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Behandling av forslag om endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy m.m., planid 137   

Vedtak:  

Lindesnes kommune vedtar, med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-14 andre 
ledd, endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av 
Landsiden, planid 137, med følgende:  

1. I kartet gjøres det for eiendommen gbnr 20/22 på Udøy, en mindre justering av 
formålsgrense for fritidsbebyggelse og friluftsformål, i tillegg til at det legges inn 
byggegrense, slik det er vist i forslag til kartendring.  

2. I bestemmelsene tilføyes eiendommen gbnr 20/22 hvor det tillattes samlet 
bruksareal på 150 m2 BRA, og § 3.1. Fritidsbebyggelse, andre avsnitt i tredje 
kulepunkt, erstattes dermed med:   

«For fritidsbebyggelse på gbnr 20/27, 20/19 og 20/22 tillates det et samlet bruksareal 
for hovedhytte, anneks og evt. bod, på 150 m2.» 

 

Saken kort fortalt 

Det er foreslått å endre reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, 

planid 137. Hensikten er å gjøre følgende justeringer for fritidseiendommen gbnr 20/22:  

 Kartet endres med at grensen mellom formål for fritidsbebyggelse og friluftsformål justeres, og at 

det legges inn byggegrense. Med det oppnår en at eksisterende bebyggelse i helhet blir liggende 

innenfor de justerte grensene. Formålsgrense for fritidsbebyggelse (byggeområde) trekkes også 

noe lenger inn på tomta fra eiendommens grense til sjøen. I tillegg blir dette formålet redusert 

med 160 m2 som tilfaller formål for friluftsområde. 

 Bestemmelse § 3.1 endres for å tillate samlet bruksareal på 150 m2 BRA for eiendommen, for å 

oppnå økt utnyttelse fra gjeldende 120 m2 BRA.   
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Bakgrunn 

På vegne av grunneier for fritidseiendommen gbnr 20/22 på Udøy, fremmer Pål Dalhaug AS og Ing. Geir 

Gjertsen AS, forslag om endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy‐Buøy og del av 

landsiden, planid 137. Forslaget innebærer endringer for den aktuelle eiendommen i både kart og 

bestemmelser. Endringsforslaget er gjort rede for i to forsendelser, datert 14.11.2019 (vedlegg 1) og 

27.10.2020 (vedlegg 2). Sakens beskrivelse under er derfor basert på utdrag fra begge disse.  

 

Bestemmelsene forslås endret for å tillate utnyttelse på 150 m2 BRA for eiendommen gbnr 20/22. Det 

fremmes på bakgrunn av gjeldende kommuneplan for Mandal 2018-2030. Forslagsstiller mener det kan 

aksepteres økt utnyttelse for eiendommen, da den er vurdert egnet for det. Dette begrunnes bl.a. i tomtas 

størrelse som omtales som romslig, og fordi tomtas byggeområde er flatere og ligger lavere enn 

omkringliggende terreng. En eventuell utbygging vil på grunn av dette verken kreve store terrenginngrep, 

eller sjenere naboer eller allmenne interesser. Omkringliggende område har spredt bebyggelse.  

 

Forslagsstiller har vurdert at utbyggingspotensialet som endringen legger til rette for ikke vil bli 

dominerende i landskapet, på bakgrunn av tomtas utforming og egnethet. Utnyttelse er også vurdert i 

sammenheng med ønsket kartendring hvor forslagsstiller mener at foreslåtte formålsgrensejustering, for 

fritidsbebyggelse og friluftsformål, vil kunne styre bebyggelsens plassering på en god og terrengtilpasset 

måte. Foreslått endring av bestemmelsene er at gjeldende bestemmelse § 3.1 andre avsnitt i tredje 

kulepunkt, endres til følgende: «For fritidsbebyggelse på gbnr. 20/27, 20/19 og 20/22 tillates det et samlet 

bruksareal for hovedhytte, anneks og evt. bod, på 150 m2.»  

 

Foreslått kartendring for eiendommen gbnr 20/22, innebærer en justering av formålsgrense for 

fritidsbebyggelse (byggeområde) og formål for friluftsområde, i tillegg til at byggegrense er foreslått lagt 

inn. Byggegrense er foreslått ettersom det mangler i gjeldende plan, og fordi tomta ligger innenfor 100-

metersbeltet og det er krav om byggegrense for å kunne tillate utbygging i strandsonen. Byggegrense er 

tegnet inn 4 meter fra formålsgrensen mot sjøen i øst, og tilpasset foreslått grense for byggeområde ellers. 

 

Formålsjusteringen foreslås hovedsakelig for å tilpasse eksisterende bebyggelse og for å sikre at den blir 

liggende innenfor regulert byggeområde (formål for fritidsbebyggelse). I tillegg mener forslagsstiller at det 

vil gi en mer naturlig tomteplassering med hensyn til terreng. Videre at hensikten er å avklare hvor på 

tomta det finnes et eventuelt utbyggingspotensiale. Som en følge av at grensene justeres, vil regulert 

byggeområde bli trukket lenger inn på tomta og bort fra eiendommens grense til sjøen i øst, som omtales 

som positivt. Gjeldende formålsgrense ligger 30 meter fra sjøen, og etter endringen vil den ligge 40 meter 

fra sjøen. Formål for fritidsbebyggelse reduseres i tillegg med 160 m2. Dette arealet skal omreguleres og 

tilfalle formål for friluftsområde. Tomta er utenom byggeområde regulert til dette formålet ellers i 

gjeldende regulering. Forslagsstiller omtaler dette som kompenserende tiltak for økt utnyttelse på tomta. 

Kartutsnitt under viser forholdet mellom endringsforslaget og gjeldende regulering. 

 

  
Kartutsnitt til venstre viser forslag til endring. Kartutsnitt til høyre viser gjeldende regulering. 

 

Forslagsstiller sendte melding om foreslått reguleringsendring til berørte naboer og offentlige instanser den 
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14.11.2019, og det kom inn to innspill:  

 Innspill fra Fylkesmannen, datert 14.11.2019: Fylkesmannens miljøvernavdeling har vurdert 

søknaden opp mot nasjonale og vesentlige regionale interesser, og i dette tilfellet har de ikke 

vesentlige merknader. De påpeker imidlertid at dersom det kommer flere søknader, bør 

kommunen følge opp føringene i kommuneplanen og kreve en planprosess, slik at konsekvensene 

både enkeltvis og samlet kan bli nærmere vurdert.  

 Innspill fra Fylkeskommunen, datert 29.11.2019: Fylkeskommunen har ingen merknader til 

endringen. 

 

Kommunens kommentar: Det vises til sakens vurdering av interesser som påpekes i innspillene.  

 

Vurdering 

Rammer for strandsoneforvaltning og forhold knyttet til overordnet plan  

Område for foreslått endring er en eksisterende hyttetomt som i gjeldende plan fra 2007 er regulert til 

formål for fritidsbebyggelse (byggeområde), i tillegg til formål for friluftsområde. Det regulerte 

byggeområde ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet. På grunn av beliggenhet i strandsonen, og at det 

i gjeldende plan ikke er fastsatt byggegrense på eiendommen mot sjøen, følger det av plan- og 

bygningsloven § 1-8 et byggeforbud på eiendommen i dag. Forbudet mot tiltak i strandsonen er formulert i 

paragraf 1-8 i plan- og bygningsloven fra 2008. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen (2011), utdyper denne loven. 

 

De statlige planretningslinjene har som formål å tydeliggjøre nasjonal politikk i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Målet, slik det er formulert i retningslinjene punkt 1, er «å ivareta allmenne interesser og unngå 

uheldig bygging langs sjøen». Her ligger Lindesnes kommune under punkt 6, andre områder der presset på 

arealene er stort. 

 

I områder med stort press er retningslinjene tydelige på at det i utgangspunktet skal være en svært 

restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Samlet sett skal 

det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang 

til sjøen. Det heter at kommunene i kommuneplanen etter en konkret vurdering bør innføre bestemmelser 

for størrelse og standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen.  

 

Bestemmelsene for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Mandal, med planid 

201815, vedtatt 31.01.2019, fastsetter i § 2.2 at samlet bruksareal (BRA) ikke skal overstige 120 m2 per 

tomt. En rekke vilkår skal være innfridd, og disse skal ligge til grunn bl.a. for å sikre arealbruk og 

landskapshensyn. Det presiseres at tiltak ikke skal plasseres på topper eller på areal som gir skjemmende 

landskaps- og silhuettvirkning. Det følger vilkår om bl.a. størrelse- og høydebegrensninger, utforming og 

materialbruk, tomteopparbeidelse og strukturer for å sikre tilgjengelighet i et område, spesielt med hensyn 

til tilgang til sjøen. Dette er utdrag av bestemmelsene som kan finnes i sin helhet i kommuneplanen. 

 

Kommuneplanens retningslinjer for fritidsbebyggelse gjentar at samlet bruksareal ikke skal overstige 120 

m2 bruksareal (BRA), men at det imidlertid i regulerte områder kan åpnes opp for at det gjennom en 

planprosess kan vurderes utnyttelse opp til 150 m2 BRA. Det presiseres bl.a. at nye hytter skal plasseres på 

en slik måte at de blir best mulig tilpasset terreng, vegetasjon, omgivelser og skjermet mot nabohytter, og 

at bygg skal tilpasses eksisterende terreng og landskapsformer, og ikke bryte silhuett.  

 

Kommunens vurdering er at det for fritidsbebyggelse gjelder størrelsesbegrensningene i § 2.2, det vil si 120 

m2 BRA. Der tomta passer for det, kan det imidlertid tillates BRA inntil 150 m2, i tråd med retningslinjene 

som åpner for at det i regulerte områder kan vurderes høyere utnyttelse. At retningslinjene legger denne 

vurderingen til en planprosess indikerer en intensjon om å sikre helhetlige og forutsigbare løsninger, 

samtidig som det skal gi nødvendig styring for kommunen. 

 

Kommuneplanens bestemmelser er satt for å sikre forutsigbarhet. Kommuneplanens retningslinjer er satt 

for å gi rom for fleksibilitet. Endringsforslaget vurderes ikke i utgangspunktet å være i strid med 

kommuneplanen, men det berører allmenhetens interesser og strandsoneforvaltning. Videre utvikling og 

forvaltning av eksisterende fritidseiendom på Udøy må derfor vurderes opp mot ulike hensyn og interesser 

for allmennheten, som natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap.  
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Vurdering av mulighet for økt utnyttelse 

Forslaget innebærer endring for fritidseiendommen gbnr 20/22 på Udøy. Udøy ligger i et kystlandskap som i 

stor grad består av varierende terreng og arealer avsatt til friluftsformål med områder for spredt 

hyttebebyggelse. Øya gir uttrykk for å være grønn med en lite eksponert bebyggelse som ligger forholdsvis 

beskjedent plassert i terrenget med dagens utforming. Foruten den spredte hyttebebyggelsen består øya 

hovedsakelig av regulert friluftsområde. I friluftsområder er landskapshensyn og mulighet til å ferdes 

spesielt viktig for å trygge allmennhetens opplevelse av tilgang. De som besøker øya ferdes fra sjøveien. I et 

område- og landskapsperspektiv vil det derfor være av betydning at det grønne preget på øya beholdes, og 

at det skal være mulig for allmennheten å bruke og ferdes i naturen på øya.  

 

Eksisterende bebyggelse på eiendommen og regulerte byggeområde er plassert i et lavereliggende og 

flatere terreng, med omkringliggende høyder på nord-, vest- og sørsiden. Det kuperte terrenget rundt 

bidrar til å gi en skjermende virkning på hvordan en opplever at hyttebebyggelsen opptrer i landskapet. Mot 

østsiden er det mer åpent, og det er her eiendommen grenser til sjøen. Fra dagens byggeområde på 

hyttetomta er det på det nærmeste 30 meter til sjøen. Med foreslåtte endring som i tillegg til å øke 

utnyttelsen, fremmer en kartendring som tegner inn byggegrenser og en formålsgrensejustering, vil 

byggeområde på det nærmeste ligge 40 meter fra sjøen. I tillegg er byggegrense på 4 meter lagt inn der 

hvor tomta henvender seg mot sjøen i øst. I praksis er det snakk om å trekke tomtas utbyggingsmuligheter 

innover på tomta og øke avstanden til sjøen med 14 meter.  

 

Hyttetomta er regulert med et nesten 1200 m2 stort byggeområde for fritidsbebyggelse i gjeldende 

regulering, og intensjonen i planen fra 2007 er å muliggjøre utbygging innenfor den angitte plasseringen, og 

innenfor rammer fastsatt i bestemmelsene. Bestemmelser om utforming, høyder osv. foreslås det ikke 

endringer for. Siden gjeldende bestemmelser tillater utnyttelse opp til 120 m2 BRA, og det kan se ut som 

om eksisterende bebyggelse er nært til å nå opp til denne størrelsen, tar vi utgangspunkt i å vurdere om 

tomta kan tåle en økning i bebyggelse på rundt 30 m2.  

 

Kommunen har gjennomført en befaring på eiendommen. Kommunen mener på bakgrunn av befaringen og 

vurderinger som fremkommer i saken, å kunne konkludere med at muligheter for å bebygge eiendommen 

ytterligere er tilstede. Kommunen mener i utgangspunktet å kunne støtte forslagsstillers vurderinger i 

endringsforslaget rundt tomtas egnethet for å kunne tillate økt utnyttelse her. Plasseringen av 

byggeområde virker av flere grunner å være hensiktsmessig med tanke på tomtas utforming, slik 

forslagsstiller også har antydet i sin beskrivelse. Hyttetomta grenser i alle retninger til arealer for 

friluftsområde og disse arealene kan ikke bebygges. Kommunen mener etter konkrete vurderinger at 

rammene for utvikling er klare når formålsgrense og byggegrense endres slik det er foreslått, og at tomta er 

egnet for økt utnyttelse opp til 150 m2 BRA. Tomtas utbyggingspotensiale og vurdering av 

endringsforslagets mulige virkninger, ligger til grunn for dette. 

 

I bestemmelsene tilføyes eiendommen gbnr 20/22 der hvor det tillattes samlet bruksareal på 150 m2 BRA. 

Denne setningen i bestemmelsene er fra før gjeldende for to andre eiendommer innenfor samme 

reguleringsplan. Endring av bestemmelsene vedtas med at gjeldende bestemmelse § 3.1 andre avsnitt i 

tredje kulepunkt, endres til følgende: «For fritidsbebyggelse på gbnr 20/27, 20/19 og 20/22 tillates det et 

samlet bruksareal for hovedhytte, anneks og evt. bod, på 150 m2.»  

 

Utnyttelse er også vurdert i sammenheng med ønsket kartendring hvor forslagsstiller mener at foreslåtte 

inntegning av byggegrense og formålsjustering, mellom areal for fritidsbebyggelse og friluftsformål, styrer 

bebyggelsens plassering på en god og terrengtilpasset måte. 

 

Vurdering av byggegrense og arealformålsgrense  

Byggeforbudet er svært uheldig for grunneierne både fordi det må gis dispensasjon for å kunne tillates 

tiltak, og fordi det betyr at hytteeierne per i dag mangler sikkerhet for bebyggelsen sin. Det er også uheldig 

for kommunen som forvalter. Selv om en kan se at intensjonen i gjeldende plan er å muliggjøre utbygging 

på eiendommen, kan dette ikke legges til grunn for å godkjenne tiltak etter gjeldende nasjonal praktisering 

av lovverket. Dette fordi eldre planer uten byggegrense ikke kan gå foran byggeforbudet i strandsonen. 

 

Forslagsstiller oppgir at forslag til plassering av byggegrenser i hovedsak fremmes på bakgrunn av 

eksisterende bebyggelses plassering, for å sikre at denne i sin helhet blir liggende innenfor, men også basert 

på vurderinger om hvor på tomta det ligger muligheter for utbygging.  
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Det er viktig at rammer for eventuell utbygging i slike områder hvor allmenne interesser spesielt må 

tillegges vekt, både tar hensyn til strandsoneforvaltning og friluftsinteresser, i tillegg til andre overordnede 

føringer, og med hensyn til utbygger. Sistnevnte berører interesser knyttet til formål for fritidsbebyggelse 

og muligheter for å gjøre tiltak på egen tomt. I dette tilfellet treffer det grunneierne direkte, og disse 

interessene skal på lik linje med andre også betraktes som allmenne, ettersom grunneierne er en del av 

allmennheten. 

 

Byggeområde for fritidsbebyggelse ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet. Byggeområde er avklart i 

gjeldende regulering på flatere partier på tomta, som er omkranset av et noe varierende terreng avklart til 

formål for friluftsområde. Endringsforslaget gjør rede for at det er på de flatere partiene at det er ønske om 

utbygging. Justeringen av formålsgrense for byggeområde fremmes i hovedsak for å innlemme eksisterende 

bebyggelse, og for å avklare hvor på tomta det er muligheter for utbygging. Dette både med foreslått 

endret formålsgrense og inntegning av byggegrenser innenfor denne, ettersom byggegrense mangler i 

gjeldende plangrunnlag.  

 

Forslåtte grenser viderefører gjeldende regulerings intensjon om mulighet for utbygging på de allerede 

flatere partiene som inngår i gjeldende byggeområde mot øst på tomta, som er der hvor eiendommen 

grenser til sjøen. Det gjøres ytterligere rede for at dette foreslås på bakgrunn av terrengformasjoner som 

ligger inntil eksisterende bebyggelse i øvrige retninger, og at utbygger ønsker å begrense behovet for 

terrengarbeid. Kotehøyder vises i forslag til kartendring, og kommunen vurderer det som positivt at 

utbygger vil beholde høydeformasjonene. Gjeldende plan har dessuten avklart byggeområde med 

utstrekning mot øst, og intensjonen er at det skal kunne bygges innenfor avsatt byggeområde (formål for 

fritidsbebyggelse), etter gjeldende bestemmelser.  

 

Kommunens vurdering er at utbyggingsmulighetene på denne tomta allerede styres i stor grad av 

formålsgrenser satt i gjeldende plan. Foreslått grensejustering som fremmes nå berører kun en liten andel 

av areal. Det er oppgitt at 160 m2 av regulert byggeområde (formål for fritidsbebyggelse) vil tilfalle formål 

for friluftsområde. Arealet som tilfaller friluftsformål ligger på tomtas østside, som er tomtas «front» mot 

sjøen. Justeringen innebærer med det en mindre utvidelse av tomtas byggeområde bakover mot vest og 

noe mot nord, som tar hensyn til eksisterende terreng. Det er høyt terreng på tomtas nordside. Det er også 

terrenghøyder mot vest og sør, som betyr at bebyggelsen uansett blir liggende skjermet i landskapet. Med 

grensejusteringen oppnår en større andel av formål for friluftsområde mot sjøen. Utbyggingsmulighetene 

blir trukket noe vekk fra sjøen, i tillegg til at behovet for terrenginngrep reduseres. Kommunen støtter med 

disse vurderingene forslagsstillers vurdering om at grensejusteringen mellom formålene er et positivt grep 

av flere hensyn. 

 

Kommunen vurderer foreslåtte kartendring som en mindre justeringer som stadig fastholder gjeldende 

regulerings hovedhensikt om å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med angitt plassering på gbnr 20/22. På 

bakgrunn av vurderingene, og på grunn av uheldighetene rundt byggeforbudet, mener kommunen at 

endringene som er fremmet kan vedtas slik de er foreslått.  

 

Samlet vurdering  

Det er i denne saken gjort konkrete vurderinger av den aktuelle tomta og de konkrete forholdene i området 

det foreslås endringer for, opp mot overordnede rammer og strandsoneforvaltning, som ligger til grunn for 

forslaget som muliggjør utbygging. Samlet virkning for området er vurdert og konkludert ivaretatt. 

 

Det er ikke særskilt vurdert behovet for å revidere hele planen, slik innspillet fra Fylkesmannen stiller 

spørsmål om. Dette fordi kommuneplanens bestemmelser er klare på at utgangspunktet for utnyttelse er 

120 m2, slik også gjeldende regulering fastsetter. Kommuneplanens retningslinjer muliggjør imidlertid 

utnyttelse på 150 m2, der det etter avklaringer gjennom en planprosess er vurdert at det passer. 

Kommunen mener at endringene er godt vurdert og dokumentert i denne saken, og at de derfor kan vedtas 

for denne eiendommen. Denne saken vil heller ikke skape presedens da vi ser at det foreligger særskilte 

grunner for å kunne godta en endring som foreslått på akkurat denne tomta.  

 

Vurdering av om endringen kan behandles med forenklet prosess, jf. PBL §12-14, andre ledd 

Forslaget er fremmet som en endring av en reguleringsplan, slik det åpnes opp for av plan- og 

bygningslovens § 12-14. I første ledd i denne paragrafen fremkommer hovedregelen om at endringer i 
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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. 

 

Endringene i forslaget er fremmet for en enkelt fritidseiendom, gbnr 20/22, hvor det foreslås en mindre 

justering av formålsgrenser, inntegning av byggegrense og økt utnyttelse. Endringene er vurdert opp mot 

rammene av gjeldende regulering og forhold knyttet til overordnet plangrunnlag (kommuneplan), og 

gjeldende lovpraksis og rammer for strandsoneforvaltning. På bakgrunn av vurderinger i saken, 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. Endring av bestemmelse, formålsgrense og byggegrense i tråd med forslaget vurderes som 

akseptable. 

 

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. 

 

Kommunens vurdering er at vilkårene i plan- og bygningslovens 12-14 andre ledd er ivaretatt, og at saken 

derfor kan behandles med forenklet prosess.  

 

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 ha konsekvenser for interesser som berører barn og unge. 

 

Konsekvenser for klima og miljø 

Kommunen kan ikke se at endringsforslaget vil gi konsekvenser for klima og miljø. 

 

Konsekvenser for folkehelse 

Kommunen kan ikke se at endringsforslaget vil berøre interesser for folkehelse. 

 

Konklusjon 

Endringsforslaget er vurdert innenfor rammene av gjeldende regulering og overordnet plangrunnlag, og 

forhold knyttet til gjeldende lovpraksis og rammer for strandsoneforvaltning. Saken er vurdert å kunne 

behandles med forenklet prosess i samsvar med forutsetningene i pbl §12-14 andre ledd. Endringene som 

er fremmet blir vedtatt. 

 

 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/00380 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Kristine Lysestøl  Carina Reierson Ausdal 

Avdelingsleder plan  Saksbehandler  

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
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Vedlegg: 

4205-137 ME7 Beskrivelse 1 

4205-137 ME7 Beskrivelse 2 

4205-137 ME7 Bestemmelser 

4205-137 ME7 Kart 

 

 


