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Saksframlegg 

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

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

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

I bestemmelsene:  

1. Eiendommene gbnr 19/75, 19/78, 19/84 og 19/130, tilføyes 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, 20/22, 19/75, 19/78, 
19/84 og 19/130 tillates det et samlet bruksareal for hovedhytte, anneks og evt. bod, på 150 
m2.».  

2. I § 3.1. tilføyes: «Dersom bebyggelsen reduseres med tilsvarende areal kan terrasser oppføres 
inntil 70 m2 på eiendommene gbnr 19/75, 19/78, 19/84 og 19/130.».  

3. I § 3.1. om bod/toalettbygning, fjernes «møne» foran «høyde», og setningen blir følgende 
«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». Dette for å kunne tillate 
takform med annen form en saltak på bod/toalettbygning.   

I plankartet:  

4. Formålsgrensen på gbnr 19/84 mellom formål for friluftsområde og byggeområde for 
fritidsbebyggelse justeres) justeres til slik det er vist i endringsforslaget.  

5. Byggegrenser tegnes inn på de fire aktuelle tomtene for at eventuell utbygging skal ta hensyn 
til ulike interesser, som bl.a. å bevare terrengformer og unngå eksponert plassering mot sjøen 
o.l. (et konkret forslag til byggegrenser skal foreligge før behandling og ettersendes utvalget). 
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Vedlegg 
Forslag til endring - beskrivelse 

Forslag til endring - plankart 

Forslag til endring - bestemmelser 

Formålsendring vist i kartutsnitt 

Innspill mottatt av Fylkesmannen, datert 13.8.2019 

Innspill mottatt av Vest-Agder fylkeskommune, datert 3.9.2019 

Kvittering for høringsbrev 

Naboliste 

 

Saken kort fortalt 
Det er fremmet forslag om å endre reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, m.m., i utgangspunktet 
for å øke utnyttelsen på fire fritidseiendommer på Landøy. Det er foreslått tilføyelser og justeringer 
både i reguleringsbestemmelsene og i plankartet. Det er vurdert å være behov for at følgende 
dokumentasjon ettersendes til utvalget så fort det foreligger fra forslagsstiller: 1) redegjørelse for 
oppnådd utnyttelse per tomt i dag, og 2) forslag til nye byggegrenser.  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er:  

• Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, planid 137, 
vedtatt 15.02.2007.  

 

 
Kartutsnitt viser gjeldende detaljreguleringsplan i området. 
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Bakgrunn 
På oppdrag fra grunneiere av gnr. 19, bnr. 75, 78, 84 og 130, på Landøy, fremmer Arkicon AS forslag om 
å endre deler av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden, planid 
137. Endringsforslaget er beskrevet av forslagsstiller i forsendelse mottatt 13.11.2019. Det fremkommer 
at forslaget innebærer endringer i både kart og bestemmelser.  
 
I bestemmelsene er det foreslått endring for å øke den samlede utnyttelsen fra 120 m2 til å tillatte 150 
m2 BRA for fritidseiendommene med gnr. 19, bnr. 75, 78, 84 og 130. I tillegg er det foreslått endring i 
bestemmelsene om terrasse, hvor følgende er foreslått tilføyd i bestemmelsene: «Dersom bebyggelsen 
reduseres med tilsvarende areal kan terrasser oppføres inntil 70 m2».  
 
I kartet er det foreslått en formålsgrensejustering på fritidseiendommen med gnr. 19 bnr. 84, for å 
endre arealformål fra friluftsområde til byggeområde (for fritidsbebyggelse), og byggeområde til 
friluftsområde. Denne formålsjusteringen foreslås hovedsakelig for å utvide byggeområde noe i bakkant 
av fritidsboligen mot sør, i bytte mot et tilsvarende areal som foreslås regulert til friluftsområde på land, 
lenger mot øst og sjøen i nord. Kartutsnittet markerer arealene for foreslåtte endring: 

  
 
Forslagsstillers begrunnelse for forslag om endring 
Forslagsstiller begrunner foreslåtte endring bl.a. med at tomtene er store og sånn sett kan tåle høyere 
utnyttelse. Utvidelse av eksisterende bebyggelse vil heller ikke komme i konflikt med byggegrenser mot 
sjø. Videre vises det til at eiendommene har gode uteoppholdsarealer, som ikke vil bli forringet av 
endringsforslaget. Det vil heller ikke bli behov for synlige inngrep i eksisterende terreng. I tillegg vises 
det til gjeldende kommuneplan for Mandal, planid 201815, vedtatt 31.1.2019, som de mener at legger 
opp til økt utnyttelse for fritidsbebyggelse, og at ønsket endring slik sett er i tråd med dette. 
 

Vurdering 
Følgende punkter gjennomgås/vurderes nærmere: 

• Rammer for strandsoneforvaltning og forhold knyttet til overordnet plan 

• Vurdering av virkning av endringsforslaget og mulighet for økt utnyttelse 

• Samlet vurdering av endringer i bestemmelser og plankart  

• Vurdering av om endringen kan behandles med forenklet prosess, jf. PBL §12-14, andre ledd 
 
I tillegg gjennomgås faste punkter for vurdering:  

• Vurdering av innspill 

• Vurdering i henhold til naturmangfoldloven  
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• Økonomiske konsekvenser 

• Konsekvenser for barn og unge 

• Konsekvenser for klima og miljø 

• Konsekvenser for folkehelse 
 
Rammer for strandsoneforvaltning og forhold knyttet til overordnet plan 
Fritidseiendommene som omfattes av foreslåtte endring er eksisterende hyttetomter som i gjeldende 
plan fra 2007 hovedsakelig er regulert til formål for fritidsbebyggelse (byggeområde). I tillegg er noe 
areal på en av tomtene, gbnr 19/84, regulert til formål for friluftsområde. Regulerte byggeområder 
ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet på alle tomtene. På grunn av beliggenhet i strandsona gjør 
de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) seg 
gjeldene.  
 
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. Bl.a. skal en unngå tiltak i område med viktige frilufts-, natur-, og landskapshensyn. Nye 
tiltak bør trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av bygg bør skje i retning bort fra sjøen. 
Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap 
og allmenn tilgang til sjøen. Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås. 
Ferdselshensyn og landskapstilpasning skal spesielt vektlegges på arealer som er delvis utbygd. Det 
heter at kommunen i kommuneplan etter en konkret vurdering bør innføre bestemmelser for størrelse 
og standard av eksisterende fritidsboliger i strandsona. 
 
I bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Mandal, med planid 201815, vedtatt 
31.01.2019, er det i § 2.2 for fritidsbebyggelse fastsatt 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 alle bygg på 
eiendommen, bortsett fra sjøboder og eksisterende båthus, inngår i utnyttelsen, uavhengig av om de 
ligger i byggeområde eller på annet areal. I tillegg 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.  
 
Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at det for fritidsbebyggelse gjelder størrelsesbegrensningene 
i § 2.2, det vil si 120 m2 BRA. Imidlertid kan det, der tomta passer for det, 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 
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kommuneplanen, men det berører allmenhetens interesser og strandsoneforvaltning. Strandsonen i 
området rundt Landøy er presset. Videre utvikling og forvaltning av eksisterende fritidseiendommer på 
Landøy må derfor vurderes opp mot ulike hensyn og interesser for allmennheten, som natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv og landskap. Disse vurderingene må ligge til grunn for hva som kan anbefales. 
 
Vurdering av virkning av endringsforslaget og mulighet for økt utnyttelse 
Kommunen har til behandling flere saker som vil kunne føre til økende press på svært sårbare områder 
og en utvikling hvor de allmenne friluftslivsinteressene, naturverdier og biologisk mangfold kan stå i fare 
for å svekkes. Det er bl.a. spørsmål om økt utnyttelse, endring av byggegrenser, større/flere brygger, 
boder/båthus/naust med mer. Ved befaring ser vi en tendens til at større områder er privatisert, f.eks. 
opparbeidet med plen, båtplass o.l., og tilsynelatende ikke er tilgjengelige områder. Samlet ser vi at 
denne utviklingen utfordrer arealforbruk og landskapsinngrep, og kan gi store virkninger på bruken av 
strandsona.  
 
Forslaget innebærer endring for å i hovedsak øke utnyttelsen på fire eksisterende fritidseiendommer 
lokalisert i strandsona på Landøy. Landøy ligger i et kystlandskap som foruten den spredte 
hyttebebyggelsen hovedsakelig består av regulerte friluftsområder. I et område- og landskapsperspektiv 
gir øya uttrykk for å i hovedsak være grønn. Den eksisterende bebyggelsen er i varierende grad 
eksponert mot/fra sjøen, og i det aktuelle området mener rådmann at det kan oppleves en variasjon i 
hvilke elementer som er dominerende i landskapsbildet. Sett fra avstand fra sjøen vil bl.a. vegetasjon 
sammen med et småkuppert terreng, byggehøyder og fargebruk, bidra til å gi en noe skjermet virkning 
på hvordan en opplever at enkelte hytter opptrer i landskapet. Når en kommer nærmere oppleves 
situasjonen annerledes med opparbeidede og høyt utnyttede tomter. Særlig gjelder dette for den 
fremste tomta med gbnr 19/84 som ligger plassert i stranda, med byggegrense inntegnet bare 8 meter 
fra sjøgrensen. Bebyggelsen her er svært eksponert mot sjøen med sin åpne plassering, utbredelse og 
lange fasade. Med tilhørende utearealer er strandsona både dominert og privatisert. Rådmannen 
vurderer at dagens situasjon her er en begrenset tilgang til denne delen av strandsona for 
allmennheten. 
 
Innenfor det aktuelle området på Landøy virker det som at alle de fire grunneierne har oppnådd maks 
utnyttelse etter gjeldende regulering, og noen mer enn det. For å finne allerede oppnådd utnyttelse på 
tomtene er det foretatt en forsøkt oppmåling av eksisterende bebyggelse i kommunens digitale 
kartløsning. Det blir omtrentlige målinger og tanken om å ta disse i bruk er å kunne si noe mer konkret 
om andel av areal og cirka hva det vil utgjøre i utbyggingspotensiale per tomt hvis 150 m2 BRA tillates. 
Resultater av oppmålingen viser at det kun er den ene tomta, gbnr 19/84, som ser ut til å ha en 
utnyttelse på 120 m2. På de andre eiendommene gbnr 19/75, 19/78 og 19/130 utgjør hovedhytta alene 
omtrent 150 m2, mens de i tillegg til denne hovedhytta ser ut til å ha to mindre tilleggsbygninger hver i 
tillegg, på hver tomt. Det vil utgjøre en bebyggelse som overskrider både gjeldende maks for utnyttelse, 
men også foreslått ny maks for utnyttelse med endringen. Endringsforslaget gjør ikke rede for oppnådd 
utnyttelse per nå, derfor fremstår dette som noe uklart. I løpet av behandlingen har rådmannen sett at 
det er behov for en supplerende redegjørelse for dette for de fire aktuelle tomtene som det foreslås 
endringer for. Forespørsel om dette er derfor sendt til forslagsstiller. Forslagsstiller har bekreftet at de 
vil levere redegjørelse for oppnådd utnyttelse slik at den kan ettersendes til utvalgets medlemmer før 
behandlingen. Rådmannen mener det er behov for denne dokumentasjonen for å gjøre konkrete 
vurderinger av den enkelte tomt, og om, eller eventuelt hvor, det ligger muligheter for utbygging. 
Rådmannens foreløpige vurdering er at det finnes få reelle utbyggingsmuligheter, selv om utnyttelsen 
økes til maks 150 m2, siden tomtene synes å allerede ha oppnådd denne utbyggingsmuligheten. 
Rådmannen mener imidlertid at det er noe usikkert om dette gjelder også for gbnr 19/84 som ligger helt 
fremst i strandkanten, men at en uavhengig av det kan vurdere tomtenes egnethet/tåleevne.  
 
Hyttetomtene er regulert med store arealer avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse i gjeldende 
regulering. Intensjonen i denne planen fra 2007 er å muliggjøre utbygging innenfor den angitte 
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plasseringen, og innenfor rammer fastsatt i bestemmelsene. Etter gjennomført befaring og vurdering 
som fremkommer i saken, mener rådmann å kunne konkludere med at muligheter for å øke tillat 
utnyttelse er til stede. Rådmannen støtter forslagsstillers argumentasjon om at tomtene er store og at 
eventuell utbyggingsmulighet verken behøver å komme i konflikt med sjø eller gi behov for 
terrenginngrep. Allmenne interesser må tillegges vekt i vurderingene av om økt utnyttelse kan tillates i 
strandsona, og en må se til løsninger som kan bedre eksisterende situasjon med tanke på tilgang for 
allmennheten og landskapshensyn. Et viktig virkemiddel for å trygge allmennhetens opplevelse av 
tilgang er å styre plassering og omfang av bebyggelsen. Bl.a. ved fastsetting av byggegrenser vil en 
oppnå dette.  
 
I kommunens forespørsel til forslagsstiller etter dokumentasjon ble det gitt tilbakemelding om at det 
også må tegnes forslag til byggegrenser som omslutter tomtene, og som styrer plassering av eventuell 
ny bebyggelse på arealer som vender bort fra sjøen og «bakover» på tomtene. I dette arbeidet må 
landskapstilpasning og god byggeskikk vektlegges. I tillegg ble det minnet om at hytteeierne i 
området/berørte må informeres og gjøres kjent med dette og få muligheten til å komme med innspill til 
forslaget. Forslagsstiller har bekreftet at også dette skal komme på plass innen utvalgsmøtet og 
ettersendes. Rådmannen mener det er behov for å foreslå nye byggegrenser dersom det skal tillates økt 
utnyttelse, for å sikre at eventuell utbygging tar hensyn til de ulike interessene i området.  
 
Ved eventuell utbygging må ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges, ettersom det i 
friluftsområder bør være mulig for allmennheten å bruke og ferdes i naturen, som er å betrakte som 
allmenne interesser. Interesser knyttet til formål for fritidsbebyggelse og muligheter for å gjøre tiltak på 
egen tomt treffer i dette tilfellet seks grunneiere direkte, men skal også betraktes som allmenne, 
ettersom grunneierne på lik linje med andre er en del av allmennheten. Forvaltningen må derfor sette 
rammer for utvikling med hensyn til både formål for friluftsliv og formål for fritidsbebyggelse, i tillegg til 
andre overordnede føringer for strandsoneforvaltning. 
 
Justeringen av formålsgrense for byggeområde fremmes i hovedsak for å innlemme eksisterende 
bebyggelse, som rådmannen forstår er et nyere teknisk anlegg, plassert i bakkant av bebyggelsen på 
gbnr 19/84. Formålsjusteringen har ellers liten reell betydning, siden arealene begge steder er såpass 
privatisert allerede. Med det menes at allmennheten ikke kan sies å ha reelle interesser her, slik at det 
spiller liten rolle om friluftsformålet i plankartet ligger i øst eller sør på tomta. Arealene på tomta vil 
med begge alternativene oppleves like utilgjengelige for allmennheten. Rådmannen ser at det ikke er en 
ideell situasjon for et område hvor det er regulert friluftsarealer, men det er konsekvens av tidligere 
vedtak.  
 
Endringsforslaget om å tilføye ny bestemmelse for terrasse vurderes også å ha liten reell betydning 
siden det forutsettes at bebyggelsen reduseres med tilsvarende areal, og at terrasse kan oppføres inntil 
70 m2 maks. Rådmannen vurderer at denne bestemmelsen kan tilføyes og gjelde for de fire 
eiendommene som endringen er fremmet for, derfor har rådmannen angitt disse eiendommene 
spesifikt som en tilføyelse til forslag om ny bestemmelse, som lyder: «Dersom bebyggelsen reduseres 
med tilsvarende areal kan terrasser oppføres inntil 70 m2 på eiendommene gbnr 19/75, 19/78, 19/84 og 
19/130.». 
 
I bestemmelsene er det foreslått en endring av bestemmelse om bod/toalettbygning, hvor «møne» 
foreslås fjernet foran «høyde», i denne setningen «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». Det er foreslått av rådmann som en teknisk retting for å i byggesak kunne tillate takform med 
annen form en saltak på bod/toalettbygning, dersom det er ønske om det. Denne rettingen gjelder for 
hele den opprinnelige planen fra 2007, fordi hvis det står kun mønehøyde så styrer det kun bygg med 
saltak. Andre bygg har da ingen begrensning da de kun har gesimshøyde. Skal en åpne opp for at en i 
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området kan bygge med den taktypen en vil på de ulike byggene, så bør maks høyde angis som enten 
både møne- og gesimshøyde eller kun høyde. Rådmannen vil anbefale at det endres til kun «høyde».  
 
For eventuelle nye tiltak bør hovedregelen være at nye tiltak ikke må gå på bekostning av natur og 
utearealer på den enkelte tomt, eller samlet virkning for øya, og ikke komme i konflikt med ferdselsårer. 
Ny bebyggelse må plasseres på arealer som vender bort fra sjøen, og landskapstilpasning og god 
byggeskikk må vektlegges. Rådmannen kan anbefale maks utnyttelse på 150 m2 per tomt, forutsatt at 
det reguleres inn byggegrenser som sikrer at eventuell ny utbygging samspiller godt med interessene i 
området.  
 
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 
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 fire enkelte fritidseiendommer på Landøy, 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. 
 
Vurdering av innspill  
I forbindelse med oppstart sendte forslagsstiller melding om foreslått reguleringsendring til berørte 
naboer og offentlige instanser den 6.8.2019, og det kom inn to innspill: 
 
Innspill fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), datert 13.8.2019:  
Påpeker at reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og landsiden ble vedtatt etter en 
svært lang og omstendelig planprosess. Den bør derfor i størst mulig grad følges. I ettertid har ny 
kommuneplan åpnet for at fritidseiendommer kan bebygges med inntil 150 kvm bruksareal. De vil 
derfor ikke frarå at kommunen vurderer om reguleringsbestemmelsene kan endres som varslet. Vi 
forutsetter da at kommunen med utgangspunkt i føringene i statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen, foretar en konkret vurdering av hver eiendom. Bytte av areal som foreslått 
på gbnr. 19/84 har de ikke spesielle merknader til.  
 
Innspill fra Fylkeskommunen, datert 3.9.2019:  
Fylkeskommunen har ingen merknader til endring av arealformål. Når det gjelder endring av utnyttelsen 
ser det ut til at omsøkte fritidsboliger med ulike bygg allerede har en samlet utnyttelse på 150m2. 
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Fylkeskommunen 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 de ingen spesielle 
merknader, men det forutsettes at terrassen/e lokaliseres innenfor byggegrensene. 
 
Rådmannens kommentar:  
Vurderingsdelen i saken drøfter konkrete muligheter for økt utnyttelse for de aktuelle tomtene, opp mot 
forhold knyttet til allmenne interesser og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen, og overordnede føringer i kommuneplanen. Rådmannen mener at vurderingene og forslått 
innstilling i saken ivaretar innspill fra statsforvalteren. Eventuell oppfølging av fylkeskommunens 
anmodning om å sikre at 150 m2 er den totale utnyttelsen per tomt, og at terrasser er innenfor 
byggegrenser, vil gjøres gjennom vanlig praksis i eventuell byggesak.  
 
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 
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. Rådmannen 
foreslår på grunnlag av en samlet vurdering å vedta forslag til endring av detaljreguleringsplan for Udøy, 
Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden.  
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