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Ansvarlig søker: TT ANLEGG AS 
Tiltakshaver: LANDØY ØST AS 
 
 

 
Vedtak 

 

I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 19-2, innvilger kommunen dispensasjon fra 
reguleringsplanenes friluftsformål, på land og i sjø, jf. Pbl. § 12.4 (rettsvirkning av reguleringsplan). 
Videre gis det dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen, pbl. § 1-8, 
for etablering av vann og avløpsledninger i sjø og på land. Som begrunnelse vises det til vurdering 
nedenfor.  
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 20-3 gis tillatelse til legging av vann og 
avløpsledninger i sjø og på land i tråd med situasjonskart vedlagt søknaden, mottatt den 13.8.2021, 
samt øvrig dokumentasjon mottatt 10.9.2021. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 

 Før den enkelte eiendom tilknyttes kommunal vannforsyning skal det foreligge godkjent 
rørleggermelding for hver eiendom. Rørleggermelding må sendes avdeling for teknisk drift, for 
hver eiendom før tiltaket igangsettes.  
 

 Sammen med anmodning om ferdigattest skal det innsendes dokumentasjon på at eierskapet 
til hele anlegget er organisert som et andelslag hvor alle tilkoblede eiendommer eier hver sin 
forholdsmessige andel.  
 

 Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å koble flere fritidsboliger, enn de som tidligere 
er tilkoblet, samt de 10 som godkjennes i dette vedtaket, må dette omsøkes før slik påkobling 
kan utføres. 

 
 Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad, datert 13.8.2021, og 

tilleggsopplysninger mottatt 10.9.2021, med følgende tillegg: Det er et vilkår for tillatelsen at 
utslippet til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskrift om forurensning §§ 13-6 til 13-16 og 
som angitt i tidligere tillatelse og søknad.  
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 pumpekummer og alle rørtraseer skal graves ned og legges skjult i terrenget og etter endt 

gjennomføring skal området fremstå tilnærmet som før tiltaket ble igangsatt. Der hvor 
ledningene skal føres på land tillates ikke sprenging i svaberget ned mot sjøen, dersom 
ledningen ikke kan skjules i løsmasser, eller under eksisterende brygger eller lignende må det 
bores i fjellet nærmest sjøen.  

 
 Ved utlegging i sjøen skal alle vilkår stilt av Fiskeridirektoratet og Kristiansand havn 

etterkommes.  
 

 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. 

 
 Hovedledninger og alle stikkledninger, frem til den enkelte bygning skal innmåles og ved 

ferdigmelding skal det innsendes SOSI fil som angir ledningers plassering, dette gjelder også 
ledninger i sjøen.  
 

 Tiltakshaver skal så snart tiltaket er ferdigstilt sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er 
nøyaktiginntegnet med posisjoner oppgitt i WGS 84 (lengde/bredde) til Etterretning for 
sjøfarende v Statens Kartverk Sjø, https:/kartverket.no/Efs/innmelding-av-rettelser/. Tiltaket 
kan ikke tas i bruk for slik melding er sendt. Kopi av melding sendes samtidig til Kristiansand 
Havn IKS, postboks 114, 4664 Kristiansand. 

 
 Selv om tillatelse er gitt plikter den som volder forurensing å svare erstatning som måtte følge 

av alminnelige erstatningsregler. Det vises for øvrig til forurensningsloven vedrørende endring 
og omgjøring av tillatelse. 

 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
 

Bakgrunn 
 
TT Anlegg AS søker på vegne av Landøy Øst AS om tillatelse til å utvide eksisterende ledningsnett for 
vann og avløpsledninger i området rundt Landøy, Langøy Prestholmen og Andholmen. Ledninger skal 
legges i sjø og på land.  
 
Følgende eiendommer skal tilknyttes vann og avløpsløsning: GB 20/34- Prestholmen 2, 19/97 – 
Andholmen 1, 20/21 – Udøy 6, 20/27 - Udøy 5, 20/40 – Udøy 4, 20/22 – Udøy 3, 19/49 – Landøy 66, 
19/43 – Landøy 64, 19/42 – Landøy 62 og 19/44 – Landøy 60, totalt 10 nye påkoblinger.  
 
Etter at nå omsøkte eiendommer er påkoblet er det totale antallet påkoblede hytter til renseanlegget 46 
eiendommer, noe som innebærer at det er 4 ledige tilkoblinger før anlegget er fult i forhold til tillatelsen 
som er gitt i 2012 – saksnr. 2011/1235.   
 
Arealplanstatus 
For området gjelder i hovedsak reguleringsplan for Udøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av landsiden 
PlanID 4205_137, med tilhørende bestemmelser, vedtatt 15.2.2007. Arealformål er i all hovedsak 
friluftsområde på land og i sjø.  
 
Videre berøres følgende planer av omsøkt tiltak:  
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 Reguleringsplan for Timmerstø, Udøy – Planid: 4205_201311. 
 Reguleringsplan for Trevika, Udøy – Planid: 4205_201211. 

 
Det aktuelle tiltaket er i strid med formålet i gjeldende plan. 
 
Dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende planer, samt fra det generelle byggeforbudet i 100-
metersbeltet langs sjøen, pbl. § 1-8 for legging av ledninger og pumpekummer, med tilhørende 
terrengarbeider.  
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende: 

 Tiltaket med legging av ledninger som omsøkt vil ikke bli synlig sett fra sjø eller land. Ledninger 
følger sjøbunn og på land graves de ned til minimum 0,5 meters dybde. Ut ifra dette vil ikke 
ledningene få konsekvenser for bruken av området. 

 Ledningene forankres på bunnen etter gjeldende forskrifter. Ut ifra dette vil ikke ledningene få 
konsekvenser for bruken av området. 

 Vann og avløpsledninger blir gravd ned under pløyedybde – ca. 500 mm og vil i ettertid ikke 
være til hinder for jordbruk etc. Det vil bli gravd ei grøft på ca. 400 – 500 mm bred og det vil bli 
sådd etter endt arbeid, så jorder/utmark vil fremstå som før gravearbeidene ble igangsatt. 

 
Naturmangfoldloven 
Aktuelle databaser er sjekket uten at noe er funnet spesielle registreringer som vil bli påvirket av 
omsøkte tiltak. Dette med unntak av enkelte ålegressenger, disse må ledningstrase enten legges 
utenom, eller legges varsom gjennom, uten nedgraving/spyling, ref. uttalelse fra Fiskeridirektoratet. 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses med dette som tilstrekkelig vurdert. 
 
Kulturminner 
Det er per i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet.  
Det gjøres oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal 
arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres sikringssone på 5 meter. 
Melding skal i så fall straks sendes Agder fylkeskommune v/kulturminnevern og kulturturisme. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at 
det blir overholdt, jf. kulturminneloven § 8.  
 
Det samme gjelder ved funn i sjøen, som skal meldes til Norsk Maritimt Museum, ref. uttalelse fra 
NMM.  
 
Andre myndigheters uttalelser 
Tiltaket er sendt på høring til Agder Fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder, Fiskeridirektoratet, 
Kystverket og Norsk Maritimt museum.  
 
Agder Fylkeskommune v/avdeling for kulturminnevern uttaler i e-post av 4.10.2021, at de ikke har 
merknader til tiltakene på land.  
 
Norsk Maritimt Museum ønsket i utgangspunktet å foreta en arkeologisk registrering før ledninger ble 
lagt i sjøen. Men i e-post av 25.10.2021 opplyser de at de etter ny vurdering er kommet til at dette ikke 
er nødvendig. Etter dette har ikke NMM ikke merknader til søknaden utover meldeplikten:  
«Om det under gjennomføring av tiltaket oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller 
fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må arbeidene 
straks stanses og museet varsles, jf. kml § 14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal 
utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt». 
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Fiskeridirektoratet uttaler følgende til saken i brev av 4.10.2021.  
 
«Det vises til merknader fra yrkesfisker Thor Udø. Fiskeridirektoratet påpeker viktigheten av at det ikke 
blir lagt hindringer i veien for at han skal kunne utøve fiskeryrket på en problemfri måte, både med tanke 
på selve fiskeriet som og manøvrering og oppankring av hans fiskebåt. 
 
Det er flere ålegrasenger med Lokalt viktig verdi i området. De aktuelle ålegrasengene er lokalisert i 
nordre ende av Andholmen og i Østre Andholmsbukta. I henhold til mottatte dokumenter og kart vil de 
omsøkte ledningene gå like i nærheten av disse områdene. Ålegrasenger er en svært viktig naturtype da 
de 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 mangfoldet. 
Det finnes også flere større gytefelt for kysttorsk i området, blant annet er et lokalisert i Udøyfjorden, like 
sør for Andholmen. 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. Nedspyling vil skade ålegressengene. Det er derfor viktig å unngå å spyle 
eller grave ned ledningene, eller utføre annet arbeid som kan skade enga». 
 
Kystverket uttaler følgende i brev av 18.10.2021.  
«Kystverket anbefaler på generelt grunnlag at nye sjøledninger i størst mulig grad følger eksisterende 
trase for sjøledninger der disse finnes. Vi ber kommunen ved en eventuell tillatelse om å sikre at omsøkt 
sjøledning meldes inn til Sjøkartverket, slik at sjøkartet kan oppdateres. 
 
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 er klageinstans for kommunale vedtak etter havne- og farvannsloven og vil følgelig ikke 
kommentere tiltaket konkret». 
 
Statsforvalteren har ikke uttalt seg til tiltaket innen fristen.  
 
Det vises til uttalelsene i sin helhet.  
 
Søknad etter havne og Farvannsloven er behandlet av Kristiansand Havn og det er gitt tillatelse til 
omsøkte tiltak i vedtak av 20.10.2021. Alle vilkår stilt i denne tillatelsen må etterkommes ved 
gjennomføring av tiltaket.  
 
Nabomerknader 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og det er 
registrert merknader fra 3 naboer, som følger:  
 
GB 20/1 – Thor Udø. «Ber om dialog rundt legging av rørledning i sjøen langs min eiendom gnr. 20 bnr. 
1. Dette med tanke på oppankring av større fiskefartøy for meg som yrkesfisker. Det bemerkes også at 
hytten i Prestholmsundet som har inntegnet rørledning og pumpekum ikke har strandlinje. Rørledning 
må altså gå over min eiendom. Jeg har ikke blitt spurt om tillatelse til dette. 
 
SVAR: Anleggsleder vil ta kontakt for avklaringer mht. plassering forbi din eiendom. Planlagt ledning 
over eiendommen GB 20/1 utgår fra søknaden og blir ikke aktuell.  
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GB 20/39 – Edvart Udø Fardal. «Vi er verken informert, gitt vårt klarsignal eller samtykke til Landøy Øst 
AS om påkobling av vann og kloakk. Ber om at Udøy 46 blir fjernet ifra Søknad». 
 
SVAR: I nabovarselet var det tegnet inn ledninger til eiendommen 20/39. Dette utgår og reviderte 
tegninger sendes sammen med søknad til kommunen. 
 
GB. 19/1 – Kåre Johan Pettersen. «Nedgraving av vann/kloakk ledninger gjennom sundet mellom 
Andholmen og Landøy, er ikke ønskelig av flere grunner. Ringen som er markert på utsnittet, er sundet 
mellom Andholmen og Landøy. Den røde streken, merket nr. 1, viser hvor TT anlegg AS, ønsker å legge 
kabelen. Den blå streken, merket nr. 2, er den vi mener er den beste løsningen. Dvs. sør for Andholmen». 
 
SVAR: Vi har tatt merknadene til følge og endret trasevalget etter blå strek. 
 
Kommunen anser merknadene for å være imøtekommet og saken behandles som om det ikke er 
nabomerknader. Aktuelle naboer informeres ved kopi av vedtaket.  
 
Nabosamtykke 
Det foreligger ikke nabosamtykke da det ser ut til at traseene til de enkelte eiendommer kan legges fra 
sjøen og frem til aktuelle bygninger. Dersom det skulle være aktuelt å krysse annenmanns grunn for å få 
frem ledninger må dette selvsagt avklares og det må foreligge underskrevet avtale om slik rettighet før 
arbeidet påbegynnes. 
 
Erklæring om ansvarsrett 
Erklæring om ansvarsrett er innsendt sammen med søknaden. TT Anlegg erklærer ansvar, som ansvarlig 
søker, samt for prosjektering og utførelse av hele tiltaket.  
 
Evt. endringer i ansvarsforholdet krever at ny erklæring om ansvarsrett sendes kommunen sammen 
med revidert gjennomføringsplan. 
 
Det legges til grunn at foretakene har tilstrekkelig utdanning og kompetanse til å kunne erklære 
ansvarsrett for de aktuelle fagområder.  
 
Ansvarlig søker er tiltakshavers bindeledd både med bygningsmyndighetene og med øvrige ansvarlige 
foretak i en byggesak.  
 

Vurdering 
 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 (1), kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra  
bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Kommunen kan sette vilkår for 
dispensasjonen. Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov 
eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 (2) må to vilkår være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 
Dispensasjon gis ikke dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene. Dette vil bero på en samlet vurdering.  
 
I henhold til lovens formålsbestemmelse skal denne sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner med tanke på fremtidige ressurser, medvirkning, miljø, universell 
utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
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I søknad om dispensasjon stemplet mottatt 13.8.2021 er det søkt dispensasjon fra formål i 
reguleringsplaner, samt fra det generelle byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen, Pbl. § 1-8.   
 
Hensynene bak reglene som er gitt i reguleringsplanene er å sikre arealer langs sjøen mot ytterligere 
nedbygging, samt å bevare sjøen som et attraktivt friluftsområde, med muligheter for friluftsliv, fisking 
med mer. Det er derfor avsatt byggeområder som er begrenset i umiddelbar nærhet til bebyggelse på 
den enkelte tomt, mens resten av arealet er avsatt til friluftsformål og «grønne» områder.  
  
Hensynene bak byggeforbudet i 100 metersbeltet er å sikre allmennhetens muligheter for fri ferdsel  
langs sjø og vassdrag. Videre er hensynet til det biologiske mangfoldet og det bebygde preget langs  
sjøen momenter som skal tillegges vekt ved vurderingen.  
 
Omsøkte løsning er en god renseløsning og det forholdet at dette skal knyttes sammen med et 
eksisterende felles anlegg for flere eiendommer i området er positivt. Det er fornuftig at flere 
enkeltutslipp ledes til samme avløpsanlegg for å hindre utlegging av flere ledninger enn høyst 
nødvendig. 
 
Da det ikke er spesielle landbruksinteresser på stedet vil det være hensynet til natur og friluftsliv og 100 
metersbeltet som gjør seg mest gjeldende i denne saken. Da det er beskrevet at alt av pumpekummer 
og ledninger vil bli senket ned i terrenget og at kun enkelte kumlokk blir synlige, samt at alle ledninger 
skal legges skjult under eksisterende løs masser kan vi vanskelig se at det bebygde preget økes, eller at 
dette forringer muligheten for allmennhetens muligheter for fri ferdsel. Situasjonen etter at tiltaket er 
gjennomført blir tilnærmet slik det er i dag. Omsøkte tiltak medfører, etter kommunens vurdering, ingen 
reelle negative endringer i forhold til de hensyn som ligger bak de aktuelle bestemmelsene i 
reguleringsplanene og pbl. § 1-8. Det samme gjelder sjøarealet, ettersom alle ledninger legges på 
sjøbunnen og på en måte som ikke hindrer utøvelse av fiske eller andre aktiviteter.  
 
Med henvisning til ovenstående kan Lindesnes kommune ikke se at hensynene bak bestemmelsene blir  
vesentlig tilsidesatt ved å gi de omsøkte dispensasjoner.  
 
Lindesnes kommune viser videre til at fordelene ved å gi dispensasjon er at man opprettholder god  
standard på eksisterende tiltak og man optimaliserer bruken av de arealene som allerede er privatisert. 
Å legge til rette for gode utslippsløsninger er en stor fordel da dette trolig vil føre til en forbedring av 
nåværende forhold ved at eksisterende utslipp opphører og alt avløpsvann fra fritidsboligene 
gjennomgår rensing før det slippes ut i sjøen på minst 10 meters dyp.  
 
Oppgraderinger er en naturlig følge av at tidene forandres og det er i dag et større krav til komfort og 
standard på fritidsboliger enn tidligere. Økt standard vil også medføre økt vannforbruk og utslipp og det 
er derfor særdeles viktig at dette gjøres kontrollert, ved at man sikrer gode renseløsninger.  
 
Etablering av felles utslippsløsning medfører en forbedret standard og mulighet for økt bruk. At arealene 
som allerede er privatisert legges til rette for økt bruk må kunne anses som en fordel.  
 
Det er ingen naboer som har uttalt seg negativt til søknaden, (etter at denne ble justert i tråd med 
tidligere merknader).  
 
Kommunen kan heller ikke se at det er spesielle ulemper ved å innvilge omsøkt dispensasjon. Etter en 
samlet vurdering finner vi at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
Forutsetningene for å gi dispensasjon fra bestemmelsene i gjeldende kommuneplan og byggeforbud i 
100 metersbeltet vurderes å være tilstede.  
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Iht. lovens formålsbestemmelse skal denne sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner med tanke på fremtidige ressurser, medvirkning, miljø, universell 
utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  
 
Ut fra denne sakens fakta mener kommunen det er kurant og i tråd med formålsparagrafen å innvilge 
omsøkte dispensasjon. Kommunen kan ikke se at tiltaket kommer i vesentlig konflikt med intensjonen 
bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser.  
 
Det søkes om å etablere flere tilkoblinger til eksisterende renseanlegg som i betydelig grad vil forbedre 
dagens situasjon og legge til rette for en god håndtering av avløpsvannet fra eiendommene.  
 
Selv om tiltaket vil berøre en del areal som er avsatt til friluftsformål mener vi det foreligger gode 
grunner til å tillate dette tiltaket, da det etter endt gjennomføring knapt vil bli synlig.  
 
En dispensasjon er etter kommunens skjønn i tråd med politiske føringer og likebehandlingsprinsipp.  
Ettersom mulighetene for allmennhetens frie ferdsel ikke reduseres ytterligere, mener kommunen at en 
dispensasjon er forsvarlig. På bakgrunn av denne vurderingen mener kommunen at det kan gis 
dispensasjon for det omsøkte tiltak.  
 
Lindesnes kommune mener etter dette at vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 
er oppfylt.  
 

 
Informasjon 

 
Ferdigstillelse 
Ansvarlig søker skal anmode om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, før det nye tiltaket tas 
i bruk. 
 
Stikningsdata som angir alle ledningenes og pumpekummers eksakte plassering må innsendes digitalt på 
EUREF89-format, versjon SOSI 4.0 eller nyere senest ved anmodning om brukstillatelse. Det må også 
innsendes kart/situasjonsplan pluss digitale stikningsdata som viser nøyaktig plassering av stikkledninger 
for vann og avløp fra den aktuelle eiendom til påkoblingspunkt på hovednettet før brukstillatelse kan 
gis. Kravet om stikningsdata gjelder ledninger på land og i sjøen.  
 
Bortfall av tillatelse 
Denne tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato, dvs. at om tiltaket ikke er igangsatt innen  
tre år, faller tillatelsen bort. 
 
Gebyr 
Behandlingsgebyr for søknaden faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura ettersendes 
tiltakshaver. Gebyr for tilknytning til offentlig vann og avløp faktureres i henhold til kommunens 
forskrift. 
 

Behandlingsgebyr dispensasjon   32.200,- 
Behandlingsgebyr VA anlegg. 19.600,- 
Totalt behandlingsgebyr 51.800,- 
Påkoblingsgebyr kommunalt vann 10.000,- x 10 påkoblinger 100.000,- 
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Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jan Inghard Thorsen 
avdelings ingeniør byggesak 
   

Kjersti Skiple Verdal 
Avdelingsleder byggesak 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
AGDER FYLKESKOMMUNE 
KYSTVERKET SØRØST 
NORSK MARITIMT MUSEUM 
FISKERIDIREKTORATET 
KRISTIANSAND HAVN IKS 
Edvart Udø Fardal 
Thor Udø 
LANDØY ØST AS 
Kåre Johan Pettersen 
 


