/49 inngår i «Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Skogsøy/Buøy og Del av 
landsiden», saksnr. 159/00, sist revidert 25.04.2007 etter bystyrets vedtak 15.02.2007.  
Reguleringsplanen viser eiendommen avsatt til byggeområde, fritidsbebyggelse og friluftsområde (på 
land). Avsatt areal for mulig bebyggelse er i planen vist stiplet og utgjør et tomteareal på 1300 m2.  
Eiendommen gbnr. 19/49 inngår som planområde i reguleringsplan PlanID XXXX, som ble vedtatt 
13.10.2010. Denne planen viser eiendommen avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse som 
omfatter eksisterende hytte. I tillegg inngår uthus og bryggeanlegg. Planområdet omfatter avsatt 
friluftsområde og småbåtanlegg på land og i sjø, jf. plankart nedenfor. 
 

Vedtak i Planutvalget 13.10.2010. Plankart datert 20.08.2010.

 

3 Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller: Kristian og Nina Røkke v/siv.ark. MNAL Kjetil Lønning Olsen  

Plankonsulent: siv.ark. MNAL Sverre Glåmseter, Guldbergs vei 23, 0375 Oslo 
sverre.glaamseter@gmail.com 

mailto:sverre.glaamseter@gmail.com
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4 Dagens situasjon 

4.1 Generelt 
Eiendommen Landøy 66, gbnr. 19/49, utgjør en strandeiendom på ca. 8,3 daa og ligger i 

skjærgårdsparken på sørsiden av Landøy mot Udøyfjord, sjøstredet mellom Landøy og Udøy. 

Eiendommen ligger i strandsonen med ca. 150 lang strandlinje mot Utøyfjorden og utgjør en typisk 

strandsone preget av et kupert terreng, svaberg, krattvegetasjon og innover på eiendommen, løv- og 

furutrær. I forlengelse av det flatere tomtearealet stiger terrenget og utgjør markerte og bratte 

bergskråninger og svaberg mot vest og nord, mens terrenget flater ut mot øst.  

Det er kun båtforbindelse til eiendommen. 
 

4.2    Eksisterende bebyggelse 
Eiendommen er bebygget med hytte oppført i 2012 etter at tidligere hytte ble revet. Ferdigattest ble 

gitt i 2013. Eksisterende uthus ble oppført etter tidligere «melding om tiltak» datert 10.12.2007, der 

kommunen i tilsvaret opplyser at mindre frittliggende bygninger ikke er søknads- eller meldepliktig. 

Eksisterende uthuset ble etter dette ikke formelt omsøkt. Det vises her til eget vedlegg som i 

meldingen betegner nåværende uthus/bod som «vannhus». Vedlegget omfatter også kopi av 

melding til kommunen datert 06.11.2007 om tiltak for brønnhus og bygg for kloakkrenseanlegg på 

eiendommen. Vedlegget bekrefter at frittliggende bygning med inntil 15 m2 areal og høyde opptil 3,0 

meter, gesims 2,5 meter, verken er søknads- eller meldepliktig. 

Det er oppført brygge og terrasserte plattinger samt forstøtningsmurer som tar opp høydeforskjellen 
mellom strandsonen og det flatere tomtearealet for bebyggelsen og opparbeidet uteareal. 
 

4.3 Barn og unges interesser 
Eiendommen ligger i et relativt isolert område uten annen bebyggelse i nærheten. Topografisk er 

området kupert og med delvis bratte og utilgjengelige naturområder.  

Et flatere og skjermet område danner hyttetomten direkte til strandsonen med gode muligheter for 
friluftsaktiviteter til sjø og til naturomgivelsene generelt. Dette vil primært være av privat karakter da 
det ikke er allmenn tilgang til området, kun sjøadkomst. 
  

4.4 Folkehelse 
Området er et naturområde, men lite brukt som friluftsområde grunnet topografi og terreng, og uten 
stier eller tråkk. Området er i dag bare i liten grad brukt av allmennheten. Med båt er strandsonen 
tilgjengelig. 

4.5 Naturmangfold 
Det er ikke registrert naturmangfold i området.  

5 Forslag til endringer 
Forslag til endringer gjelder innenfor eiendommen gbnr.19/49. Planområdet for forslag til endringer 

omfatter bebygd areal for den eksisterende bebyggelsen med tilhørende anlegg, innenfor avsatt 

byggeområde og tilhørende opparbeidet tomteareal. 

 

Det foreslås følgende to hoved endringer av plankartet: 

• Justering av nåværende grense for reguleringsformålet «byggeområde fritidsbebyggelse» felt 

BFF, til å omfatte eksisterende uthus og opparbeidet uteareal vest for hytteanlegget. 
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5.1   Planområdet 
 

 

Kartutsnittene viser forslag til planendring til venstre og gjeldende plan til høyre. 

 

 

 

 

Figur <x>. Før/etter endring. Endring til venstre 
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Planområdet i henhold til gjeldende regulering av eiendommen gbnr. 19/49 utgjør ca. 8,3 daa. 

Forslag til reguleringsendring gjelder del av eiendommen for et avsatt planområde på 1336 m2 eller 

ca.1.3 daa som reguleres til byggeområde for frittliggende fritidsbebyggelse, felt BFF.  

Regulert byggeområde utvides mot vest for å inkludere eksisterende uthus og opparbeidet 

uteomhusareal. Endret byggeområde for fritidsbebyggelse betegnet felt BFF, vil med denne 

utvidelsen utgjøre et areal tilsvarende planområdet, ca. 1,3 daa.   

 

5.2   Utnyttelse 
Gjeldende regulering anfører under reguleringsbestemmelsene, § 3.1 Fritidsbebyggelse, kulepunkt 

tre; Samlet tillatt bruksareal (T-BRA) for hoved hytte, anneks og evt. bod skal være på maksimalt 120 

m2 for hver hyttetomt. I tillegg er anført: Det kan tillates oppført anneks/sovehytte med et bruksareal 

på mindre enn 30 m2. 

 

5.3    Oppsummering av forslag til endringer 
Gjeldende byggeområde foreslås justert for å inkludere eksisterende og frittliggende uthus og 

opparbeidet uteomhusareal. Byggeområdet danner dermed et sammenhengende område for 

eksisterende bebyggelse og eksisterende uteomhusareal på eiendommen. Det er intensjon om å 

etablere «grønt» tak, type sedumtak, for eksisterende hoved hytte og uthus.   

Innenfor byggeområdet vil reguleringen åpne for: 

• justering/ tilpasninger av mindre anlegg/tiltak innenfor området.  

• etablering av et standard massasjebad, ca.3 x 2,5 m, lokalisert til vestre del av eksisterende 

opparbeidet areal og bestemmelsesområde 

I tillegg foreslås eksisterende pumpe hus tilrettelagt for disponering til badstue med erstatning av 

eksisterende dør til glassdør. 

6 Plankart og bestemmelser 
6.1   Plankart 
Forslag til nytt plankart viser: 

• Planavgrensning for forslag til reguleringsendring viser grense innenfor gjeldende 

regulering (ref. PlanID xxxx)  

 

• Byggeområde for «Bebyggelse og anlegg- fritidsbebyggelse, felt BFF» er justert som følge av 

at uthus og uteomhusareal inkluderes i byggeområdet.  

 

• Innenfor felt BFF innføres bestemmelse om mulig oppføring av mindre anlegg og 

innretninger, herunder flyttbart massasjebad. 

 

6.2   Reguleringsbestemmelser 
Gjeldende bestemmelser foreslås med følgende tillegg (kursiv), utfyllende bestemmelser, jf. pkt.11: 
 

• Tilleggsbestemmelse til § 3.1; For eiendommen tillates eksisterende uthus innredet og 

benyttet til kontor. Kontorbruken skal være type «hjemmekontor».  

Det tillates ny innredning og konstruktive tilpasninger for endret bruk, herunder etablering av 

teknisk infrastruktur, kabel tilknytninger til VA, elektro og data. 

For uthuset tillates etablert grønt, flatt tak med samme utførelse som hoved hytten. 
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• Tilleggsbestemmelse til § 3.1; Innenfor byggeområde BFF tillates montert massasjebad (type 

hot tub).  

 

6.3   Mindre endring av reguleringsplan, jf. pbl. §12-14 
Mindre endring av reguleringsplan for forenklet prosess - vurdering av pbl § 12-14, 2.ledd:   

Mulighetene for endring av en reguleringsplan fremkommer av plan- og bygningslovens § 12-14.  

I andre ledd anføres unntak fra hovedregelen; mulighet for å gjøre reguleringsendringer med en 

forenklet prosess. 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. endringene ikke går utover hovedrammene i planen  

3. endringene ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder 

 

Etter overnevnte foreslås herværende forslag til reguleringsendring behandlet etter plan- og 

bygningslovens §12-14 andre ledd, reguleringsendring med forenklet prosess. 

 

Betingelsene for behandling etter forenklet prosess er vurdert ivaretatt med følgende begrunnelser: 

• Forslag til endringer vil ikke påvirke gjennomføring av planen eller ha vesentlig betydning for 

allerede oppført hytteanlegg eller bruk av eiendommen.  

 

• Endringsforslaget vil ha betydning for brukers mulighet til å anvende stedet på en mer 

hensiktsmessig måte som innebærer opphold over lenger perioder og dermed økt mulighet  

for en begrenset yrkesaktivitet på stedet. 

 

• Hytteeiendommen er allerede privatisert og tiltakene planen legger til rette for, vil i liten 

grad om noe i det hele tatt, være synlig for omgivelsene. Etablering av grønt tak for 

bebyggelsen, vil visuelt oppfattes som et redusert anlegg og vurderes som positivt i forhold 

til miljøet og omgivelsene.   

 

• Oppføring av massasjebad i foten av bratt skråning i tilknytting til en eksisterende 

betongplatting og vil ligge delvis i skjul av terrengkløft med bakenforliggende bergvegg. 

Denne beliggenheten vil innebære at massasjebadet får begrenset innsyn både fra 

omgivelsene og fra sjøen. 

 

• Eksisterende og teknisk renseanlegg ligger delvis skjult i nedgravd kum i sjøkanten og 

forutsettes videreført og eventuelt oppgradert. Anlegget er et lukket system og vil ikke 

medføre utslipp og bare være marginalt synlig i terrenget. 

  

• Endring av eksisterende pumpe hus til badstue er begrenset til ominnredning og utskifting av 

dør. Pumpehus/teknisk renseanlegg måler innvendig 8.5 m2 og har skråtak med maks høyde 

1,89 meter. Arealet er ikke måleverdig og inngår ikke i beregning av bruksareal (BRA). 

 

• Det er vurdert og konkludert med at natur- og friluftsområdet bare i ubetydelig grad blir 

berørt av forslag til endringer og de foreslåtte tiltak. Foreslåtte bygnings- og anleggstiltak er 

alle innenfor eksisterende bebygd areal og allerede opparbeidet uteomhusareal.  
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7 Konsekvenser av endringsforslaget 
Foreslåtte tiltak vil primært innebære plantekniske og formelle forhold uten vesentlige konsekvenser 

for landskap, naboer og omgivelser. Foreslåtte tiltak, etablering av massasjebad og oppgradering og 

ominnredning av eksisterende pumpehus/teknisk renseanlegg (i hovedsak under terreng) til badstue, 

vil ikke være spesielt synlig fra sjøen eller omgivelsene og vil ikke ha betydning for eksisterende 

terreng eller naturmiljø. 

Endring av arealformålsgrensen for hytteanlegget er følge av praktiske og bruksmessige forhold som 

innlemming av uthus i byggeområdet. Planteknisk omfatter planområdet arealformålet 

«byggeområde for fritidsbebyggelse, felt BFF». Foreslått byggeområde følger eksisterende 

bebyggelsen inklusive uthuset og opparbeidet uteomhusareal for planert terreng. Formålsgrensen er 

gitt en liten buffer i forhold til oppført bebyggelse.  

7.1     Barn og unges interesser 
Medfører endringen konsekvenser for barn og unge?  

Det vises her spesielt til «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen».  

Angjeldende område er ikke i bruk av andre enn beboere av eiendommen. Det er heller ingen 

gjennomfart, stier eller ferdselsårer som blir berørt. Strandsonen og naturområdet i tilknytting til 

eiendommen forblir urørt uten nye inngrep. Reguleringsendringen vil heller ikke ha betydning for 

allmennheten eller andre brukere av området. 

Forslag til reguleringsendring er vurdert har ingen betydning for barn og unges interesser utover 

privat bruk. 

7.2   Samfunnsforhold og miljø 
Gjennomføring av tiltak som følge av foreslåtte planendringer får ingen konsekvenser i forhold til 

samfunnsforhold og miljø. Foreslåtte mindre endringer er innenfor allerede bebygd område og 

forslaget vil ha liten eller ingen betydning for natur, miljø og samfunn.  

7.3   Naturmangfold 
Etter Miljødirektoratets Naturbase kart, er det i forhold til naturvernområder ikke registrert 

restriksjonsområder eller spesielle naturtyper mht. naturmangfold. Det er heller ikke registrert arter 

av spesiell nasjonal forvaltningsinteresse. Naturmangfoldlovens kapittel II er vurdert og det er ikke 

registrert behov for ytterligere vurderinger etter §9-12. 

7.4   Andre mulige virkninger/konsekvenser 
Gjennomføring av en vedtatt planendring vil ikke medføre økonomiske konsekvenser eller ha andre 

konsekvenser for kommunen. 

Endringen er vurdert vil heller ikke ha miljø- eller samfunnsmessige konsekvenser. 

 

7.5   Oppsummering 
Oppsummert kan anføres at eksisterende eiendom med bestående hytte- og bryggeanlegg, utgjør et 

avgrenset og privatisert område på Landøy.   
Overordnet vil forslag til reguleringsendring bare i begrenset grad virke inn på bestående situasjon.  

Massasjebad vil kunne tilpasses eksisterende terreng i ytterkant av opparbeidet tomt og med 

plassering i tilknytting til eksisterende betongplatting i foten av bergvegg og skjermet av 

buskvegetasjon.  
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Arkitektonisk vil forslag til endringer innebære en opprydding ved å ytterligere bidra til et estetisk og 

helhetlig formspråk gjennom etablering av grønt tak for uthus og hoved hytte.  
 

Forslag til reguleringsendring innebærer i det alt vesentlige ønske om et formelt og planmessig 

grunnlag for å kunne gjennomføre og tilpasse foreslåtte tiltak, som innebærer en ytterligere 

oppgraderinger av eiendommen både bruksmessig og estetisk.  

Foreslåtte endringer er tilknyttet eksisterende hytte og anlegg og innebærer ingen vesentlige 

konsekvenser for natur, miljø og samfunn. Reguleringsendringen vil videreføre og komplettere 

gjeldende plan for økt bruksverdi gjennom tilpassing av eiendommen for de nye eiere.  

 

8    Varsling og merknader 
Varslingsbrev med vedlegg ble oversendt regionale og statlige instanser samt til berørte naboer og 

gjenboere 12.05.2021 med bemerkningsfrist på tre uker. Kystverket Sørøst ba om og fikk forlenget 

bemerkningsfrist. Det har til sammen innkommet fire merknader.  

 

8.1    Innkomne merknader  
1). Statsforvalteren i Agder - brev datert 21.06.2021. 
2). Kystverket i sørøst - epost datert 08.06.2021. 
3). Ingrid Brown, gbnr. 19/2 Landøy - brev datert 08.06.2021 
4). Fylkeskommunen i Agder – epost datert 02.11.2021 
 

8.2     Resymé av mottatte merknader 
1). Statsforvalteren i Agder 
Statsforvalteren anfører flere innspill til forslag om endring av reguleringsplanen; 

- Det påpekes at foreslått massasjebad er uheldig i forhold til strandsonehensynet med hensyn 
til spredning av tiltak på tomten og det vises til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen 

- Ordlyden i forslag til bestemmelse om utvidelse av plattinger frarådes. 
- Det anmodes kommunen om å vurdere om endringene vil medføre presedens og at 

hensynene bak byggeforbudet i strandsonen blir skadelidende. 
- Statsforvalteren anbefale på generelt grunnlag at kommunen ved endring av plan søker å 

vurdere større områder eller flere tomter under ett. 
 
2). Kystverket Sørøst  
Kystverket har ingen vesentlige merknader til foreslått mindre reguleringsendring. 
 
3). Ingrid Brown  
Ingrid Brown bosatt i Hudson Florida, har i påskrift på varslingsbrevet uttalt at hun har ingen 
kommentarer til foreslåtte tiltak på eiendommen. 
 
4). Fylkeskommunen i Agder 
Fylkeskommunen uttaler at de ikke har merknader til endringen. 
 

8.3  Forslagsstillers kommentarer 
Forslagsstillers kommentarer til mottatte bemerkninger: 

1). Statsforvalteren i Agder  
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- I dialog med kommunen er det gjort konkrete vurderinger av plassering av massasjebad. 

Forslag til lokalisering er angitt på plankartet med bestemmelsesgrense BGR #1 som omfatter 

et begrenset område innenfor allerede opparbeidet tomt og med plassering i tilknytting til 

eksisterende betongplatting. 

 

- Bemerkningen tas til etterretning. Det kommenteres at forslag til bemerkning vil bli justert til 

kun å åpne for justeringer og vedlikehold/tilpasninger av nåværende plattinger og 

støttemurer.  

 

- Til statsforvalters bemerkning om presedens kommenteres at eksisterende hytte og anlegg 

opprettholdes og at omsøkte tiltak kun gjelder eksisterende uthus, opparbeidet tomt og 

eksisterende utomhusanlegg, herunder eksisterende pumpe hus som i hovedsak ligger under 

terreng. 

 

- Statsforvalters anbefaling av å regulere større område kommenteres må vurderes på 

bakgrunn av hensiktsmessighet og omfang av reguleringsendringen. 

Kommunen har vurdert at søknad om endring av uthus til å omfatte kontorvirksomhet, 

krever reguleringsendring. Dette er tatt til følge.  

 

2). Kystverket 

- Bemerkningen tas til orientering. 

 

3). Ingrid Brown 

- Bemerkningen tas til orientering. 

 

4). Fylkeskommunen 

-    Bemerkningen tas til orientering. Det kommenteres at arealet for regulert byggeområde 

justeres for å inkludere uthuset.  

 

  9   Forslag til utfyllende bestemmelser 

Forslag til utfyllende bestemmelser til gjeldende regulering, foreslås følgende: § 1.0 - GENERELLE 

BESTEMMELSER, Pkt.1. Byggeområder vedr. § 3.1 Fritidsbebyggelse.  

 

Tillegg til § 3.1 Fritidsbebyggelse (forslag tilleggstekst i kursiv): 

• For fritidsbebyggelse på gbnr. 19/49 tillates eksisterende uthus innredet til kontor for privat 

bruk. For tilpasninger til denne bruken tillates ombygning og ominnredning av uthuset 

innenfor nåværende takflate. Areal av takflaten danner grunnlag for beregnet bruksareal av 

uthuset (BRA).  

 

• For eksisterende fritidsbebyggelse på gbnr. 19/49, kan etableres grønt tak for hoved hytte og 

uthus. 

 

• Innenfor byggeområdet tillates innrettet flyttbart massasjebad, type «hot tub». 
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10 Vedlegg 
- Revidert plankart, sist revidert 27.10.2021 

- Varslingsliste  

- Varslings- og adresseliste mottatt av kommunen 

- Varslingsbrev og varslingsliste 

- Liste over Innkomne merknader 

- E-post fra Agder fylkeskommune 

- Illustrasjoner inkludert luftfotos før og etter endring 

- Illustrasjonskart som viser oppmålt terreng og bebyggelse ifm. byggesak for oppføring av 

eksisterende hytte 

- Illustrasjonskart som viser terreng og bebyggelse (grenseoppgang for utvidet byggeområde)  

- Foto av eksisterende betongplatting 

- Kopi av dokumentasjon for oppføring av bod/vannhus.  Inkludert er kopi av brev fra Mandal 

kommune datert 07.12.2007. som bekrefter at frittliggende bygning med inntil 15 m2 areal 

og høyde opptil 3,0 meter, gesims 2,5 meter, verken er søknads- eller meldepliktig. 


