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Det ble ettersendt en sak på fredag:


Søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 86 bnr 45 Normannvikveien 161

Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader
Merknader til protokoll:
Ingen merknader

Tvedestrand 1.9.2015
Asbjørn Aanonsen
Møtesekretær

PS 46/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 53
bnr 3 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av parsell på inntil 1,6 dekar med påstående
verksted fra gnr 53 bnr 3 ved Lundeveien. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av parsell på inntil 1,6 dekar med påstående
verksted fra gnr 53 bnr 3 ved Lundeveien. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.

PS 47/15 Vedtak om fradeling etter jordlova § 12 - parsell på gnr 90
bnr 4 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av ubebygd skogteig på 141,1 dekar fra gnr 90
bnr 4 i Fjellheia naturreservat. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Geir Grimsland (AP) ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte, jf fvl §6,2. ledd pkt b
(8 voterende)
Han ble enstemmig erklært inhabil
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Geir Grimsland tiltrådte (9 voterende)
Innstilling
Kommunestyret godkjenner søknaden om deling av ubebygd skogteig på 141,1 dekar fra gnr 90
bnr 4 i Fjellheia naturreservat. Vedtaket gjøres med hjemmel i jordlova § 12.

PS 48/15 Raet nasjonalpark - høring av verneforslag
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar forslaget til verneplan for Raet nasjonalpark til etterretning.
Kommunestyret gir sin tilslutning til at Stangholmen, Flatskjæra og småskjæra øst for
Stangholmen blir forvaltningssone A.
Med bakgrunn i at skjellsandområder er viktige naturtyper som fungerer som gyte- og
oppvekstområder for flere fiskearter, bør den tas inn i forskriftens § 3.1.1
Angående verneforskriften ber kommunestyret om at § 3.6.3. bokstav g) flyttes til § 3.6.2.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannen fremmet nytt forslag:
Tvedestrand kommunestyre tar forslaget til verneplan for Raet nasjonalpark til etterretning., men
ber om at følgende punkter innarbeides i verneforslaget:


Kommunestyret gir sin tilslutning til at Stangholmen, Flatskjæra og småskjæra øst for
Stangholmen blir forvaltningssone A.



Med bakgrunn i at skjellsandområder er viktige naturtyper som fungerer som gyte- og
oppvekstområder for flere fiskearter, bør den tas inn i forskriftens § 3.1.1



Angående verneforskriften ber kommunestyret om at § 3.6.3. bokstav g) flyttes til § 3.6.2.



Kommunestyret ber om at vernegrensen utenfor Risøya endres slik som vist på vedlagt
kartutsnitt.

Erling Holm fremmet forslag om at det i kulepunkt 1 presiseres at det gjelder om Askerøy
Stangholmen og Askerøy Flatskjæra
Rådmannens nye forslag til vedtak med Holms tilføyelse ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar forslaget til verneplan for Raet nasjonalpark til etterretning., men
ber om at følgende punkter innarbeides i verneforslaget:
•

Kommunestyret gir sin tilslutning til at Askerøy Stangholmen, Askerøy Flatskjæra og
småskjæra øst for Askerøy Stangholmen blir forvaltningssone A.

•

Med bakgrunn i at skjellsandområder er viktige naturtyper som fungerer som gyte- og
oppvekstområder for flere fiskearter, bør den tas inn i forskriftens § 3.1.1

•

Angående verneforskriften ber kommunestyret om at § 3.6.3. bokstav g) flyttes til §
3.6.2.

•

Kommunestyret ber om at vernegrensen utenfor Risøya endres slik som vist på vedlagt
kartutsnitt.

PS 49/15 Reguleringsplan for Kobbervika - Dypvåg Gnr. 86, bnr 17
og gnr. 79, bnr. 16
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar innsigelsen fra Statens veivesen til følge, og planen må derfor
revideres før den er rettsgyldig og kan kunngjøres. Følgende endringer må innarbeides i
plandokumentet:
1.
2.
3.
4.

Utbedring av avkjørsel/kryss i henhold til HB017 må tas inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Utbedringen skal være gjennomført før det igangsettes byggearbeider på boligtomtene.
Veivesenets krav til ordlyd i bestemmelsene om frisiktsone må etterkommes.
Krav om at byggeplan, basert på godkjente plan- og profiltegninger, skal oversendes Statens veivesen for
godkjenning før anleggsarbeidene påbegynnes. Tas inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Arealet som tilhører fylkesvei omdefineres fra Bolig- og LNFR formål, til samferdselsformål.

Med krav om at ovennevnte innarbeides i plandokumentene godkjenner kommunestyret i
medhold av PBL § 12-12 reguleringsplanen for Kobbervik, Gnr. 86, bnr 17 og gnr. 79, bnr. 16.
Planen er ikke rettsgyldig før reviderte dokumenter er kunngjort av kommunen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar innsigelsen fra Statens veivesen til følge, og planen må derfor
revideres før den er rettsgyldig og kan kunngjøres. Følgende endringer må innarbeides i
plandokumentet:
1.
2.
3.
4.

Utbedring av avkjørsel/kryss i henhold til HB017 må tas inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Utbedringen skal være gjennomført før det igangsettes byggearbeider på boligtomtene.
Veivesenets krav til ordlyd i bestemmelsene om frisiktsone må etterkommes.
Krav om at byggeplan, basert på godkjente plan- og profiltegninger, skal oversendes Statens veivesen for
godkjenning før anleggsarbeidene påbegynnes. Tas inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Arealet som tilhører fylkesvei omdefineres fra Bolig- og LNFR formål, til samferdselsformål.

Med krav om at ovennevnte innarbeides i plandokumentene godkjenner kommunestyret i
medhold av PBL § 12-12 reguleringsplanen for Kobbervik, Gnr. 86, bnr 17 og gnr. 79, bnr. 16.
Planen er ikke rettsgyldig før reviderte dokumenter er kunngjort av kommunen.

PS 50/15 Klage over vedtak om gebyrfastsettelse for kartforretning,
gnr. 89, bnr 51 Dypvåg
Rådmannens forslag til vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur finner ikke at det er grunnlag for å ta klagen til følge. Det
er her utført en korrekt matrikkelforretning i henhold til en rettsgyldig reguleringsplan, og gebyr
er ilagt i henhold til gjeldende betalingsregulativ.
Saken oversendes fylkesmannen for endelig behandling.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur finner ikke at det er grunnlag for å ta klagen til følge. Det
er her utført en korrekt matrikkelforretning i henhold til en rettsgyldig reguleringsplan, og gebyr
er ilagt i henhold til gjeldende betalingsregulativ.
Saken oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

PS 51/15 Privat forslag om endring av reguleringsplan Østre Odden
- prinsippavklaring
Rådmannens forslag til vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur vedtar at arbeidet med endring av reguleringsplanen kan
videreføres. Komiteen anbefaler at man søker å komme frem til en planløsning mest mulig i
samsvar med alternativ 3.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Erling Holm H foreslo å stryke andre setning i rådmannens forslag og med følgende tilføyelse:
Komiteen ber om at det arbeides videre med saken med sikte på å finne en løsning. Flytebrygge
kan også vurderes.
Holms forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur vedtar at arbeidet med endring av reguleringsplanen kan
videreføres.
Komiteen ber om at det arbeides videre med saken med sikte på å finne en løsning. Flytebrygge
kan også vurderes.

PS 52/15 Saksframlegg - Klage på vedtak bruksendring og
oppføring av tilbygg gnr 97 bnr 10 fnr 4 Sagesund
Rådmannens forslag til vedtak
Planutvalget opprettholder vedtak av 09.06.2015. Klagebehandlingen har ikke frembrakt nye
momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Planutvalget slutter seg til administrasjonens
behandling.
Klagen gis ikke utsatt iverksetting, se egen vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Planutvalget opprettholder vedtak av 09.06.2015. Klagebehandlingen har ikke frembrakt nye
momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Planutvalget slutter seg til administrasjonens
behandling.
Klagen gis ikke utsatt iverksetting, se egen vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.

PS 53/15 Klagebehandling - Utvidelse av bryggeanlegg - gnr 78 bnr
300, Sandøy mat
Gnr.: 78, Bnr.: 300
Tiltakshaver: Sandøya Mat AS v/Lucy B. Liahjell
Ansvarlig søker: Arkidé v/Anna Godal

Rådmannens forslag til vedtak:


Teknikk-, Plan- og Naturkomité opprettholder delegert vedtak 182/15 av 26.06.15.
Klagebehandlingen har ikke frembragt nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Teknikk-, Planog Naturkomité slutter seg til rådmannens vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Teknikk-, Plan- og Naturkomité opprettholder delegert vedtak 182/15 av 26.06.15.
Klagebehandlingen har ikke frembragt nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Teknikk-, Planog Naturkomité slutter seg til rådmannens vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.

PS 54/15 Høringsforslag planprogram - Areal og transportplan
2017-2014 - uttalelse
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til planprogram for Samordnet areal-og
transportplan (ATP) for Arendalsregionen 2017-2040, datert 15.06. 2015 som grunnlag for den
videre planprosessen.
Tvedestrand kommunestyre ber spesielt om at det settes stort fokus på konsekvensene for ny
arealbruk og nye samferdselsbehov i Tvedestrand og i kystaksen Tvedestrand- Arendal som
følge av ny E18 med tilhørende kryss og tilførselsveger.Saksprotokoll i Teknikk, plan- og
naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Det ble påpekt en feil i saksfremstillingen. Gjelder side 261, 2 avsnitt 3 linje hvor
personbiltrafikk skal endres til persontrafikk.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til forslag til planprogram for Samordnet areal-og
transportplan (ATP) for Arendalsregionen 2017-2040, datert 15.06. 2015 som grunnlag for den
videre planprosessen.
Tvedestrand kommunestyre ber spesielt om at det settes stort fokus på konsekvensene for ny
arealbruk og nye samferdselsbehov i Tvedestrand og i kystaksen Tvedestrand- Arendal som
følge av ny E18 med tilhørende kryss og tilførselsveger.

PS 55/15 Vedtak - Reguleringsplan for del av Østre Løktene - gnr 80
bnr 148
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for del av Østre
Løktene gnr 80 bnr 148 med reguleringsbestemmelser og plankart datert 10.08.2015.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 01.09.2015
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan for del av Østre
Løktene gnr 80 bnr 148 med reguleringsbestemmelser og plankart datert 10.08.2015.

PS 56/15 Referat- og drøftingssaker


Tilleggssak: Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - gnr 86 bnr 45, Normannvikveien
161. Sakspapirer var ettersendt på e-post, men ikke alle komitemedlemmene hadde fått
lest dokumentene.

Erling Holm foreslo av den grunn å ikke behandle saken, men la administrasjonen fatte
delegert vedtak.
Holms forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Saken behandles ikke, men oversendes administrasjonen til å fatte delegert vedtak.



Miljøvernrådgiver fikk i oppdrag før kommunestyremøtet å framskaffe mere informasjon
om nødvendigheten av å innlemme Askerøy Stangholmen, Flatskjæra og småskjæra øst
for Stangholmen i sone A.



Videre å vurdere om arrangement av båtrace er mest tjent med å plasseres i avsnittet
“Ikke til hinder for.”



Anton Thomassen orienterte om prosjekt Hovedgata/Hulgata, med følgende
hovedpunkter: Valg av entreprenør, total kostnadsramme og vedtak i formannskapet.



Administrasjonens rapport om bygningsteknisk tilstand på Tvedestrand skole skal
oversendes komitemedlemmene.

