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Sak 2022/18: Delbehandling 2 av søknad om tillatelse til rive/bygge- og 
ledningsarbeid, Stangnes  

Bakgrunn 

I sak 2022/13 ga styret tillatelse til riving og bygging av nytt toalettanlegg. Saken ble delt i to 

for få en rask avklaring av hensyn til byggentreprenør som ønsket å komme raskt i gang på 

grunn av rekkefølgen i deres oppdrag. 

Denne saken gjelder framføring av vann- og avløpsledninger, samt strømledning. 

Forvalter var på befaring 16.03.22 med Virksomhet eiendom. Situasjonsplan og bilder av 

ledningstraseer er vedlagt. 

Forholdet til verneforskriften og naturmangfoldloven 

Etter verneforskriften for nasjonalparken- § 3 kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi 

tillatelse til: h)  Graving i forbindelse med vedlikehold av ledningsanlegg som ikke omfattes av 

§ 3 tredje ledd d) og nye ledningsanlegg i jord i kanten av veger og i sjø, samt til 

eksisterende fritidsboliger. 

Det er følgende retningslinjer til h) i forvaltningsplanen: På land kan det bare gis tillatelse 

dersom arbeidene kan utføres slik at de ikke gir fare for skade på landskap og naturmiljø av 

betydning, herunder store og grove trær og arter på norsk rødliste. Hvis det gis tillatelse til 

vesentlig gravearbeid, skal det stilles krav om at terrenget tilbakeføres til slik det var før 

arbeidene startet eller til naturlig terreng. Det kan ikke gis tillatelse til arbeid som krever 

fjellsprenging. Nye ledninger i sjø er begrenset til å gjelde ledninger til Stråholmen, 

Jomfruland og Styrmannsholmen. Det kan gis tillatelse dersom arbeidene ikke gir fare for 

skade av betydning på naturverdier som ålegrasenger eller bløtbunns-områder. Hvis det gis 

tillatelse, skal det stilles krav om at landtaket anlegges slik at ledningsanlegget ikke blir 

synlig. 

Forvalters vurdering  

Søknaden faller under noe tvil innenfor § 3h med tilhørende retningslinjer. Forskriften angir at 

adgangen gjelder nye ledningsanlegg i jord i kanten av veger. I denne saken er ca. en tredel 

av lengden i veg/sti og to tredeler i terreng. Bakgrunnen for bestemmelsen i forskriften er at 

graving for legging av frostsikre vannledninger er et omfattende inngrep og at det ikke er 

ønskelig utenom i eller langs veger. I dette tilfellet vil ledningene bli lagt i terrenget med 

minimal, manuell graving og er ikke et inngrep i størrelse som bestemmelsen er tiltenkt. 



Alternativet er å behandle saken etter § 11 om generell dispensasjonsadgang. Realitetene i 

saken er slik at utfallet vil være det samme. 

Forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven 

§ 8 om kunnskapsgrunnlaget:  

Situasjonen i adkomsttien er oversiktlig. Forvalter har befart trase i terreng der vegetasjonen 

er preget av grunnlent og næringsfattig mark med vanlige norske busker og trær som einer 

og osp. Kunnskapen om naturverdiene er tilstrekkelig. 

§ 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:  

Det er få bebygde eiendommer i nasjonalparken. Retningslinjene åpner for å legge ledninger 

i sjø til de eiendommene som ikke allerede har innlagt vann- og avløp. Konsekvenser av 

saken for tilsvarende saker vurderes som små.  

Konkret vurdering 

Det bør unngås å legge ledninger ute i gruntvannspollen. De vil bli synlige de første årene, 

da slike ledninger med påmonterte lodd legges oppå bunnen. Det er et bedre alternativ å 

legge ledningene inne på land på foten under brattheng. 

På strekningen fra grensen til nasjonalparken i trangt sund til adkomststi til Stangnes og fra 

strømstolpe til toalettbygg kan det ikke bruke maskiner og arbeidet må gjøres manuelt. 

Ledningene bør ikke være synlige. For VA-ledningene gjelder det hele strekningen fram til 

nytt toalettanlegg og for strømledning mellom stolpe og anlegg. Fra grensen til 

nasjonalparken til adkomststien bør VA-ledningene overdekkes med stedlig torv eller jord. På 

kort strekning i vannkanten bør det overdekkes med stedlig mindre stein og grus. I 

adkomststien kan overdekningen gjøres med knuste masser med mørk farge. 

Transport av ledninger og redskap på adkomststien bør foregå med beltegående minidumper 

for å unngå kjøreskader, eller med enklere metoder. 

Det bør gjennomføres felles befaring før ledningsarbeidene starter og når arbeidene er utført. 

Innstilling 

Kragerø kommune gis tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger, samt strømledning 

på Stangnes. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 3h på følgende vilkår: 

1. Vann- og avløpsledninger skal ikke legges ute i gruntvannspollen. De skal legges inne 

på land på foten under brattheng. 

2. På strekningen fra grensen til nasjonalparken i trangt sund til adkomststi til Stangnes og 

fra strømstolpe til toalettbygg kan det ikke bruke maskiner og arbeidet må gjøres 

manuelt. 

3. Ledningene skal ikke være synlige. For VA-ledningene gjelder det hele strekningen fram 

til nytt toalettanlegg og for strømledning fra stolpe og anlegg. Fra grensen til 

nasjonalparken til adkomststien bør VA-ledningene overdekkes med stedlig torv eller 

jord. På kort strekning i vannkanten bør det overdekkes med stedlig stein og grus. I 

adkomststien kan overdekning gjøres med knuste masser med mørk farge. 

4. Transport av ledninger og redskap på adkomststien skal foregå med beltegående 

minidumper for å unngå kjøreskader, eller med enklere metoder. 

5. Det skal gjennomføres felles befaring når ledningsarbeidene pågår og når de er utført. 

 



Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. 

Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

Vedtak  

Kragerø kommune gis tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger, samt strømledning 

på Stangnes. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften § 3h på følgende vilkår: 

1. Vann- og avløpsledninger skal ikke legges ute i gruntvannspollen. De skal legges inne på 

land på foten under brattheng. 

2. På strekningen fra grensen til nasjonalparken i trangt sund til adkomststi til Stangnes og 

fra strømstolpe til toalettbygg kan det ikke bruke maskiner og arbeidet må gjøres manuelt. 

3. Ledningene skal ikke være synlige. For VA-ledningene gjelder det hele strekningen fram 

til nytt toalettanlegg og for strømledning fra stolpe og anlegg. Fra grensen til 

nasjonalparken til adkomststien bør VA-ledningene overdekkes med stedlig torv eller jord. 

På kort strekning i vannkanten bør det overdekkes med stedlig stein og grus. I 

adkomststien kan overdekning gjøres med knuste masser med mørk farge. 

4. Transport av ledninger og redskap på adkomststien skal foregå med beltegående 

minidumper for å unngå kjøreskader, eller med enklere metoder. 

5. Det skal gjennomføres felles befaring når ledningsarbeidene pågår og når de er utført. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. 

Klagen bør være begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen. 

 Vedlegg 

-Situasjonsplan 

-Bilder ledningstraseer 

Utskrift til  

Kragerø kommune, Virksomhet eiendom 
.  


