
 

 
ARKICON AS                    Org.nr:  916 217 307 
Postboks 5585 Voiebyen   Tlf: +47 91 77 62 06 
4677 KRISTIANSAND S   E.post:  eirik@arkiconas.no  

      

 
 

Forslag til endring av reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-

Buøy og del av landsiden, planid: 137 for eiendommene Landøy 25, 27, 28 og 

30, Gnr. 19, bnr. 75, 78, 84 og 130. 

 

Innledning: 

Det vises at kommunens retningslinjer for størrelse på fritidsboliger i kommuneplanen for Mandal kommune 

ble endret til 150 m2 BRA, ved bystyrets vedtak om ny kommuneplan 10.09.15 I gjeldende reguleringsplan 

§ 3.1 tredje ledd er størrelse på fritidsboliger satt til T-BRA på 120 m2 og eiendommen gnr. 19, bnr. 75, 78, 

84 og 130 ønsker å endre størrelse for tillatt bruksareal på sine eiendommer. Det søkes også om bytte av 

arealformål internt på eiendommen 19/84 hvor byggeområde ønskes utvidet noe i bakkant av fritidsboligen 

mot sør mot å utvide friluftsområde på land tilsvarende mot sjøen i nord. Det vises til vedlagt kart. Det vises 

til at de ønskede endringer innebærer et betydelig permanent avvik fra gjeldende reguleringsplan, og 

endringen må slik sett skje ved reguleringsendring, ikke ved dispensasjon. 

Utgangspunktet for endring av reguleringsplan er plan- og bygningsloven (Pbl.) § 12-14 andre ledd: 

«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når 

endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 

hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.». 

 
Kart med markering av aktuelle eiendommer. 
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Utsnitt med reguleringsplan: 

 

Forslag til endring: 

Det foreslås derfor nå om å foreta en endring av reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-

Buøy og del av landsiden, planid: 137, ihht. plan- og bygningsloven(Pbl.) § 12-14 andre ledd. 

Det søkes om at plankartet endres som vist i vedlagt situasjonskart for eiendommen 19/84 og at størrelse 

for fritidsbolig økes til 150 m2 for eiendommen 19/75, 75, 84 og 130. 

Forslag til endring av plankartet: 
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Gjeldende reguleringsplan: 

Det aktuelle området inngår i gjeldende «reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og 

del av landsiden», og er i denne utlagt som: Byggeområde: Fritidsbebyggelse. I gjeldende reguleringsplan 

§ 3.1 heter det: 

 «§ 3.1 Fritidsbebyggelse 
• Eksisterende hytter inngår i planen. 
• På Skogsøy-Buøy tillates oppført 11 nye hytter nummerert fra 1 til 11 på reguleringsplanen. 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen mot sjø. 
• Samlet tillatt bruksareal (T-BRA) for hovedhytte, anneks og evt. bod, skal være på 
maksimalt 120 m² for hver hyttetomt/hytteenhet. 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 
mønehøyde på inntil 3,5 meter på hver tomt. 
• Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og ha en maksimal gesimshøyde på 4,0 meter, 
og maksimal mønehøyde på 5,5 meter. Møne- og gesimshøydene skal måles fra 
gjennomsnittlig terrengnivå etter planering. 
• Hyttetomtene skal opparbeides slik at synlige fyllinger og sprengte flater unngås. 
Fundament/søyler for bygninger og terrasser skal være lavest mulig; maksimalt 1 meters 
høyde. Størrelsen på vindusflatene bør begrenses, spesielt når det gjelder flatene mot sjøen. 
Det må benyttes kledning og taktekking i materialer som ikke er reflekterende. 
Bygningene skal males eller beises i mørke/naturtilpassede farger.». 

Høring av endringen: 

Forslag til endring av reguleringsplanen ble sendt på høring 06.08.19. Det er kommet inn merknader fra 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, og Vest-Agder fylkeskommune. 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har ikke merknader til endringen. 

Vest-Agder fylkeskommune uttaler blant annet i epost av 12.08.19 at: 

 «Vi har ingen merknader til endringer i arealformål. 

Når det gjelder endring av utnyttelsen ser det ut til at omsøkte fritidsboliger med ulike bygg allerede 

har en samlet utnyttelse på 150m2.  Vi vil derfor ikke fraråde at kommunen vurdere endring i 

reguleringsbestemmelsen. Ved eventuell endring av reguleringsbestemmelsene bør kommunen 

sikre at de 150m2 er den totale utnyttelsen på hver tomt. 

Når det gjelder endret utnyttelse av terrasse har vi ingen spesielle merknader. Det forutsettes at 

terrassene lokaliseres innenfor byggegrensene.». 

Arkicon AS viser til at det søkes om endring opp til og med 150 m2 som total utnyttelse pr. tomt som er med 

i endringsarbeidet, og slik sett er i tråd med uttalelsen til fylkeskommunen.  

Aktuelle eiendommer: 

Eiendommen gnr. 19, bnr. 75 har en størrelse på 2365 m2. Dette er en stor eiendom som i 

reguleringsplanen har reguleringsformål: Byggeområde: fritidsbebyggelse med byggegrense. Vi vurderer 

det slik at eiendommen har gode muligheter for utvidelse av eksisterende bebyggelse med god kvalitet 

uten å komme i konflikt med byggegrensen mot sjø på eiendommen. Det vises til vedlagt situasjonskart og 

utsnitt av reguleringsplanen som viser at det blir gode uteoppholdsarealer til tross for økt bebyggelse på 

eiendommen. Størrelsen på effektivt uteoppholdsareal er av god kvalitet og overstiger klart departementets 

anbefalinger på 80 m2 pr. boenhet. Eiendommen er allerede bebygde og bebyggelsen kan økes uten at det 
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er nødvendig med visuelle inngrep i eksisterende terreng. 

 

Bilde av eiendommen for illustrasjon. 

Eiendommen gnr. 19, bnr. 78 har en størrelse på 2387 m2. Dette er også en stor eiendom som i 

reguleringsplanen har reguleringsformål: Byggeområde: fritidsbebyggelse med byggegrense. Vi vurderer 

det slik at eiendommen har gode muligheter for utvidelse av eksisterende bebyggelse med god kvalitet 

uten å komme i konflikt med byggegrensen på eiendommen eller strømledning i bakkant av fritidsboligen. 

Det vises her til at det er forholdvis mye areal tilgjengelig mellom fritidsboligen og byggegrensen mot sjø. 

Det vises til vedlagt situasjonskart og utsnitt av reguleringsplanen som viser at det blir gode 

uteoppholdsarealer til tross for økt bebyggelse på eiendommen. Størrelsen på effektivt uteoppholdsareal er 

av god kvalitet og overstiger klart departementets anbefalinger på 80 m2 pr. boenhet. Eiendommen er 

allerede bebygde og bebyggelsen kan økes uten at det er nødvendig med visuelle inngrep i eksisterende 

terreng. 

 

Bilde av eiendommen for illustrasjon. 
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Eiendommen gnr. 19, bnr. 84 har en størrelse på 1687 m2. Dette er en forholdsvis stor 

eiendom som i reguleringsplanen har reguleringsformål: Byggeområde: fritidsbebyggelse 

med byggegrense. Vi vurderer det slik at eiendommen har gode muligheter for utvidelse av eksisterende 

bebyggelse med god kvalitet uten å komme i konflikt med byggegrensen på eiendommen. Det vises her til 

at det er en god del areal tilgjengelig mellom fritidsboligen og byggegrensen mot sjøen. Det vises til vedlagt 

situasjonskart og utsnitt av reguleringsplanen som viser at det blir gode uteoppholdsarealer til tross for økt 

bebyggelse på eiendommen. Størrelsen på effektivt uteoppholdsareal er av god kvalitet og overstiger klart 

departementets anbefalinger på 80 m2 pr. boenhet. Eiendommen er allerede bebygde og bebyggelsen kan 

økes uten at det er nødvendig med visuelle inngrep i eksisterende terreng. Kan også nevne at det for 

denne eiendommen er mest aktuelt å utvide terrasse utover tillatt størrelse på 50 m2 etter gjeldende 

reguleringsplan. 
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Bilde av eiendommen for illustrasjon. 

Eiendommen gnr. 19, bnr. 130 har en størrelse på 1850 m2. Dette er også en stor eiendom som i 

reguleringsplanen har reguleringsformål: Byggeområde: fritidsbebyggelse med byggegrense mot sjø. Vi 

vurderer det slik at eiendommen har gode muligheter for utvidelse av eksisterende bebyggelse med god 

kvalitet uten å komme i konflikt med byggegrensen mot sjø på eiendommen. Det vises her til at det er mye 

areal tilgjengelig mellom fritidsboligen og byggegrensen mot sjø, og det vises her til vedlagt situasjonskart 

og utsnitt av reguleringsplanen som viser at det blir gode uteoppholdsarealer til tross for økt bebyggelse på 

eiendommen. Størrelsen på effektivt uteoppholdsareal er av god kvalitet og overstiger klart departementets 

anbefalinger på 80 m2 pr. boenhet. Eiendommen er allerede bebygde og bebyggelsen kan økes uten at det 

er nødvendig med visuelle inngrep i eksisterende terreng. 
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Bilder av eiendommen for illustrasjon. 

 

Aktuelt område: 

Området ble først utbygd i flere etapper siden på 60 tallet, og område ble først regulert ved 

Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden som ble endelig vedtatt 

15.02.07. Det er gjort flere mindre endringer, senest i vedtak av 31.08.16 hvor to hyttetomter på Udøy ble 

gitt tilsvarende utnyttelse som er omsøkt her. Ellers har i det innenfor gjeldende reguleringsplan vært gitt 

flere dispensasjoner og en del mindre endringer.  

Pr. i dag fremstår dette som et normalt bebygd fritidsboligområde, med en forventet grad av variasjon i 

tomtestørrelser og arkitektur. De aktuelle eiendommene er en del større en eiendommene i 

bebyggelsesplanen for område H3. 

Saken dreier seg ikke fortetting med nye enheter, kun mulig utvidelse av eksisterende bebyggelse, og vi 

vurderer denne delen av Landøy for å ha gode forhold for hytteeiere i alle aldere. Eiendommen har enkel 

tilgang til strand/badeplass, områder for tur og rekreasjon og brygger. 

Forholdet til viktige natur- og friluftsområder: 

Arealet er allerede regulert til byggeområde i gjeldende reguleringsplan og endringen berører derfor ikke 

direkte natur- og frilufts ressurser. Det er større regulerte friområder rundt eiendommen. Det er kort avstand 

til sjø og øvrige tur- og friluftsområder, og tomtene har i seg selv ingen spesiell ressurs i dette henseende. 

Det vurderes fra herfra at endringene ikke har negative konsekvenser for natur- og miljøressurser i 

området. Det vises her til at endringen av friområde gir mer areal ved sjøen mot et areal i bakkant av 

fritidsboligen på Landøy 27, hvilket vil gi tilbake areal med større verdi for allmenheten enn arealet som 

endres i bakkant av fritidsboligen. 

Tiltakets påvirkning av gjennomføringen av planen: 

Det vises her til at eiendommene er regulert som eksisterende bebyggelse i gjeldende reguleringsplan, og 

fritidsboligene var oppført på reguleringstidspunktet. Utvidelse av denne bebyggelsen vil således ikke 

påvirke gjennomføringen av reguleringsplanen på noen måte. 
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Tiltakets må holde seg innenfor hovedrammene i reguleringsplanen: 

Reguleringsplanen har til formål å regulere fritidsbebyggelse med tilhørende friområde, 

brygger osv. Omsøkt endring medfører ingen endring i antall enheter, kun mulighet for utvidelse av 

eksisterende bebyggelse. Tiltakene gjelder fritidsbebyggelse som er i tråd med regulert formål og holder 

seg dermed innenfor hovedrammene i gjeldende reguleringsplan. 

Behov for endringer i plankart og bestemmelser: 

For at tiltaket skal kunne gjennomføres må det foretas endringer i plankart og bestemmelser. På plankartet 

må følgende endringer foretas: 

• Regulert byggeområde og friluftsområde må justeres i henhold til forslaget om å bytte areal avsatt 

som friluftsområde bak fritidsboligen med areal mot sjøen som vist på situasjonskartet.  

I planbestemmelsene må følgende endres: 

Den må enten lages en ny bestemmelse for utnyttelsesgrad om eiendommene som søker om endring eller 

lages nytt ledd under § 3.1 i gjeldende reguleringsplan. 

Vårt forslag er en ny bestemmelse § 3-2 som lyder: 

• Gjelder for fritidsboligene 19/75, 19/78, 19/84 og 19/130, 

• Samlet tillatt bruksareal (T-BRA) for hovedhytte, anneks og evt. bod, skal være på maksimalt 150 

m² for hver hyttetomt/hytteenhet. 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 mønehøyde på inntil 3,5 meter på hver tomt. 

• Dersom bebyggelsen reduseres med tilsvarende areal kan terrasser oppføres inntil 70 m2. 

• Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og ha en maksimal gesimshøyde på 4,0 meter, og 

maksimal mønehøyde på 5,5 meter. Møne- og gesimshøydene skal måles fra gjennomsnittlig 

terrengnivå etter planering. 

• Hyttetomtene skal opparbeides slik at synlige fyllinger og sprengte flater unngås. Fundament/søyler 

for bygninger og terrasser skal være lavest mulig; maksimalt 1 meters høyde. Størrelsen på 

vindusflatene bør begrenses, spesielt når det gjelder flatene mot sjøen. Det må benyttes kledning 

og taktekking i materialer som ikke er reflekterende. Bygningene skal males eller beises i 

mørke/naturtilpassede farger. 

Vår vurdering:  

Vi mener at de omsøkte endringer av gjeldende reguleringsplan fremstår som et godt planlagt og tilpasset 

de enkelte eiendommer. Endringene er forbehold eiendommer innenfor eksisterende reguleringsplan og 

berører ikke eiendommer i bebyggelsesplanen. Etter vårt syn fremstår det naturlig å her forsøke å få til å 

øke bebyggelsen på eiendommene i tråd med kommuneplanen for Mandal kommune, og det vises i den 

forbindelse til utviklingen i området de senere årene. Eiendommene er allerede etablerte og 

størrelsesmessig gjelder dette store eiendommer sammenliknet med hva som er vanlige tomtestørrelser 

ved nye prosjekter. Tiltakene vil ikke påvirke eksisterende infrastruktur.  

Vi mener at dette er samfunnsøkonomisk og positiv utvikling av eiendommene innenfor det 

kommuneplanen for Mandal kommune legger opp til i forhold til størrelse på fritidsbebyggelse på 

fritidseiendommer. 

Vår oppfatting er at endringene vil gi økt kvalitet/funksjonalitet knyttet til eiendommene som helhet, da 

økning i bebyggelsen på disse eiendommer ikke på noen måte vil gi noen reduksjon av kvalitet på 

uteområdene tilknyttet fritidsboligene. I forhold til den foreslåtte endringen i plankartet for 19/84 vises det til 

at endringen er ytterst nødvending grunnet plassering av overvannshåndertingsanlegg. Det vises til at 
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fritidsboligen ble oppført i tråd med gjeldende reguleringsplan og dette medførte at 

bebyggelsen ble trukket tilbake bak byggegrensen på eiendommen som ikke var tilfelle med 

den opprinnelige bebyggelsen. Dette har imidlertid medført at overvannshåndteringen må trekkes noe ut av 

det regulerte byggeområde. Som kompensasjon vil friluftsområde bli utvidet tilsvarende med areal mot 

sjøen. Dette kommer klart allmenheten til gode, og vi mener det er en god løsning. 

Vi mener at det å legge til rette for de omsøkte endringer må anses for å være lite kontroversielt. Det vises 

til at det er gjort tilsvarende endringer innenfor gjeldende reguleringsplan for eiendommer på Udøy. 

Videre prosess: 

Vi ber om at vi kontaktes ved spørsmål eller behov for ytterligere avklaringer. Eier vil være positivt innstilt til 

innspill fra planavdelingen i forhold til tilpasning av det omsøkte, som kan bidra til et positivt vedtak. 

 

Mvh. 

 

 

 

Eirik Skogstad Nilsen 

Faglig leder/ Jurist 
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