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Vedtak - Tillatelse til teknisk infrastruktur vei,VA-anlegg og 
landskapsutforming - Sjøparken Agnes - gbnr. 4046/12 
 
 
I medhold av delegert fullmakt fra kommunestyret 19. oktober 2016, sak 202/16 fattes 
følgende vedtak: 
 
Godkjenning av tiltak 

Saken gjelder søknad mottatt 24.01.17, etter plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 20-3, om 
tillatelse til etablere teknisk infrastruktur på eiendommen gbnr. 4046/12. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd godkjennes tiltaket på følgende 
vilkår: 
 

1. Gravemasser skal lagres eller mellomlagres på egnede arealer. Overskuddsmasser 
skal kjøres til godkjent deponi/tipplass. For øvrig vises til vises det til plan- og 
bygningslovens § 29-2. Dersom det under gravearbeidene treffer på kulturhistoriske 
materialer skal arbeidene stanses umiddelbart og Vestfold kommune Kulturarv 
kontaktes.  
 

2. Dersom det ved graving av grøft for VA påtreffer forurenset masse skal godkjent  
tiltaksplan i sak nr. 1155/14, datert 05.09.14, for håndtering av forurenset masse 
utarbeidet AF Decom AS legges til grunn og følges. 
 

3. Gjeldende tegninger er plan og profiltegninger utarbeidet av Norconsult AS og 
landskapstegninger utarbeidet Dronninga Landskap AS, mottatt 24.01.17. Tegninger 
og beskrivelse må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. Dersom 
endelig utført anlegg fraviker fra planlagt tegning skal det sendes inn revidert tegning 
over endelig utført anlegg («as built»).  
 

4. Tiltakshaver gjennom ansvarlig prosjekterende har totalansvaret for sikring av 
avledning av grunn- og overvann. Åpne overvannsløsninger skal sikres. 
 

5. Pumpestasjoner skal dimensjoneres med buffertank/ pumpesump til å kunne motta 
avløpsvann ved minimum 2 timer strømstans. 
 

6. Detaljprosjektering av ledningsanlegg, med pumpestasjoner, samt 
oppsamlingsplasser for avfall skal være avklart og godkjent av Larvik kommune, avd. 

 



 
Kommunalteknikk. Kommunalteknikk skal også kunne delta på oppstartsmøte før 
igangsetting av arbeidene sammen med utvalgt entreprenør. Larvik kommune ved 
kommunalteknikk skal etter eget ønske kunne føre oppsyn med utførelsen av 
anlegget og delta på evt. byggemøter sammen med tiltakshaver, prosjektleder og 
utførende entreprenør for å innhente informasjon om ledningsanlegget. 
Sluttdokumentasjon for overtagelse av det kommunaltekniske anlegget skal avklares 
og godkjennes av Larvik kommune, avd. Kommunalteknikk. 
 

Tiltakshaver: Agnes Utvikling AS 
 
 
 

Gravearbeider på privat grunn 

Ta alltid kontakt med Geomatikk for kabelpåvisning før graving starter. Send henvendelse til 
gravemelding.tonsberg@geomatikk.no eller benytt kundeportalen www.gravemelding.no. 
Hvis tiltaket er mindre enn 3 meter fra kommunal veigrunn må det i tillegg foreligge en 
godkjent arbeidsvarslingsplan.  
 
Du finner mer informasjon om graving i Larvik kommune på kommunens nettsider. Ta 
kontakt med kommunalteknikk dersom du har spørsmål. 
 

Gravearbeider på kommunal grunn/veigrunn  

Gravearbeider på kommunal grunn eller kommunal veigrunn må ikke igangsettes før tillatelse 
er innhentet. Send søknad med kart som viser gravetrasé til 
gravemelding.tonsberg@geomatikk.no eller benytt kundeportalen på www.gravemelding.no.  
Ved arbeider på kommunal veigrunn må det også foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan. 
 
Du finner mer informasjon om graving i Larvik kommune på kommunens nettsider. Ta 
kontakt med kommunalteknikk dersom du har spørsmål. 
 
Ferdigstillelse 

Tiltaket kan ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er utstedt, jf. plan- 
og bygningsloven § 21-10. Ferdigattest utstedes etter anmodning fra ansvarlig søker, vedlagt 
nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse.  
 
Senest sammen med krav om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal det sendes 
underretning til kommunen om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse 

Hvis tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt faller tillatelsen bort, jf. 
plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i mer enn to år.  
 
Faktiske opplysninger 
Det er innsendt søknad fra  om bygging av ny teknisk infrastruktur i forbindelse med 
utbygging av etappe 3 og 4 av Sjøparken Agnes. 
 
Eiendommen og tiltaket omfattes av 2 reguleringsplaner for Sjøparken Agnes: 
-Reguleringsplan med utfyllende bestemmelser av 15.06.2011  
-Reguleringsplan med utfyllende bestemmelser av 23.10.2013.  
Begge planene er på gbnr. 4046/12 
 
Det foreligger et notat fra Norconsult AS vedrørende mulig forurensning i grunn på deler av 
tiltaket i etappe 3. Når det gjelder etappe 4 er det ingen indikasjoner på forurensning i grunn. 
Tidligere godkjent tiltaksplan skal legges til grunn dersom det er behov for opprydding. 

http://www.gravemelding.no/


 
 
Det foreligger en utbyggingsavtale og en tilleggsavtale mellom utbygger Agnes utvikling AS 
og Larvik kommune. Larvik kommune avd. Kommunalteknikk (KMT) har gått gjennom 
tegningene over hva som KMT skal overta og drifte i framtiden. Renovasjonsløsning er også 
gjennomgått av KMT.  
 
Det blir opprettet en byggekontrakt mellom Entreprenør og Larvik kommune som gjør at 
Larvik kommune avd. KMT blir stående som formell byggherre.  
 
Det er sendt ut nabovarsel, og det er ikke innkommet merknader. 
 
Det foreligger erklæring om ansvarsrett fra følgende foretak: 
-Foretak Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, ansvarlig søker. 
-Foretak Norconsult AS er ansvarlig prosjekterende for vann, avløpsanlegg og veier. 
-Foretak Seierstad Geo AS er ansvarlig prosjekterende for spuntearbeider i forbindelse 
masseutskifting ny adkomstvei (geoteknikk). 
-Foretak Seierstad Pelemaskiner AS er ansvarlig utførende for spuntearbeider for 
masseutskifting og ny adkomstvei. 
-Foretak Dronninga Landskap AS er ansvarlig prosjekterende for veg, utearealer og 
landskapsutforming. 
-Foretak Bjørn og Øyvind Tveter AS er ansvarlig utførende for vann –og avløpsanlegg, veg, 
utearealer og landskapsutforming. 
 
 
Vurderinger 
Larvik kommune avd. Kommunalteknikk vil følge utbyggingen av infrastrukturen nøye via 
egen prosjektleder som deltar i byggemøter. Tegningene og beskrivelse følger Larvik 
kommunes normer for veg, vann og avløp, samt vegbelysning. 
 
Dersom det graving av grøft for VA- anlegget vil det fremkomme om det påtreffes forurenset 
masse, skal tiltaksplan godkjent vedtak i sak nr. 1155/14 datert 05.09.14 for håndtering av 
forurenset masse utarbeidet AF Decom AS legges til grunn og følges. 
Tiltaket godkjennes med de vilkår som er satt og kan iverksettes. 
 
Klage 
Dette vedtak kan påklages. Rette klageinstans er Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. 
Klagen sendes Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Vi kan gi nødvendig råd og 
veiledning. 
 
 
Med hilsen 
 
Endre Tanggaard 
saksbehandler 
 
Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopi til:    
Agnes Utvikling As Postboks 156 3291 STAVERN 
Larvik Kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 
 


