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Vedtak om reguleringsendring for del av Landøy 

 

Vedtak: 

Lindesnes kommune vedtar med hjemmel i pbl § 12-14, mindre reguleringsendring for del av 
Landøy, planID 137. 

Endringen består av følgende: 

På plankart: 

• Arealformålsgrense for gbnr 19/49 justeres og utvides til å inkludere opparbeidet uteareal på ca 
200m2, i hht. kart datert 15.11.2021. 

• En byggegrense etableres som er likt arealformålsgrensen. 

 
         

Saken kort fortalt 
Det er foreslått endring av detaljreguleringsplan for del av Landøy, gbnr 19/49. Hensikten er å justere 
formålsgrense og etablere byggegrensen som inkluderer opparbeidet uteareal på ca 200m2 der det er 
tillat justering/tilpassing av mindre anlegg/tiltak på bakkeplan, f.eks. et flyttbart massasjebad e.l. Det 
foreslås endring i kart.  
 
Gjeldende detaljreguleringsplan for området er: 

• Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden, vedtatt 
15.02.2007 
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Figur 1: Kartutsnitt viser gjeldende reguleringsplan til venstre, og regulering av tomten til høyre. 

 
Bakgrunn 

Plankonsulenter Sverre Glåmseter og Kjetil Lønning Olsen fremmer på vegne av grunneiere og 
forslagstillere forslag om en endring av detaljreguleringsplan for del av Landøy 19/49. Formålet med 
planendringen er å justere og utvide formålsgrensen til å inkludere en bod, som er tenkt innvendig 
omgjort til hjemmekontor, samt etablere en byggegrense som er likt formålsgrense og inkluderer 
opparbeidet uteareal på ca 200m2, der det er tillat justering/tilpassing av mindre anlegg/tiltak, og der 
forslagstiller ønsker plassert et flyttbart massasjebad. Forslagstiller ønsker også å omstille eksisterende 
pumpehus til badstue, uten utvidelse av bygget, og har intensjon om å etablere sedumtak på 
hovedhytte og boden. 
 
«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.» 
 
«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 hovedhytte 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 venstre del av eksisterende 
opparbeidet areal og bestemmelsesområde»  
 
I tillegg foreslås eksisterende pumpehus tilrettelagt for disponering til badstue med erstatning av 
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eksisterende dør til glassdør.» 
 
Foreslått planendring medfører følgende endring i plandokumentene: 
 

På plankart: 
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.  

 

Forslag til nytt plankart viser: 

• Planavgrensning for forslag til reguleringsendring viser grense innenfor gjeldende regulering  
• Byggeområde for «Bebyggelse og anlegg- fritidsbebyggelse, felt BFF» er justert som følge av at 

uthuset og uteomhusreal inkluderes i byggeområdet. 
• Innenfor felt BFF innføres bestemmelse om mulig oppføring av mindre anlegg og innretninger, 

herunder flyttbart massasjebad. 
 
 
 

 
Figur 2: Kartutsnitt av plankart til venstre viser forslag til endring. Kartutsnitt til høyre viser eiendommen 
på grunnkart.  

 
I bestemmelsene:  

• 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. 

• Tilleggsbestemmelse til § 3.1; Innenfor byggeområde BFF tillates montert massasjebad (type hot 
tub).  
 

Gjeldende bestemmelse § 3.1 Fritidsbebyggelse angir følgende for byggeområdet: 
 
«Samlet tillatt bruksareal (T-BRA) for hovedhytte, anneks og evt. bod, skal være på maksimalt 120 m² for 
hver hyttetomt/hytteenhet.» 
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«Det kan tillates oppført et anneks/sovehytte med et bruksareal på mindre enn 30 m². Samlet areal for 
terrasse/platting skal ikke overstige 50 m² og den skal være forbundet med hytte/sovehytte. Det kan 
innenfor de viste byggeområdene tillates oppført en bod/toalettbygning med bruksareal på inntil 12 m² 
og høyde på inntil 3,5 meter på hver tomt.» 
 
«Størrelsen på vindusflatene bør begrenses, spesielt når det gjelder flatene mot sjøen. Det må benyttes 
kledning og taktekking i materialer som ikke er reflekterende.» 
 
Plankonsulentens begrunnelse for forslag om endring: 
«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.» 
 

 
Figur 3: Foto mot nord som viser hvordan hytte og opparbeidet uteareal passer inn i terrenget. Kilde: 
Privatmegleren Sædberg & Lian 

 

 
Figur 4: Foto mot nordøst som viser boden og opparbeidet uteareal til venstre av hytte. Massasjebad er tenkt 
plassert bak knausen til venstre der det blir usynlig fra sjøen. Kilde: Sondre Transeth / Privatmegleren 
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Figur 5: Foto mot vest som viser pumpehus på brygge. Kilde: Sondre Transeth / Privatmegleren 
 
 
 

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 
del av Landøy gbnr 19/49. Mulighetene for endring av en 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 og utvide arealformålsgrense til å inkludere opparbeidet uteareal 
på ca 200m2 og etablere byggegrense som er likt formålsgrensen, der det er tillat justering/ tilpasninger 
av mindre anlegg/tiltak med mulighet for etablering av et massasjebad, ca. 3 x 2,5m, som vil plasseres i 
en terrengkløft langs en bergvegg der det får begrenset innsyn fra omgivelsen og sjøen. Rådmannen kan 
ikke se at dette vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Hovedrammene i planen gir mulighet 
for utbygging av fritidsboliger med tilhørende opparbeidet uteareal. Rådmannen kan ikke se at denne 
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endringen vil gå utover hovedrammene i planen. Foreslått endring omfatter bebygd areal med 
tilhørende opparbeidet uteareal, og vil ikke berøre viktige natur- og friluftsområder. 
 
Det er i lovforarbeidene forutsatt at den enklere saksbehandlingen for endringer i plan bare gjelder så 
langt endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Endringen anses å ikke være konfliktfylt siden den 
skjer på privat eiendom og ikke vil påvirke nærliggende områder; og eiendom har igjen nære naboer, 
utenom gbnr 19/43, der eieren har ingen kommentar på saken.  
 
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: 
 
Endringen vil justere og utvide arealformålsgrense, samt etablere byggegrense mot sjø som er likt 
formålsgrensen og inkludere allerede opparbeidet uteareal på ca 200m2, der det blir tillat med justering/ 
tilpasninger av mindre anlegg/tiltak, f.eks. et flyttbart massasjebad på bakkeplan. Forslaget også nevner 
omdisponering av eksisterende bod til hjemmekontor, omdisponering av pumpe hus til badstue, noe 
som er begrenset til ominnredning og utskifting av dør; og etablering av sedumtak på hytte og boden. 
Disse sistnevnte tiltakene vil ikke være endringer på plannivå, men heller byggesaker. 
 
Eksisterende hytte har ferdigattest fra 2013 og er registret med en BRA på 120m2.  Eksisterende 
byggegrense ble vedtatt sammen med regulering for småbåthavn på land og sjø i en tidligere 
planendring datert 13.10.2010. Pr. i dag er selve hytten i tråd med bestemmelsen som tillater maks 
samlet BRA på 120m2 for fritidsbolig. I tillegg til hytte er det satt opp bod som kommunen har ingen 
registrering på, og som ligger utenfor formålsgrensen.  
 
Samlet BRA etter reguleringsbestemmelsene inkluderer bod, anneks, og andre bygg. Hvis boden 
medregnes i utnyttelse vil samlet BRA overstige 120m2 og dermed være i strid med bestemmelsen i 
gjeldende plan og kommunens praksis og prinsipper for utnyttelse, der maks samlet BRA for 
hyttebebyggelse er 120m2. Konsulenten er kjent med regelverket, og henviser under punkt 5.2 i 
forslaget sitt til gjeldende reguleringsbestemmelsen § 3.1 Fritidsbebyggelse, kulepunkt tre, der det står 
at «samlet tillatt bruksareal (T-BRA) for hoved hytte, anneks og evt. bod skal være på maksimalt 120 m2 
for hver hyttetomt.»  Dette har konsulenten også fått bekreftet i samtalen med kommunen. Det er 
dermed ikke søkt om økt utnyttelse i revidert forslag datert 05.11.2021. Godkjenning/omgjøring av 
boden til hjemmekontor og etablering av grønt tak på boden og hovedhytte omfattes ikke av 
planendring, og er heller byggesaker. 
 
Det er allerede blitt opparbeidet et uteoppholdsareal som inkluderer terrasse og plen rundt hytte og 
som strekker seg ut til bergsiden i vest og ned til brygge. Den foreslåtte byggegrensen, som er likt justert 
og utvidet formålsgrense, inkludere allerede opparbeidet uteareal på ca 200m2 vest fra hytte inn til 
naturlig grense langs skrenten for å gi plass til massasjebad i et skjult hjørne der. Massasjebadet måler 3 
x 2,5m, er flyttbar, blir ikke lagt i bakken, og blir ikke synlig fra sjø eller omgivelsene. På opparbeidet 
uteareal er det tillatt med justering/ tilpasninger av mindre anlegg/tiltak, f.eks. plassering av 
massasjebad. Rådmannen vurderer at utvidelse av byggeområde ikke i praksis vil øke det bebygde 
preget i strandsonen i dette tilfellet. Tomten ligger nær sjøen i et spredt bebygd området og økt bebygd 
preg bør unngås. Det foreslåtte området ligger naturlig avgrenset av terreng, og strekker seg ikke ned til 
sjøen, men ligger samlet rundt hytta. Avgrensningen tilsvarer en vanlig hyttetomt dersom det skulle 
vært regulert inn ny hytte på stedet. Innregulering av byggegrense er nødvendig for å unngå behov for 
dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen.  
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Pumpehuset på 9m2 er et eksisterende teknisk anlegg som ble godkjent gjennom dispensasjon ved 
søknad datert 20.08.10, og som ligger delvis under bakken ved brygge utenfor ny foreslått byggegrense. 
Forslagsstiller ønsker å omgjøre det til badstue innvending med erstatning av dør til glassdør, uten at 
bygget utvides. Omgjøring av pumpehus for bruk som badstue inngår ikke i planendringen, men er heller 
en byggesak. 
 
Vurdering av innspill: 
Agder Fylkeskommune – epost datert 02.11.2021: 
Formålet med reguleringsendringen er i hovedsak å tilrettelegge for oppføring av massasjebad og 
kontorbruk i uthus. Endringen vil bl.a. medføre utvidelse av arealet for byggeområdet. Vi har ingen 
merknader til endringen. 
 
Statsforvalteren i Agder – brev datert 21.06.2021.  
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.  
 
Rådmannens kommentar:  
Plassering av flyttbart massasjebad på tomten er et reversibel tiltak siden det skal ikke legges i bakken, 
men skal plasseres i en skjermet krok langs skrenten sånn at det vil ikke bli synlig fra sjøsiden og 
omgivelsene og vil dermed ikke ha en negative påvirkning på strandsonen. Rådmannen er enig med 
Statsforvalteren at endringen skal ikke legge opp til utvidelse, og at dermed bestemmelsen om utvidelse 
av plattinger skal ikke inkluderes i endringen. Endringen vil ikke skape presedens siden eksisterende 
bygninger skal ikke påbygges eller utvides.  
 
Kystverket Sørøst – epost datert 08.06.2021: 
Kystverket har ingen vesentlige merknader til foreslått mindre reguleringsendring. 
 
Ingrid Brown – brev datert 08.06.2021: 
Ingrid Brown bosatt i Hudson Florida, har i påskrift på varslingsbrevet uttalt at hun har ingen 
kommentarer til foreslåtte tiltak på eiendommen. 
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven: 
Endring skjer på allerede bebygde areal med tilhørende opparbeidet uteareal. Kommunen kan ikke se at 
endringsforslaget vil gi noen konsekvenser for naturmangfold. 
 

Økonomiske konsekvenser  
Kommunen kan ikke se at endringsforslaget vil gi noen økonomiske konsekvenser for Lindesnes 
kommune. 

Konsekvenser for barn og unge  
Kommunen kan ikke se at endringsforslaget vil gi noen konsekvenser for barn og ung. 
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Konsekvenser for klima og miljø 
Endringen vil ikke gå utover hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser 100-metersbeltet er ment å ivareta. Tomten er privatisert og ligger på en øy i et 
svaberglandskap uten strand som er lite fremkommelig for allmenheten. I en tidligere endring vedtatt 
13.10.2010, ble det regulert inn formålsgrense med formål fritidsbebyggelse-frittliggende samt formål 
for privat småbåtanlegg på land og sjø. Utearealet rundt hytte ned til båtanlegget er opparbeidet sånn 
at det er tilpasset terrenget og bevarer omringende høyder og resten av tomten som LNF område. 
Kommunen kan ikke se at endringsforslaget vil gi noen konsekvenser for klima og miljø. 
 

Konsekvenser for folkehelse 
Kommunen kan ikke se at endringsforslaget vil gi noen konsekvenser for folkehelse. 
 

Konklusjon 
Foreslått endring vil justere og utvide arealformålsgrense for gbnr 19/49, og etablere byggegrense som 
er likt formålsgrense. Etablering av en byggegrense som inkluderer opparbeidet uteareal vil også gi 
mulighet for justering/ tilpasninger av mindre anlegg/tiltak, f.eks. et flyttbart massasjebad. Endringen vil 
ikke ha en negativ virkning på 100-metersbeltet og friluftsliv, og natur- og landskapsverdier det er ment 
å ivareta, siden den omfatter allerede bebygd areal med tilhørende opparbeidet uteareal på ca 200m2, 
der et massasjebad kan plasseres sånn at det blir ikke synlig fra sjø og omgivelsene.  
 
Saken er vurdert å kunne behandles med forenklet prosess i samsvar med forutsetningene i pbl §12-14 
andre ledd. Endring som er fremmet blir vedtatt.  
 
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/03380 
 
 
Med hilsen 
Anne Kristine Lysestøl    Markus Nærheim 
Avdelingsleder plan    Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at 
det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne 
meldingen. 


