
VA-dagene på Sørlandet 26. – 27.mars 2014
Ledningsanlegg for hytteområder langs kysten
Roger Edvardsen – enhetsleder VAR - klart det !

Ledningsanlegg for hytteområder langs kysten
Retningslinjer, løsninger og erfaringer

VA-dagene på sørlandet 26. – 27.mars 2014
Roger Edvardsen  enhetsleder VAR



esand kommune:
al: 190 km2

km strandlinje
re natur- og kulturverdier med bl.a. godt bevarte uthavner

0 fritidseiendommer 
0 hytter har nærhet til sjøen
hytter tilknyttet offentlig vannforsyning
hytter tilknyttet offentlig avløp
0 mindre hytteutslipp herunder ca. 200 minirenseanlegg

v 11 større hytteområder tilknyttet offentlig anlegg

vate selskap har bygget ut private ledninger til hytter og 
iger langs kysten siden 1988

ygging i kommunal regi siden 1995 
ste dublerte kommunale ledningssystem etablert i 2000



280 km ledninger i sjøen 
og sjønære områder fordelt på:

kommunale vannledninger 60 km
Private vannledninger 130 km 
Kommunale avløpsledninger 20 km 
Private avløpsledninger 70 km

Primært ledninger i PE-materiale



munens roller og myndighet etter delegasjon:

gseier og utbygger av stamnettet
ltning- og vedtaksmyndighet etter ulikt lovverk
esjonsmyndighet forurensningsforskriftene kap. 12 og 13
n- og kontrollmyndighet

erk som berører anlegg i/ved sjøen:

og bygningsloven
ensningsloven/forurensningsforskriftene
e- og farvannsloven
mangfoldloven



og strandsonen har mange funksjoner: 
stem, næringsgrunnlag, rekreasjonsområde, resipient

munen skal ivareta alle interessene som utbygger og forvalter

gården i Lillesand er gjennom flere år kartlagt mhp
rinteresser, vannkvalitet og resipientforhold 
grafi, badevann, bunnfauna, strandsoneundersøkelser

gi- og styringsdokumenter:
dplan for vann og avløp
forskrift for utslipp av avløpsvann
ard abonnementsvilkår med tilleggsbestemmelser
rm og VA-miljøblad
or resipientovervåking

og avløp til fritidsbebyggelsen inngår i kommunens
sjoneringsgrunnlag 



unens resipienter inndelt i 6 vannområder nedbørfelt > 5 km2

nområde består av et fjordsystem med tilhørende vassdrag
ndeling av vannområder basert på 
nteresser og resipientkapasitet:

normalt vannområde
nasjonalt følsomt vannområde
lokalt følsomt vannområde
svært følsomt vannområde (nye utslipp tillates ikke)

ytte - vurderinger i hovedplanen er premissgivende for 
unens utbyggingsprioritering
llgebyr dekker utgifter for tilsyn, kontroll 
pientovervåking 
plan for vann og avløp grunnlag for 
ivalg og utbyggingstempo
orskrift for utslipp av avløpsvann regulerer 

å



har ansvaret for vannforsyning og avløpsløsninger for
bebyggelsen?

sbebyggelsen er unntatt krav til infrastruktur, jf. pbl 30-6
mindre det er bestemt i plan
nteresse og betalingsevne for tilknytning til off. anlegg
spørsel etter høyere sanitær standard (boligstandard)
ge og tydelige utslippskrav motiverer til off. tilknytning

grad av utbygging i privat regi 
eiere flinke til å organisere teknisk - økonomisk samarbeid
verkere pådrivere for privat utbygging
munen motiverer til frivillighet fremfor tvang
tlig – privat samarbeid (privatrettslige avtaler)

munen tar ansvaret for videre utbygging av stamnettet
sk forankrede hovedplanvedtak
efølgekrav for fritidsbebyggelsen



tskrav til ledningsanlegg pumpestasjoner og renseanlegg

rd abonnementsvilkår 
unale bestemmelser 
orm VA – miljøblad
ppiell forhåndsgodkjenning av fellesprivate anlegg 
ing dimensjonering og trasévalg
eavtaler for mindre renseanlegg og pumpestasjoner
rikkerte og typegodkjente løsninger
inger i sjøen er ikke tillatt

ative leggemetoder mot frysing og naturinngrep
kontroll og rapportering

okumentasjon og vedlikeholdsplaner
ge grensesnitt mellom off. og private anlegg
g eierforhold til private VA - anlegg
g vern for VA - anlegg
skapsrutiner



erfaringer med ledningsanlegg og renseanlegg for 
mråder langs kysten tilsier økt behov for:

gging og koordinering av ledningstraseer
 irreversible naturinngrep i strandsonen
se anleggene i forhold til sesongmessige driftsvariasjoner
sjonering, utnytting av ledig kapasitet og levetid på anleggene
gging, utførelse, drift, vedlikehold og beredskap
tilpasning 
essurser for tilsyn, kontroll og oppfølging
utvikling av teknisk kompetanse

ert informasjon om private anlegg og kartfestet informasjon

usjon og videre strategi : 
renseanlegg og utslippspunkter i vannområdene

overføringsanlegg og trykkavløp
utvikling av kartinfo., driftskontroll og resipientovervåking



Takk for oppmerksomheten!

www.lillesand.kommune.no


