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DISPENSASJON OG TILLATELSE 
 
Legging av vann- og avløpsledninger på land og i sjøen. 
 
Sted: Landøy og Udøy   
Tiltakshaver: Mandal kommune v/ Bydrift 

 
VEDTAK 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) § 19-2 gir teknisk forvaltning 
dispensasjon fra pbl. § 1-8 for legging av ledningene i strandsonen, samt 
dispensasjon fra områdets reguleringsplan for legging av ledningene i områder 
regulert til friluftsområde og bevaringsområde. For begrunnelse vises det til avsnittet 
«vurdering» senere i dette brevet. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a, gis det tillatelse til å legge 
vann- og avløpsledninger på og mellom Landøy og Udøy, i tråd med søknad mottatt 
13.01.17, samt dispensasjonssøknad mottatt 27.02.17. 
 
Teknisk forvaltning forutsetter at tiltakene utføres i tråd med befaringsnotatet fra 
fylkeskonservator, Mandal havns vedtak etter havne- og farvannsloven, samt vilkårene 
satt av Fiskeridirektoratet i brev av 14.03.17. Videre må slåttemarken på Landøy 
gjenopprettes, etter at gravingen har funnet sted. 
 

TEKNISK FORVALTNINGS MYNDIGHET OG SAKENS BAKGRUNN 
 
Teknisk forvaltning behandler denne sak etter myndighet tildelt i bystyrevedtak, med virkning 
fra 21.01.16 i sak 10-16. 
 
Søknaden 
TT Anlegg AS søker på vegne av Landøy Øst AS om tillatelse til å legge vann- og 
avløpsledninger på Landøy og Udøy, og i sjøen utenfor og mellom øyene. Da tiltakene skal 
utføres både i strandsonen, og i regulerte friluftsområder og områder avsatt til bevaring, 
søkes det om dispensasjon for dette. Som begrunnelse vises det til at ledningene blir 
nedgravd, og derfor ikke blir synlige verken fra land eller sjøen. Søker kan derfor ikke se at 
tiltakene vil få negative konsekvenser for bruken av området. 
 



 

HØRINGSUTTALELSER 
 
Med brev av 08.03.17 skriver fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, ved miljøvernavdelingen, 
at det er registrert viktige naturtyper som slåttemark på Landøy og et ålegressamfunn i sjøen 
utenfor Sørstranda på Landøy. Fylkesmannen ber om at kommunen setter vilkår som gjør at 
slåttemarka sikres gjenopprettet der graving utføres, og at ledningene legges utenom 
ålegressamfunnet. Det minnes også om kravene for å kunne innvilge dispensasjon etter pbl. 
§ 19-2. 
 
I brev av 14.03.17 skriver Fiskeridirektoratet region Sør, at dersom det tillates legging av 
ledninger må det stilles vilkår for å unngå skader, fare samt forhindre restriksjoner i forhold til 
deres fagområde, og de setter fram følgende krav:  
 

 Det innføres ikke forbud mot fiske der denne sjøledningen legges. 
 Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført sjøledningen under 

utøvelse av fiske. 
 Sjøledningen med lodder eller andre forankringer, må utformes slik at fiskeredskaper 

ikke hefter. 
 Sjøledningen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet i omsøkte trasé. 
 Sjøledningen posisjoner må bli lagt inn på offentlig tilgjengelig sjøkart som beskrevet 

i søknaden. 
 Vi vil videre opplyser om at tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom ledningen 

forårsaker skade på fiskeredskap eller tap av fangst. 
 
Avslutningsvis skriver Fiskeridirektoratet at alle arbeider som skal foretas i forbindelse med 
en eventuell tillatelse, må gjennomføres på en så skånsom måte som mulig, slik at det 
omkringliggende naturmiljø i så liten grad som mulig påvirkes. 
 
Med vedtak av 05.04.17 ga Mandal havn KF tillatelse til tiltaket etter havne- og 
farvannsloven, på visse vilkår. 
 
I arkeologisk rapport nr. 2017:6 skriver Norsk Maritimt Museum at de har gjennomført en 
arkeologisk registrering under vann. Det ble i Trevika på Udøy gjort funn av mulige flintavslag 
fra eldre steinalder, men landtaket vil ikke komme i konflikt med funnene. Ledningen går 
også klar av registrert kulturminne ved Sørstranda på Landøy og kan derfor legges som 
beskrevet i søknaden. 
 
I befaringsnotat datert 02.05.17 skriver fylkeskonservator at en justering av ledningstraseen 
på Landøy medfører at man ikke kommer i konflikt med en registrert gravhaug, og at de ut 
fra dette ikke anser at det er behov for videre overvåking av gravearbeidene. De minner om 
vrslingsplikten tiltakshaver har om man under arbeidets gang skulle finne noe som kan være 
av arkeologisk interesse, for eksempel områder med mye trekull, skjørbrente steiner, brent 
bein, keramikk, flint og liknende. I tilfelle skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren 
varsles. 
 

VURDERING 
 
Forvaltningsvedtak som kan berøre naturmangfoldet skal i henhold til naturmangfoldlovens 
§ 7 vurderes etter samme lovs §§ 8 - 12. Miljødirektoratets naturbasekart viser en forekomst 
av ålegress i området sør for Sørstranda på Landøy, og at ledningstraseen vil gå gjennom 
område registrert som slåttemark på samme øy. Teknisk forvaltning viser til Fiskeri-
direktoratets vurdering med tanke på ålegressforekomsten, og forutsetter at leggingen av 
ledningene utføres så skånsomt som mulig. Den registrerte ålegressforekomsten er relativt 



 

stor av omfang, og vil etter teknisk forvaltnings vurdering reetablere seg der ledningene blir 
gravd ned.  Der ledningene skal legges gjennom slåttemarka, må den autentiske jorda 
tilbakeføres og slåttemarkas mangfold av planter igjen etableres. 
 
Plan- og bygningslovens § 19-2 gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller 
i medhold av loven på nærmere vilkår. Det følger av § 19-2, 2. ledd at det ikke kan 
dispenseres dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre fremgår det at det skal foretas 
en avveining av hensynene som taler for og imot en dispensasjon. Det kan bare dispenseres 
dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Kommunen 
bør heller ikke innvilge dispensasjon når direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Intensjonen bak bygge- og deleforbudet i pbl. § 1-8 er å ivareta landskapsvernet, sikre det 
biologiske mangfoldet og allmennhetens adgang til strandsonen. Intensjonen bak de 
regulerte frilufts- og bevaringsformålene er å sikre naturverdiene i de ubebygde områdene, 
og den historisk viktige bebyggelsen og kulturmiljøet i det bebygde området. Forutsatt at 
arbeidene utføres på en skånsom måte og at ledningene tildekkes med de autentiske 
massene, vil ikke tiltaket vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsene. Teknisk 
forvaltning finner fordelene ved å sikre eiendommene gode vann- og avløpsforhold til å være   
større enn eventuelle ulemper, og finner at vilkårene i pbl. § 19-2, for å kunne gi 
dispensasjon et oppfylt. 
 

ERKLÆRING AV ANSVARSRETT 
 

TT Anlegg AS erklærer ansvarsrett som ansvarlig søker og for utførelse av arbeidet med 
legging av ledninger i sjøen og på land. Tiltaksklasse 1. 

 
INFORMASJON 

 
Ferdigstilling 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest før tiltaket tas i bruk. 
 
Gebyr 
Det blir beregnet gebyr etter gjeldende regulativ vedtatt av bystyret. 
Tekniske installasjoner inkludert VA-anlegg pbl §20 - 1 7.800,- 
Dispensasjonssøknad med høring pbl §19 - 2 9.100,- 
Til sammen  16.900,- 
Faktura ettersendes tiltakshaver.  
 
Klageadgang 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
 
Bortfall av tillatelse 
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. 
Fristen løper fra den dag tiltakshaver mottar tillatelsen. 
 
Saken er behandlet av teknisk forvaltning og den har fått vedtaksnr. 245/17. 
 
 
 
 
 



 

 
Med hilsen 

 
 

Glenn Anderson 
leder teknisk forvaltning 

Harald Martin Storaker 
byggesaksbehandler 

 
Brevet  er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND 
Fiskeridirektoratet, Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Norsk Maritimt Museum Postboks 720 Skøyen 0214 OSLO 
Landøy Øst AS Gismerøyveien 89 4515 MANDAL 
Mandal Havn KF    
  
 


