
 
 

 
 

Sikker post  
www.kristiansand.kommune.no/eDialog 
 
E-postadresse 
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no 
 

Postadresse 
Postboks 4 
4685 Nodeland 
 
Besøksadresse 
Rådhuskvartalet, 
Rådhusgata 18 

Kommunalområde  
Byggesaksbehandling 
 
Saksbehandlers 
telefonnummer: 
97990346 

Telefon 
38 07 50 00  
 
Nettadresse 
kristiansand.kommune.no 
 
Org. nummer NO985713529 

  
 
 
  

TRY RØR AS 
Linnegrøvan 28 
4640 SØGNE 

 
 

   Vår ref.: 
BYGG-21/01269-18 

(Bes oppgitt ved henvendelse) 
Deres ref.: 

   
Dato 

11.02.2022 
 
 

godkjent dispensasjon for utbygging av 
avløpsledning - 426/38 - 426/5 Okse 17 - 426/37 
Okse 20 - 426/9 Okse 13 og 14 - 428/419  Rauna 1 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 426 / 38 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: TRY RØR AS 
Tiltakshaver: Trond Wåland 
 
 

Vurdert dispensasjon: Arealplaner Dispensasjon fra formålet i kommunedelplan og 
fra byggeforbudet i 100-metersbeltet 

 

Vedtak 

Plan og bygg ved byggesaksenheten behandler søknaden etter delegasjon gitt plan- 
og bygningssjefen med virkning fra 01.01.2020. 
 
Kartskisse mottatt 13.01.2022 ligger til grunn for godkjenningen. Søknaden 
omfatter dispensasjon for legging av avløpsledninger. I medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2 gis på vilkår, dispensasjon fra formålet i kommunedelplanen 
og fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Som vilkår er satt: 

• Før det kan gis byggetillatelse til ledningene må det foreligge tillatelse etter 
Havne- og farvannsloven, fra Kristiansand Havn.  

• Det må også foreligge uttalelse/godkjenning fra Ingeniørvesenet.  
• Vilkår stilt av Fiskeridirektoratet må følges.  
• Vilkår stilt av Kystverket må følges.  
• Vilkår stilt av Ingeniørvesenet må følges.  

 
Det foreligger ikke merknader/protester til søknaden. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-3, har vi fritatt tiltaket for ytterligere 
nabovarsling av da naboers interesser i liten grad blir berørt av tiltaket. 
 
Denne tillatelsen gjelder kun dispensasjon. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det er 
gitt byggetillatelse.  
 

Kristiansand 
kommune 

TRY RØR AS 
Linnegrøvan 28 
4640 SØGNE 

Vär ref.: 
BYGG-21/01269-18 

(Bes oppgitt ved henvendelse) 
Deres ref.: 

Dato 
11.02.2022 

godkjent dispensasjon for utbygging av 
avløpsledning - 4 2 6 / 3 8  - 4 2 6 / 5  Okse 17 - 4 2 6 / 3 7  
Okse 20 - 4 2 6 / 9  Okse 13 og 14 - 4 2 8 / 4 1 9  Rauna 1 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 
Ansvarlig søker: 
Tiltakshaver: 

Vurdert dispensasjon: 

4 2 6 /  3 8 / 0 / 0  
TRY RØR AS 
Trond Wäland 

Arealplaner Dispensasjon fra formålet i kommunedelplan og 
fra byggeforbudet i 100-metersbeltet 

Vedtak 

Plan og bygg ved byggesaksenheten behandler søknaden etter delegasjon gitt plan- 
og bygningssjefen med virkning fra 01.01.2020. 

Kartskisse mottatt 13.01.2022 ligger t i l  grunn for godkjenningen. Søknaden 
omfatter dispensasjon for legging av avløpsledninger. I medhold av plan- og 
bygningsloven g 1 9 - 2  gis på vilkår, dispensasjon fra formålet i kommunedelplanen 
og fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Som vilkår er satt: 

• Før det kan gis byggetillatelse t i l  ledningene må det foreligge tillatelse etter 
Havne- og farvannsloven, fra Kristiansand Havn. 

• Det må også foreligge uttalelse/godkjenning fra Ingeniørvesenet. 
• Vilkår stilt av Fiskeridirektoratet må følges. 
• Vilkår stilt av Kystverket må følges. 
• Vilkår stilt av Ingeniørvesenet må følges. 

Det foreligger ikke merknader/protester t i l  søknaden. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-3, har vi fritatt tiltaket for ytterligere 
nabovarsling av da naboers interesser i liten grad blir berørt av tiltaket. 

Denne tillatelsen gjelder kun dispensasjon. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det er 
gitt byggetillatelse. 
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Kommunalområde 
Byggesaksbehandling 

Saksbehandlers 
te lefonnummer:  
97990346 
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38 07 so 00 
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Org. nummer  NO985713529 
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Søknaden:  
Det søkes om dispensasjon for å legge avløpsledninger som vist på skisse nedenfor. 
Det ble først, 16.04.2021 søkt dispensasjon for ledningene som er vist med rødt. 
Det ble hevdet at den grønne ledningen var godkjent, med henvisning til saker som 
BYGG-21/00736 Okse 21 og BYGG-21/01229 Okse 23. Etter nærmere 
undersøkelser viste det seg at disse sakene ikke omfatter den grønne 
hovedledningen i sjøen, men kun stikkledninger til de enkelte hytter.  
 
24.01.2022 ble søknaden endret til også å omfatte den grønne ledningen fra Rauna 
1 og videre til de aktuelle eiendommene på Okse.   
 

 
 
Andre myndigheter har også kommentert den grønne ledningen i sjøen. Det anses 
derfor ikke nødvendig med ny høring etter at saken er endret.  
 
 
Spesielle forhold: 
Det er sjøbod på Okse gnr. 426 bnr. 38 og fritidsboliger på Okse 17 og 20, samt 
gnr. 426 bnr. 9, Okse 13 og 14 som ønsker tilknytting av avløp til eiendommene.  

Søknaden: 
Det søkes om dispensasjon for å legge avløpsledninger som vist på skisse nedenfor. 
Det ble først, 16.04.2021 søkt dispensasjon for ledningene som er vist med rødt. 
Det ble hevdet at den grønne ledningen var godkjent, med henvisning til saker som 
BYGG-21/00736 Okse 21 og BYGG-21/01229 Okse 23. Etter nærmere 
undersøkelser viste det seg at disse sakene ikke omfatter den grønne 
hovedledningen i sjøen, men kun stikkledninger ti l de enkelte hytter. 

24.01.2022 ble søknaden endret ti l også å omfatte den grønne ledningen fra Rauna 
1 og videre til de aktuelle eiendommene på Okse. 
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Andre myndigheter har også kommentert den grønne ledningen i sjøen. Det anses 
derfor ikke nødvendig med ny høring etter at saken er endret. 

Spes i el le forhold: 
Det er sjøbod på Okse gnr. 426 bnr. 38 og fritidsboliger på Okse 17 og 20, samt 
gnr. 426 bnr. 9, Okse 13 og 14 som ønsker tilknytting av avløp til eiendommene. 
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Sjøboden på gnr. 426 bnr. 38, samt Okse 17 og 20 er pr i dag tilknyttet privat 
renseanlegg, mens Okse 13 og 14 kun har vann til hyttevegg. 
 
Søknaden gjelder kun dispensasjon. Hver enkelt eiendom vil sende egen søknad om 
tiltak når dispensasjon er avklart.  Den grønne fellesledningen i sjøen må også 
søkes om og godkjennes.  

Gjeldende plangrunnlag: 
Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer. Godkjent 
08.09.2005 Formål vannareal for allmenn flerbruk, annet byggeområde – 
nåværende, LNF-område og fritidsbebyggelse – nåværende.  

Estetiske krav: 
Tiltaket vil ikke være synlig når det er utført.  
 
Naturmangfoldloven 
Lednings traseen er endret som følge av uttalelsen fra Parkvesenet. Se denne.  

Beliggenhet og høydeplassering: 
Ledningen må plasseres som vist på kartskisse mottatt 13.01.2022. 
 
Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning 
skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette 
tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. 
kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser. Så snart plassering er 
kontrollert (hjørner innmålt), ber vi om at koordinater for disse sendes kommunen, 
fortrinnsvis på digital form, for ajourføring av kart. 
 
Dersom det ved kontroll av plassering i utførelsesfasen, er avvik i forhold til 
innsendt situasjonsplan/gitt tillatelse, må det innsendes ny revidert situasjonsplan 
og evt. søknad om endring av tillatelse. Dersom eventuelle avvik betinger 
endring av tillatelse, skal arbeidene stanses til det foreligger endringstillatelse. 
 
VA-tilkobling: 
Ledningene må godkjennes av Ingeniørvesenet før det kan gis byggetillatelse.  

Uttalelser/godkjenning fra annen myndighet: 
Søknaden har vært forelagt Fiskeridirektoratet, Kystverket, Parkvesenet og 
Ingeniørvesenet for uttalelse/godkjenning.  
 
Før det kan gis byggetillatelse må det foreligge tillatelse etter Havne og 
Farvannsloven og godkjenning fra Ingeniørvesenet. 
 
Vi kan ikke se at ytterligere sektor myndigheters saksområde blir direkte berørt av 
dispensasjonssøknaden. Kopi av vedtaket sendes Statsforvalteren i Agder.  
 
Fiskeridirektoratet uttaler følgende:  
Ifølge vår karttjeneste på nett kartverktøy på https://portal.fiskeridir.no/plan er det 
registrert biologisk mangfold i området. Dette er flere ålegrasenger med viktig 
verdi. En av de aktuelle ålegrasengene er lokalisert øst for Langholmen. I henhold 
til mottatte dokumenter og kart vil de omsøkte ledningene vil gå rett gjennom dette 
området.  
 
Ålegrasenger er en svært viktig naturtype da den fungerer som levested og 
oppvekstområde for en stor rekke fiske- og skalldyrarter. Dette er bakgrunnen for 
at de er kartlagt som viktige områder for å ivareta det marine biologiske 

Sjøboden på gnr. 426 bnr. 38, samt Okse 17 og 20 er pr i dag tilknyttet privat 
renseanlegg, mens Okse 13 og 14 kun har vann til hyttevegg. 

Søknaden gjelder kun dispensasjon. Hver enkelt eiendom vil sende egen søknad om 
tiltak når dispensasjon er avklart. Den grønne fellesledningen i sjøen må også 
søkes om og godkjennes. 

Gjeldende plangrunnlag: 
Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer. Godkjent 
08.09.2005 Formål vannareal for allmenn flerbruk, annet byggeområde - 
näverende, LNF-omräde og fritidsbebyggelse - nåværende. 

Estetiske krav: 
Tiltaket vil ikke være synlig når det er utført. 

Naturmangfoldloven 
Lednings traseen er endret som følge av uttalelsen fra Parkvesenet. Se denne. 

Beliggenhet og høydeplassering: 
Ledningen må plasseres som vist på kartskisse mottatt 13.01.2022. 

Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning 
skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmälingsteknisk prosjektering av dette 
tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. 
kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser. Så snart plassering er 
kontrollert (hjorner innmält), ber vi om at koordinater for disse sendes kommunen, 
fortrinnsvis på digital form, for ajourføring av kart. 

Dersom det ved kontroll av plassering i utførelsesfasen, er avvik i forhold til 
innsendt situasjonsplan/gitt tillatelse, må det innsendes ny revidert situasjonsplan 
og evt. søknad om endring av tillatelse. Dersom eventuelle avvik betinger 
endring av tillatelse, skal arbeidene stanses til det foreligger endringstillatelse. 

VA-tilkobling: 
Ledningene må godkjennes av Ingeniørvesenet før det kan gis byggetillatelse. 

Uttalelser/godkjenning fra annen myndighet: 
Søknaden har vært forelagt Fiskeridirektoratet, Kystverket, Parkvesenet og 
Ingeniørvesenet for uttalelse/godkjenning. 

Før det kan gis byggetillatelse må det foreligge tillatelse etter Havne og 
Farvannsloven og godkjenning fra Ingeniørvesenet. 

Vi kan ikke se at ytterligere sektor myndigheters saksområde blir direkte berørt av 
dispensasjonssøknaden. Kopi av vedtaket sendes Statsforvalteren i Agder. 

Fiskeridirektoratet uttaler følgende: 
Ifølge vår karttjeneste på nett kartverktøy på https://portal.fiskeridir.no/plan er det 
registrert biologisk mangfold i området. Dette er flere ålegrasenger med viktig 
verdi. En av de aktuelle ålegrasengene er lokalisert øst for Langhalmen. I henhold 
til mottatte dokumenter og kart vil de omsokte ledningene vil gå rett gjennom dette 
omrädet. 

Ålegrasenger er en svært viktig naturtype da den fungerer som levested og 
oppvekstområde for en stor rekke fiske- og skalldyrarter. Dette er bakgrunnen for 
at de er kartlagt som viktige områder for å ivareta det marine biologiske 
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mangfoldet. Det finnes også et stort gytefelt for kysttorsk i Torvefjorden. Dette må 
sees i sammenheng med ålegrasengene da yngel fra gyteområdet bruker 
ålegrasenger som oppvekstområder. 
 
Sjøledningen bør helst legges utenom forekomstene av ålegress, men dersom dette 
synes vanskelig kan de legges løst oppå bunnen. Det er viktig å unngå å spyle eller 
grave ned ledningen, eller utføre annet arbeid som kan skade enga. Det er ikke 
registrert at det foregår fiske der kablene skal trekkes. Likevel vil det kunne utøves 
et generelt fiske med garn, ruser og teiner i området hvor ledningen er planlagt. 
Eventuelle skader som måtte følge av det aktuelle tiltaket skal bæres av 
tiltakshaver. Fiskeridirektoratet region Sør ber om at det ved eventuell tillatelse må 
stilles eventuelle vilkår for å unngå skade, forringelser, forhindre restriksjoner med 
mer i det farvannet som berøres av tiltaket, jf. plan og bygningsloven § 19-2 første 
ledd og havne og farvannsloven § 16, tredje ledd. Det forutsettes følgende: 
 

• Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført 
rør/ledninger under utøvelse av fiske.  

• Ledninger må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder.  
• Alle arbeider som skal foretas i forbindelse med en eventuell tillatelse må 

gjennomføres på en så skånsom måte som mulig, slik at det 
omkringliggende miljø i så liten grad som mulig påvirkes. 

• Det innføres ikke forbud mot fiske der rørledningene legges. 
• Ledninger, med lodder eller andre forankringer, må utformes slik at 

fiskeredskaper ikke hefter.  
• Ledningenes posisjoner skal kartfestes. 

 
Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke se at tiltaket vil kunne medføre negative 
konsekvenser for de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta. Vi vil på det 
grunnlag ikke motsette oss at det gis eventuell dispensasjon etter plan og 
bygningsloven, eller tillatelse etter havne og farvannsloven for dette tiltaket. 
 
Kystverket uttaler følgende:  
Det søkes om å legge to stikkledninger fra fritidsboliger på eiendommene gnr 426 
bnr 38 og 9 på Okse, disse fremføres til eksisterende avløpsledning i sjø, hvor de 
tilkobles.  
 
Tiltaket er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 14. Tiltaket ligger utenfor 
hoved- og biled, krysser ikke kommunegrenser, og det blir derfor lokal 
havnemyndighet som skal behandle en eventuell søknad etter havne og 
farvannsloven. Kystverket minner om at det ikke kan fattes vedtak etter havne- og 
farvannsloven før tiltaket er i tråd med plan og/eller det foreligger dispensasjon(er) 
jf. § 14 fjerde ledd.  
 
Skal tiltaket skiltes eller merkes på annen måte for å opplyse de sjøfarende om 
tiltaket er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 10. Søknad etter 
havne- og farvannsloven § 10 er det Kystverket som vurderer og eventuelt gir 
tillatelse til.  
 
Kystverket ber kommunen ved en eventuell tillatelse om å sikre at sjøledningene 
meldes inn til Sjøkartverket, slik at sjøkartet kan oppdateres.  
 
Vi gjør oppmerksom på at eksisterende sjøledning vedlagt søknaden ikke er 
avmerket i sjøkart. Av hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet er 
det viktig at de sjøfarende gjøres kjent med hvor det ligger sjøledninger. Vi ber 
kommunen å sørge for at eier av sjøledningene sender inn melding med vedlagt 
kart der ledningenes nøyaktige posisjon er inntegnet til EFS v/ Kartverket 
Sjødivisjonen, efs@kartverket.no, for oppdatering av sjøkart.  

mangfoldet. Det finnes også et stort gytefelt for kysttorsk i Torvefjorden. Dette må 
sees i sammenheng med ålegrasengene da yngel fra gyteområdet bruker 
ålegrasenger som oppvekstområder. 

Sjøledningen bør helst legges utenom forekomstene av ålegress, men dersom dette 
synes vanskelig kan de legges løst oppå bunnen. Det er viktig å unngå å spyle eller 
grave ned ledningen, eller utføre annet arbeid som kan skade enga. Det er ikke 
registrert at det foregår fiske der kablene skal trekkes. Likevel vil det kunne utøves 
et generelt fiske med garn, ruser og teiner i området hvor ledningen er planlagt. 
Eventuelle skader som måtte følge av det aktuelle tiltaket skal bæres av 
tiltakshaver. Fiskeridirektoratet region Sør ber om at det ved eventuell tillatelse må 
stilles eventuelle vilkår for å unngå skade, forringelser, forhindre restriksjoner med 
mer i det farvannet som berøres av tiltaket, jf. plan og bygningsloven $19 -2  forste 
ledd og havne og farvannsloven § 16, tredje ledd. Det forutsettes følgende: 

• Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført 
rør/ledninger under utøvelse av fiske. 

• Ledninger må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet noen steder. 
• AIie arbeider som skal foretas i forbindelse med en eventuell tillatelse må 

gjennomføres på en så skånsom måte som mulig, slik at det 
omkringliggende miljø i så liten grad som mulig påvirkes. 

• Det innføres ikke forbud mot fiske der rørledningene legges. 
• Ledninger, med lodder eller andre forankringer, må utformes slik at 

fiskeredskaper ikke hefter. 
• Ledningenes posisjoner skal kartfestes. 

Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke se at tiltaket vil kunne medføre negative 
konsekvenser for de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta. Vi vil på det 
grunnlag ikke motsette oss at det gis eventuell dispensasjon etter plan og 
bygningsloven, eller tillatelse etter havne og farvannsloven for dette tiltaket. 

Kystverket uttaler følgende: 
Det søkes om å legge to stikkledninger fra fritidsboliger på eiendommene gnr 426 
bnr 38 og 9 på Okse, disse fremføres til eksisterende avløpsledning i sjø, hvor de 
tilkobles. 

Tiltaket er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 14. Tiltaket ligger utenfor 
hoved- og biled, krysser ikke kommunegrenser, og det blir derfor lokal 
havnemyndighet som skal behandle en eventuell søknad etter havne og 
farvannsloven. Kystverket minner om at det ikke kan fattes vedtak etter havne- og 
farvannsloven før tiltaket er i tråd med plan og/eller det foreligger dispensasjon(er) 
jf. § 14 fjerde ledd. 

Skal tiltaket skiltes eller merkes på annen måte for å opplyse de sjøfarende om 
tiltaket er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 10. Søknad etter 
havne- og farvannsloven § 10 er det Kystverket som vurderer og eventuelt gir 
tillatelse til. 

Kystverket ber kommunen ved en eventuell tillatelse om å sikre at sjøledningene 
meldes inn til Sjøkartverket, slik at sjøkartet kan oppdateres. 

Vi gjor oppmerksom pa at eksisterende sjoledning vedlagt soknaden ikke er 
avmerket i sjøkart. Av hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet er 
det viktig at de sjofarende gjores kjent med hvor det ligger sjoledninger. Vi ber 
kommunen å sørge for at eier av sjøledningene sender inn melding med vedlagt 
kart der ledningenes nøyaktige posisjon er inntegnet ti l EFS v/ Kartverket 
Sjodivisjonen, efs@kartverket.no, for oppdatering av sjokart. 
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Kystverket er klageinstans for kommunale vedtak etter havne- og 
farvannslovgivningen og vil følgelig ikke kommentere tiltaket konkret 
 
Parkvesenet uttaler følgende:  
Viser til søknad om tilkopling til VA. Eksisterende VA-ledning går gjennom en 
lokalitet med ålegress. Denne er også vist i kommunens innsynsverktøy. Dersom 
det skal etableres ny ledning gjennom området bør den legges utenom lokaliteten. 
Dersom søknaden omfatter nye stikk som kopler seg på eksisterende VA-ledning og 
nye ledninger ikke legges i område med ålegress, har parkvesenet ingen merknader 
til tiltaket. 
 
Ingeniørvesenet uttaler følgende: 
Det søkes om å legge to stikkledninger fra fritidsboliger på eiendommene gnr 426 
bnr 38 og 9 på Okse, disse fremføres til eksisterende avløpsledning i sjø, hvor de 
tilkobles.  
 
Ingeniørvesenet ber om at det ved en eventuell tillatelse: 

• sikres at sjøledningene søkes inn til abonnent avdeling 
• kommunen må kunne tillate andre eiendommer i området å koble seg til 

privat ledning.  
 
VA Søknaden undertegnes av godkjent foretak og abonnent, og sendes direkte til 
vann- og avløpsenheten. Situasjonsplan, samt annen relevant informasjon, skal 
legges ved.  
 
Vi gjør oppmerksom på at eksisterende sjøledning (merket eksisterende 
avløpsledning Borøya Avløpslag) vedlagt søknaden ikke er avmerket/registret i 
Vann og avløp kart. Den må også søkes inn til vann- og avløpsenheten. 

Plan- og bygningssjefens kommentarer til uttalelser: 
Den grønne sjøledningen som egentlig var en eksisterende ledning har fått endret 
plassering som følge av uttalelse fra parkvesenet, da den ikke var lagt ennå. Det 
viste seg også at den ikke var søkt om og godkjent. Den er derfor med i denne 
dispensasjons behandlingen.  

Dispensasjoner: 
Tiltaket er i strid med kommunedelplan og plan- og bygningsloven og er avhengig 
av dispensasjon for å kunne få tillatelse. 
 
Dispensasjonsgrunnlaget: 
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen mulighet til å gi varig eller midlertidig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kreves 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formål ikke 
blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og 
regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i 
lovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Kommunens adgang til å 
gi dispensasjon er avgrenset. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der 
fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste 
folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. 
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. 

Kystverket er klageinstans for kommunale vedtak etter havne- og 
farvannslovgivningen og vil følgelig ikke kommentere tiltaket konkret 

Parkvesenet uttaler følgende: 
Viser ti l søknad om tilkopling til VA. Eksisterende VA-ledning går gjennom en 
lokalitet med ålegress. Denne er også vist i kommunens innsynsverktøy. Dersom 
det skal etableres ny ledning gjennom området bør den legges utenom lokaliteten. 
Dersom søknaden omfatter nye stikk som kopler seg på eksisterende VA-ledning og 
nye ledninger ikke legges i område med ålegress, har parkvesenet ingen merknader 
til tiltaket. 

Ingeniørvesenet uttaler følgende: 
Det søkes om å legge to stikkledninger fra fritidsboliger på eiendommene gnr 426 
bnr 38 og 9 på Okse, disse fremføres til eksisterende avløpsledning i sjø, hvor de 
tilkobles. 

Ingeniørvesenet ber om at det ved en eventuell tillatelse: 
• sikres at sjøledningene søkes inn til abonnent avdeling 
• kommunen må kunne tillate andre eiendommer i området å koble seg til 

privat ledning. 

VA Søknaden undertegnes av godkjent foretak og abonnent, og sendes direkte til 
vann- og avlopsenheten. Situasjonsplan, samt annen relevant informasjon, skal 
legges ved. 

Vi gjor oppmerksom pä at eksisterende sjoledning (merket eksisterende 
avløpsledning Borøya Avløpslag) vedlagt søknaden ikke er avmerket/registret i 
Vann og avlop kart. Den_mä ogsä sokes inn til vann- og avlopsenheten. 

Plan- og bygningssjefens kommentarer til uttalelser: 
Den grønne sjøledningen som egentlig var en eksisterende ledning har fått endret 
plassering som følge av uttalelse fra parkvesenet, da den ikke var lagt ennå. Det 
viste seg også at den ikke var søkt om og godkjent. Den er derfor med i denne 
dispensasjons behandlingen. 

Dispensasjoner: 
Tiltaket er i strid med kommunedelplan og plan- og bygningsloven og er avhengig 
av dispensasjon for å kunne få tillatelse. 

Dispensasjonsgrunnlaget: 
Plan- og bygningsloven $19 -2  gir kommunen mulighet ti l å gi varig eller midlertidig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kreves 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formål ikke 
blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og 
regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet ti l å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i 
lovens§ 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Kommunens adgang til å 
gi dispensasjon er avgrenset. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der 
fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt ti l 
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste 
folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. 
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. 
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Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i 
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra 
eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til 
hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående 
eiendommene. 
 
Søknad om dispensasjon: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 er det søkt om dispensasjon fra 
formålet i kommunedelplanen og byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen 
vedrørende legging av avløpsledninger. 
 
En liten del av stikkledningen til Okse 13 og 14 passerer LNF-område. Søknaden 
tolkes til også å gjelde dispensasjon fra dette formålet.  
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon: 
Som begrunnelse oppgir ansvarlig søker/tiltakshaver følgende:  
 
Sjøboden på gnr. 426 bnr. 38, samt Okse 17 og 20 er pr i dag tilknyttet privat 
renseanlegg, mens Okse 13 og 14 kun har vann til hyttevegg. Det vil være en stor 
fordel å tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg, slik at en unngår 
miljøutfordringer i forhold til private løsninger og utslipp i sjø. 
 
Ledningen i sjø sikres mot oppdrift, og overgangen mellom land/ sjø ivaretas med å 
legge ledningen opp gjennom bryggen. Den vil da ikke være synlig.  
 
Tiltakshavere ønsker å oppgradere sanitærforholdene til sine fritidsboliger. Det 
ligger i dag avløpsledning i nærheten av eiendommene. Det vil være en stor fordel 
å tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg, slik at en unngår miljøutfordringer i 
forhold til private løsninger og utslipp i sjø. Tiltaket vil bli utført på skånsom måte 
og der det er nødvendig vil det tilføres stedlige masser for å dekke til selve tiltaket. 
Hensynene bak kommuneplanen er å skape en fornuftig, helhetlig og forutsigbare 
disponering av arealer. De aktuelle eiendommene er bebygd med fritidsboliger. At 
disse får en hensiktsmessig og miljøvennlig avløpsløsning, anses å være i tråd med 
formålet i planen. Selv om det er byggeforbud i 100 metersbeltet og eiendommen 
kommer inn under dette, vil tiltaket ikke være synlig for andre når det er ferdig. 
Det vil av den grunn ikke være spesielle ulemper for allmenheten med å la 
eiendommen tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg. Vi kan ikke se at tiltaket 
kommer inn under noen rekkefølge bestemmelser eller kulturminner. Det er ikke 
registrerte forhold på omsøkte eiendom som er i strid med naturmangfoldloven. 
 
Hensyn: 
Hensynet bak byggeforbudet i 100-metsbeltet langs sjøen jf pbl § 1-8 er at det skal 
det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser i 100-metersbeltet langs sjøen.  
 
Hensynet bak formålet vannareal for allmenn flerbruk som det søkes dispensasjon 
fra, er å sikre allmenhetens bruk av sjøarealene. 
 
Vurdering: 
Det er kun ilandføring av ledningene som krever dispensasjon fra byggeforbudet i 
100-metersbeltet. Ledningene vil ikke være synlige når de er lagt.  Vi kan derfor 
ikke se at de vil få negative konsekvenser for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser.  
 

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet ti l offentlighet, samråd og medvirkning i 
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra 
eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er ti l 
hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående 
eiendommene. 

Soknad om dispensasjon; 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 er det søkt om dispensasjon fra 
formålet i kommunedelplanen og byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen 
vedrørende legging av avløpsledninger. 

En liten del av stikkledningen til Okse 13 og 14 passerer LNF-omrde. Soknaden 
tolkes til også å gjelde dispensasjon fra dette formålet. 

Begrunnelse for soknad om dispensasjon; 
Som begrunnelse oppgir ansvarlig søker/tiltakshaver følgende: 

Sjøboden på gnr. 426 bnr. 38, samt Okse 17 og 20 er pr i dag tilknyttet privat 
renseanlegg, mens Okse 13 og 14 kun har vann til hyttevegg. Det vil være en stor 
fordel å tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg, slik at en unngår 
miljøutfordringer i forhold til private løsninger og utslipp i sjø. 

Ledningen i sjø sikres mot oppdrift, og overgangen mellom land/ sjø ivaretas med å 
legge ledningen opp gjennom bryggen. Den vil da ikke være synlig. 

Tiltakshavere ønsker å oppgradere sanitærforholdene til sine fritidsboliger. Det 
ligger i dag avløpsledning i nærheten av eiendommene. Det vil være en stor fordel 
å tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg, slik at en unngår miljøutfordringer i 
forhold til private løsninger og utslipp i sjø. Tiltaket vil bli utført på skånsom måte 
og der det er nødvendig vil det tilføres stedlige masser for å dekke til selve tiltaket. 
Hensynene bak kommuneplanen er å skape en fornuftig, helhetlig og forutsigbare 
disponering av arealer. De aktuelle eiendommene er bebygd med fritidsboliger. At 
disse får en hensiktsmessig og miljøvennlig avløpsløsning, anses å være i tråd med 
formålet i planen. Selv om det er byggeforbud i 100 metersbeltet og eiendommen 
kommer inn under dette, vil tiltaket ikke være synlig for andre når det er ferdig. 
Det vil av den grunn ikke være spesielle ulemper for allmenheten med å la 
eiendommen tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg. Vi kan ikke se at tiltaket 
kommer inn under noen rekkefølge bestemmelser eller kulturminner. Det er ikke 
registrerte forhold på omsøkte eiendom som er i strid med naturmangfoldloven. 

Hensyn: 
Hensynet bak byggeforbudet i 100-metsbeltet langs sjøen jf pbl § 1-8 er at det skal 
det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser i 100-metersbeltet langs sjøen. 

Hensynet bak formålet vannareal for allmenn flerbruk som det søkes dispensasjon 
fra, er å sikre allmenhetens bruk av sjøarealene. 

Vurdering: 
Det er kun ilandføring av ledningene som krever dispensasjon fra byggeforbudet i 
100-metersbeltet. Ledningene vil ikke være synlige når de er lagt. Vi kan derfor 
ikke se at de vil få negative konsekvenser for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. 
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Når det gjelder ledningen i sjøen kan denne komme i konflikt med hensynet til 
allmenn ferdsel. Dette vil bli ivaretatt i søknad etter havne og farvannsloven. Den 
kan også komme i konflikt med fiskeriinteresser og naturmangfold. Hensynet til 
dette er ivaretatt ved at søknaden er sendt til Fiskeridirektoratet, Kystverket og 
Parkvesenet. Ledningens plassering er endret for å unngå naturmangfold på 
bakgrunn av Parkvesenets uttalelse. Så lenge disse interessene ivaretas kan vil ikke 
se at hensynene bak formålet i planen vil bli skadelidende.  
 
De er en fordel at de ulike eiendommene gis mulighet til en oppgradert og 
miljøvennlig avløpsløsning med tilknytning til offentlig avløp.  Vi kan ikke se at 
tiltaket vil skape uheldig presedens for andre lignende saker.  
 
Hensynene bak byggeforbudet og formålet i reguleringsplanen anses ikke å bli 
skadelidende ved at dispensasjon innvilges.  
 
Det må da, i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 andre ledd andre punktum 
vurderes om fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Så lenge andre myndigheters interesser er ivaretatt kan vi ikke se at det er 
spesielle ulemper knyttet til søknaden. Tiltaket vil ikke være synlig for 
allmennheten og vil heller ikke få negative konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Fordelen med tiltaket er at flere eiendommer vil få en oppgradert og mer 
miljøvennlig avløpsløsning. Det vises ellers til søkers begrunnelse.  
 
Når det gjelder dispensasjon fra LNF-formålet for del av stikkledning til Okse 13 og 
14 anses hensynet bak bestemmelsen i stor grad å være sammenfallende med 
hensynet bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Det vises derfor til 
vurderingen ovenfor når det gjelder dispensasjon fra dette formålet.   
  
Konklusjon: 
Plan- og bygningssjefen konkluderer med at hensynene bak bestemmelsen og 
lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. Forutsetningene for å kunne gi den omsøkte 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 foreligger.  
 
Som vilkår er satt: 

• Før det kan gis byggetillatelse til ledningene må det foreligge tillatelse etter 
Havne- og farvannsloven, fra Kristiansand Havn.  

• Det må også foreligge uttalelse/godkjenning fra Ingeniørvesenet.  
• Vilkår stilt av Fiskeridirektoratet må følges.  
• Vilkår stilt av Kystverket må følges.  
• Vilkår stilt av Ingeniørvesenet må følges.  

  
Gebyr 
På grunn av lang behandlingstid kreves det ikke gebyr for dispensasjonen. Tiltaket 
gebyrlegges etter betalingssatser for kartgebyr datert 01.01.2021.  
 
Følgende gebyr skal betales: 
 

Beskrivelse Varenr. Beløp 
Kartavgift 5032 1 000 
Totalt gebyr å betale  1 000 

 

Når det gjelder ledningen i sjøen kan denne komme i konflikt med hensynet t i l  
allmenn ferdsel. Dette vil bli ivaretatt i søknad etter havne og farvannsloven. Den 
kan også komme i konflikt med fiskeriinteresser og naturmangfold. Hensynet ti l 
dette er ivaretatt ved at søknaden er sendt ti l Fiskeridirektoratet, Kystverket og 
Parkvesenet. Ledningens plassering er endret for å unngå naturmangfold på 
bakgrunn av Parkvesenets uttalelse. Så lenge disse interessene ivaretas kan vil ikke 
se at hensynene bak formålet i planen vil bli skadelidende. 

De er en fordel at de ulike eiendommene gis mulighet t i l  en oppgradert og 
miljøvennlig avløpsløsning med tilknytning t i l  offentlig avløp. Vi kan ikke se at 
tiltaket vil skape uheldig presedens for andre lignende saker. 

Hensynene bak byggeforbudet og formålet i reguleringsplanen anses ikke å bli 
skadelidende ved at dispensasjon innvilges. 

Det må da, i henhold t i l  plan- og bygningslovens§ 19-2 andre ledd andre punktum 
vurderes om fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Så lenge andre myndigheters interesser er ivaretatt kan vi ikke se at det er 
spesielle ulemper knyttet t i l  søknaden. Tiltaket vil ikke være synlig for 
allmennheten og vil heller ikke få negative konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet. 

Fordelen med tiltaket er at flere eiendommer vil få en oppgradert og mer 
miljøvennlig avløpsløsning. Det vises ellers t i l  søkers begrunnelse. 

Når det gjelder dispensasjon fra LNF-formälet for del av stikkledning t i l  Okse 13 og 
14 anses hensynet bak bestemmelsen i stor grad å være sammenfallende med 
hensynet bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Det vises derfor ti l 
vurderingen ovenfor når det gjelder dispensasjon fra dette formålet. 

Konklusjon; 
Plan- og bygningssjefen konkluderer med at hensynene bak bestemmelsen og 
lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. Forutsetningene for å kunne gi den omsokte 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven g 1 9 - 2  foreligger. 

Som vilkår er satt: 
• Før det kan gis byggetillatelse t i l  ledningene må det foreligge tillatelse etter 

Havne- og farvannsloven, fra Kristiansand Havn. 
• Det må også foreligge uttalelse/godkjenning fra Ingeniørvesenet. 
• Vilkår stilt av Fiskeridirektoratet må følges. 
• Vilkår stilt av Kystverket må følges. 
• Vilkår stilt av Ingeniørvesenet må følges. 

Gebyr 
På grunn av lang behandlingstid kreves det ikke gebyr for dispensasjonen. Tiltaket 
gebyrlegges etter betalingssatser for kartgebyr datert 01.01.2021. 

Følgende gebyr skal betales: 

Beskrivelse 
Kartavgift 

Varenr. 
5032 

Belop 
1 000 

Totalt gebyr å betale 1 000 
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Gebyr ettersendes tiltakshaver: Trond Wåland, Vågsbygd Ringvei 26, 4620 
Kristiansand.  

Gyldighet: 
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller 
tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9. 

Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28. 
Se vedlagte orientering.  
 
Har du/dere spørsmål?  
Ta kontakt med saksbehandler på tlf. 38041117/97990346 eller på e-post 
Bjorg.Holme@kristiansand.kommune.no. 
 
 
 
Med hilsen 
  
 
Gudveig Tønnesøl Dalaker Arne Kjell Brunes  
Avdelingsleder byggesak 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
 

Byggesaksleder  

 
 
 
Vedlegg: 
Tilbakemelding - Anmodning om uttalelse til søknad om dispensasjon fra bygge og 
deleforbundet - Ingen adresse - avløpsledning gnr426 bnr38, Kristi.pdf 
Uttalelse - Søknad om etablering av avløpsledninger i sjø - gnr 426 bnr 38 og 9 - 
Okse - Kristiansand kommune - Agder fylke.pdf 
 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 
Trond Wåland 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebyr ettersendes tiltakshaver: Trond Wåland, Vågsbygd Ringvei 26, 4620 
Kristiansand. 

Gyldighet: 
Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller 
tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9. 

Klageadgang: 
Vedtaket kan päklages, jfr. plan- og bygningsloven g 1-9 og forvaltningsloven g 28. 
Se vedlagte orientering. 

Har du /dere  spørsmål? 
Ta kontakt med saksbehandler på tlf. 38041117 /97990346 eller på e-post 
Bjorg. Holme@kristiansand. kommune. no. 

Med hilsen 

Gudveig Tønnesøl Dalaker 
Avdelingsleder byggesak 

Arne Kjell Brunes 
Byggesaksleder 

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

Vedlegg: 
Tilbakemelding - Anmodning om uttalelse til søknad om dispensasjon fra bygge og 
deleforbundet - Ingen adresse - avløpsledning gnr426 bnr38, Kristi.pdf 
Uttalelse - Søknad om etablering av avløpsledninger i sjø - gnr 426 bnr 38 og 9 - 
Okse - Kristiansand kommune - Agder fylke.pdf 

Kopi ti l: 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 
Trond Wäland 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 
 
 
Klageorgan 
Avgjørelsen kan påklages til statsforvalteren i Agder som har fått delegert myndighet fra 
departementet til å avgjøre saker om klage over vedtak fattet av kommunen. 
 
Klageadgang, hvem kan klage? 
Vedtak om tillatelse eller avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages av en part 
eller annen med rettslig klageinteresse. Du vil som ansvarlig søker/tiltakshaver og som nabo 
i utgangspunktet ha full adgang til å klage. Noen klager fra nabo kan likevel bli avvist, 
dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning. Dersom man har en annen 
tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett. 
 
Klageadressat 
Klagen skal sendes til: 
Plan og bygg, Postboks 4, 4685 Nodeland 
Besøksadresse: Rådhusgata 18 – etter avtale. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn for sent, kan vi se bort fra klagen. 
Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det. 
Søknad om forlenget frist må også sendes innen 3 uker. 
 
Innholdet i klagen 
Du må presisere: 

• Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer 
• Årsaken til at du klager 
• Den eller du endringer som du ønsker 
• Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 
• Du må oppgi ditt navn og adresse. 
• Klagen må undertegnes. 

 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid 
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er 
avgjort (søke oppsettende virkning). Søknaden må begrunnes og sendes til plan-, bygg- og 
oppmålingsetaten. Plan- og bygningssjefens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke 
påklages, men du kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for 
fylkesmannen til ny vurdering. 

 
Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 
dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Ved å ta kontakt med plan-, bygg- og 
oppmålingsetaten vil du få nærmere veiledning om: 

• adgangen til å klage 
• fremgangsmåten ved klage 
• saksbehandlingsregler ved klage 

 
Kostnader ved omgjøring av vedtak 
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning 
for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen 
er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at 
vedtaket blir 
endret. Kravet må settes frem for Plan og bygg senest 3 uker etter at du har mottatt det nye 
vedtaket. Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene 
om fritt 
rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. En advokat kan gi nærmere 
opplysninger om dette. 
 
 

ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

Klageorgan 
Avgjørelsen kan påklages til statsforvalteren i Agder som har fått delegert myndighet fra 
departementet til å avgjøre saker om klage over vedtak fattet av kommunen. 

Klageadgang, hvem kan klage? 
Vedtak om tillatelse eller avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages av en part 
eller annen med rettslig klageinteresse. Du vil som ansvarlig søker/tiltakshaver og som nabo 
i utgangspunktet ha full adgang til å klage. Noen klager fra nabo kan likevel bli avvist, 
dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning. Dersom man har en annen 
tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett. 

Klageadressat 
Klagen skal sendes ti l: 
Plan og bygg, Postboks 4, 4685 Nodeland 
Besoksadresse: Rädhusgata 18 - etter avtale. 

Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn for sent, kan vi se bort fra klagen. 
Du kan soke om f forlenget fristen, men da ma du begrunne hvorfor du onsker det. 
Soknad om forlenget frist ma ogsä sendes innen 3 uker. 

Innholdet i klagen 
Du mä presisere: 

• Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer 
• Årsaken til at du klager 
• Den eller du endringer som du ønsker 
• Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 
• Du ma oppgi ditt navn og adresse. 
• Klagen ma undertegnes. 

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid 
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller t i l  klagen er 
avgjort (søke oppsettende virkning). Søknaden må begrunnes og sendes til plan-, bygg- og 
oppmälingsetaten. Plan- og bygningssjefens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke 
påklages, men du kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for 
fylkesmannen til ny vurdering. 

Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har du rett ti l å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 
dette finnes i forvaltningslovens§§ 18 og 19. Ved å ta kontakt med plan-, bygg- og 
oppmälingsetaten vil du fä naermere veiledning om: 

• adgangen til ä klage 
• fremgangsmåten ved klage 
• saksbehandlingsregler ved klage 

Kostnader ved omgjøring av vedtak 
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning 
for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen 
er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at 
vedtaket blir 
endret. Kravet må settes frem for Plan og bygg senest 3 uker etter at du har mottatt det nye 
vedtaket. Du kan ogsä soke om ä fa dekket utgifter til nodvendig advokathjelp etter reglene 
om fritt 
rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. En advokat kan gi nærmere 
opplysninger om dette. 
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