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Grenstøl næringsområde - vedtak om ekspropriasjon
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Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder
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Referatsaker

Merknader til protokoll:
Ingen merknader.
Merknader til innkalling og saksliste:
Ordføreren opplyste at han hadde en sak han ønsket drøftet under referatsaker.

Utdelt vedrørende sak 2/15:
 Referat fra Grenstøl grunnerverv – møte i forhandlingsutvalget
 Notat fra enhetsleder Svein O. Dale angående samtaler med Harald Tobiassen, Statens
vegvesen mm
Utsendt:
 Innspill plassering av ny videregående skole, prosjekt Vekst i Arendal øst
 Plassering av ny videregående skole, fra Ad-hoc utvalg
 Innspill plassering av ny videregående skole
 Innspill plassering av ny videregående skole, elevråd - Tvedestrand og Åmli vgs

Tvedestrand 04.02.2015
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
Møtesekretær

PS 1/15 Lokalisering av fremtidig videregående skole i Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Mjåvann.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Leder av ungdomsrådet Simen Nævestad møtte i saken med talerett.
Han opplyste på vegne av elevrådsrepresentanter for Lyngmyr ungdomsskole og
elevrådsrepresentanter for Tvedestrand videregående skole i Tvedestrand og Åmli at han ønsker
Mjåvann som plassering for ny videregående skole.
Tine G. Sunne (H) fremmet følgende forslag:




Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres på Holt landbruksskole (i
underkant av 300 mål, eier fylkeskommunen)/ spesialskoletomte på Holt (ca 35 mål, eier Tvedestrand
kommune).
Skulle spesialskoletomte bli vurdert å være for liten for ny videregående skole, har tilliggende grunneier
(Knut Sandblost) varslet at han ønsker å avstå arealer til dette formålet.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den plasseringen
som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:




Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Holt.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom Grenstøl/ny E18
og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den plasseringen
som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Det var ønske om at stemmegivingen skulle angis knyttet til den enkelte representant.
Tine G Sunne stemte for eget forslag om plassering Holt.
Morten Foss (TTL), Torleif Haugland (KRF) og Aud Angelstad (SP) stemte for Aud Angelstads
forslag om plassering Holt.
Carl Bertelsen (H), Jan Dukene (TTL), Svein Olav Hageli (AP), Irene Strandene Hansen (AP),
Hege Bjerkeseth (TTL) stemte for plassering Mjåvann.
Plassering på Mjåvann, rådmannens forslag fikk dermed 5 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Mjåvann.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Ungdomsrådet ved leder Simen Nævestad og nestleder Elise Guddal var til stede i saken med
talerett.
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre anbefaler at ny videregående skole lokaliseres til Holt fordi:





Det gir den beste samlokaliseringen av skolens 3 avdelinger.
Nærhet til sentrum i Tvedestrand ved plassering på Mjåvann, gir ca. 10 % av elevene gang-/ sykkelavstand
til skolen. Denne gevinsten anses mindre enn en samlet transportgevinst ved å legge skolen til Holt.
Pedagogisk vurderes en samlokalisering på Holt som best og svarer også best på Fylkestingets vedtak
13/36, 14/2 og 14/16.
Arealmessig er Holt mer enn stor nok og gir også på dette området den beste løsning.

Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.
Tine Goderstad Sunne (H) fremmet følgende forslag:



Kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres på Holt landbruksskole.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den plasseringen
som Aust-Agder fylkesting vedtar.

Det ble bestemt avstemming ved navneopprop.
Goderstad Sunnes forslag fikk Goderstad Sunnes stemme og falt.
Votering:
Aud Angelstad (SP), Jørgen Goderstad (SP), Knut Anders Goderstad (SP), Torleif Haugland
(KRF), Jostein Langballe (KRF). Tine Goderstad Sunne (H) og Morten Foss (TTL) stemte for
Holt, Hauglands forslag.
Anette Hoel (AP), Irene Strandene Hansen (AP), Siw Johannessen (AP), Vidar Engh (AP), Gro
Hagane (AP), Tor Granerud (V), Erling Holm (H), Carl F. Bertelsen (H), Ole Goderstad (H),
Tiri E. Wigand (FRP), Jan Dukene (TTL), Jan Marcussen (TTL), Jan W. Nævestad (TTL), Hege
Bjerkeseth (TTL), Aasulv Løvdal (TTL), Håkon Verner Nilsen (TTL) og Kristian Knutsen
(TTL) stemte for Mjåvann.

Hauglands forslag:
Innstilling fra formannskap:

7 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyret anbefaler at ny videregående skole lokaliseres ved Mjåvann.
Kommunestyret legger til grunn at det også igangsettes planarbeid for en ny vei mellom
Grenstøl/ny E18 og fylkesvei 410.
I kommunens videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel legges til grunn den
plasseringen som Aust-Agder fylkesting vedtar.

PS 2/15 Grenstøl næringsområde - vedtak om ekspropriasjon
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å foreta ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2
for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen teknisk infrastruktur i
samsvar med reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte grunnervervskart.
Om nødvendig søkes det Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av
oreigningsloven § 25.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Enhetsleder Svein O Dale, plan-, miljø- og eiendom og Morten Foss (forhandlingsutvalget)
redegjorde for arbeidet med grunnavståelse i forbindelse med Grenstøl næringsområde.
Tine G Sunne (H) etterlyste informasjon om saken underveis i prosessen.
Møtet ble enstemmig erklært lukket, jfr kommunelovens § 31 punkt 5.
Møtet ble åpnet igjen for forslag og avstemming.
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
Det må gis bedre informasjon videre i prosessen
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å ikke vedta ekspropriasjon i arealene til Grenstøl
næringsområde. Kommunen tar kontakt med grunneiere for å komme til enighet i saken.
Tine G Sunne (H) fremmet følgende forslag:




Saken sendes tilbake til forhandlingsutvalget da denne er gitt i oppdrag å gjennomføre forhandlingene for
kommunalt grunnerverv i forbindelse med utvikling av Grenstøl næringsområde. Kommunestyret kan ikke
ut i fra sakens fremstilling, konkludere med at utvalget har orientert formannskapet i tilstrekkelig grad om
framdriften i prosessen, slik det ble vedtatt i kommunestyret 15.10.2013
Kommunestyret vil ikke på nåværende tidspunkt vedta å foreta ekspropriasjon etter bygningsloven § 16-2
for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen teknisk infrastruktur i samsvar med
reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte grunnervervskart.

Bertelsens forslag ble enstemmig tilrådd.
Votering:
Angelstads forslag:
Sunnes forslag:
Rådmannens forslag:

1 stemme.
1 stemme.
7 stemmer og tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å foreta ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2
for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen teknisk infrastruktur i
samsvar med reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte grunnervervskart.
Om nødvendig søkes det Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av
oreigningsloven § 25.

Det må gis bedre informasjon videre i prosessen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Det var delt ut et referat fra Grenstøl grunnerverv – møte i forhandlingsutvalget og et notat fra
enhetsleder Svein O. Dale angående samtaler med Harald Tobiassen, Statens vegvesen mm.
Svein O. Dale redegjorde nærmere for saken.
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre vedtar å ikke vedta ekspropriasjon i arealene til Grenstøl
næringsområde. Kommunen tar kontakt med grunneiere for å komme til enighet i saken.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Tvedestrand kommunestyre vil presisere at de har som mål å komme fram til enighet med
grunneierne om en avtale uten å måtte nytte seg av ekspropriasjon. Kommunestyret ber
forhandlingsutvalget om å lande disse forhandlingene så snart som mulig.
Votering:
Angelstads forslag:
Innstilling fra formannskap

4 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Tilleggsforslag fra Morten Foss enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å foreta ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2
for erverv av næringsarealer, arealer til veiformål og arealer til annen teknisk infrastruktur i
samsvar med reguleringsplanen for Grenstøl næringsområde og vedlagte grunnervervskart.
Om nødvendig søkes det Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av
oreigningsloven § 25.
Det må gis bedre informasjon videre i prosessen
Tvedestrand kommunestyre vil presisere at de har som mål å komme fram til enighet med
grunneierne om en avtale uten å måtte nytte seg av ekspropriasjon. Kommunestyret ber
forhandlingsutvalget om å lande disse forhandlingene så snart som mulig.

PS 3/15 Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og
Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber ordføreren snarest ta saken om fremtidig samlokalisering av
hele fylkesmannsembetet opp i styret for Østre Agder.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
Tvedestrand kommunestyre er sterkt uenig i departementets avgjørelse om å slå sammen de to
Fylkesmannsembetene i Agder fylkene.
I 2011 ble det avholdt en folkeavstemning hvor 80,3 % av våre innbyggere sa nei til
sammenslåing av Aust og Vest Agder. Det er derfor noe undrende at departementet foretar en
slik sammenslåing på tvers av folkeviljen.
Tvedestrand kommune sliter med dårlige levekår, høy arbeidsledighet og en relativ stor del av
befolkningen i arbeidsfør alder er trygdet og/eller mottar en stor del av sine inntekter fra Nav.
Tvedestrand kommune har i dag flere innbyggere som jobber hos Fylkesmannen, og hvis embete
flyttes til Kristiansand vil dette være en ytterligere svekkelse av offentlige arbeidsplasser i vår
region. Dette får følger i form av fraflytting, pga. lengre arbeidsvei for disse. Kommunestyret
er og redd for at dette på sikt vil være med på å svekke sykehuset og Fylkeskommunens
administrasjon i Arendal.
Med bakgrunn i dette ber vi om at departementet trekker tilbake sitt vedtak om å slå sammen
disse embetene, og utsetter dette til kommunereformen er ferdigbehandlet.
Rådmannens forslag med tillegg fra Foss enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ber ordføreren snarest ta saken om fremtidig samlokalisering av
hele fylkesmannsembetet opp i styret for Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt uenig i departementets avgjørelse om å slå sammen de to
Fylkesmannsembetene i Agder fylkene.
I 2011 ble det avholdt en folkeavstemning hvor 80,3 % av våre innbyggere sa nei til
sammenslåing av Aust og Vest Agder. Det er derfor noe undrende at departementet foretar en
slik sammenslåing på tvers av folkeviljen.
Tvedestrand kommune sliter med dårlige levekår, høy arbeidsledighet og en relativ stor del av
befolkningen i arbeidsfør alder er trygdet og/eller mottar en stor del av sine inntekter fra Nav.
Tvedestrand kommune har i dag flere innbyggere som jobber hos Fylkesmannen, og hvis
embete flyttes til Kristiansand vil dette være en ytterligere svekkelse av offentlige arbeidsplasser
i vår region. Dette får følger i form av fraflytting, pga. lengre arbeidsvei for disse.
Kommunestyret er og redd for at dette på sikt vil være med på å svekke sykehuset og
Fylkeskommunens administrasjon i Arendal.
Med bakgrunn i dette ber vi om at departementet trekker tilbake sitt vedtak om å slå sammen
disse embetene, og utsetter dette til kommunereformen er ferdigbehandlet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber ordføreren snarest ta saken om fremtidig samlokalisering av
hele fylkesmannsembetet opp i styret for Østre Agder.
Tvedestrand kommunestyre er sterkt uenig i departementets avgjørelse om å slå sammen de to
Fylkesmannsembetene i Agder fylkene.
I 2011 ble det avholdt en folkeavstemning hvor 80,3 % av våre innbyggere sa nei til
sammenslåing av Aust og Vest Agder. Det er derfor noe undrende at departementet foretar en
slik sammenslåing på tvers av folkeviljen.
Tvedestrand kommune sliter med dårlige levekår, høy arbeidsledighet og en relativ stor del av
befolkningen i arbeidsfør alder er trygdet og/eller mottar en stor del av sine inntekter fra Nav.
Tvedestrand kommune har i dag flere innbyggere som jobber hos Fylkesmannen, og hvis
embete flyttes til Kristiansand vil dette være en ytterligere svekkelse av offentlige arbeidsplasser
i vår region. Dette får følger i form av fraflytting, pga. lengre arbeidsvei for disse.
Kommunestyret er og redd for at dette på sikt vil være med på å svekke sykehuset og
Fylkeskommunens administrasjon i Arendal.
Med bakgrunn i dette ber vi om at departementet trekker tilbake sitt vedtak om å slå sammen
disse embetene, og utsetter dette til kommunereformen er ferdigbehandlet.

PS 4/15 Høring - Forslag om statliggjøring av den kommunale
skatteinnkrevingen
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra
01.01.2016 på grunn av m.a. følgende forhold:





Klar risiko for provenytap; Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving enn ved
kommunal innkreving.
Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy innkrevingsprosent og
gode resultater.
Mangelfull utredning av gevinster.
Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og
økonomikompetanse.

Kommunestyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår
som en effektiv organisering.
Kommunestyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest
naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Svein Olav Hageli (AP) fratrådte og Siw Johannessen (AP) tiltrådte (9 voterende).
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra
01.01.2016 på grunn av m.a. følgende forhold:





Klar risiko for provenytap; Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving enn ved
kommunal innkreving.
Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy innkrevingsprosent og
gode resultater.
Mangelfull utredning av gevinster.
Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og
økonomikompetanse.

Kommunestyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår
som en effektiv organisering.
Kommunestyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest
naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre er imot en statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen fra
01.01.2016 på grunn av m.a. følgende forhold:





Klar risiko for provenytap; Resultatene viser lavere innkrevingsprosent ved statlig innkreving enn ved
kommunal innkreving.
Uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig for høy innkrevingsprosent og
gode resultater.
Mangelfull utredning av gevinster.
Irreversibelt forslag som kan innebære en risiko for kommunens likviditet, økonomistyring og
økonomikompetanse.

Kommunestyret mener dagens løsning gir de beste resultatene, størst rettssikkerhet og fremstår
som en effektiv organisering.
Kommunestyret mener at spørsmålet om organisering av skatteoppkrevingen vil være mest
naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

PS 5/15 Reguleringsplan for Lyngør del av gnr 82 bnr 169 egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 12 – 12 egengodkjenner kommunestyret “Detaljplan for Lyngør del av gnr.
82 bnr. 169”, med følgende endring i reguleringsbestemmelsene pkt 1.3, 2. setning: Bygningene
skal ikke overstige 12 m2 og kan oppføres med en mønehøyde på inntil 3,5 meter.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2015
Behandling
Administrasjonen ble bedt om å korrigere tabellen i saksfremstillingen slik at rådmannens
merknader kommer på riktig plass.
Erling Holm fremmet følgende tilføyelser/endringer i rådmannens forslag:
- Krav til takvinkel må være entydig i alle plandokumentene.
- Det må tegnes inn korrekt avgrensning av formålsgrensen for brygge mellom SBS2 og
SB2
Rådmannens forslag med tillegg fra Holms ble enstemmig tilrådd
Innstilling
I medhold av PBL § 12 – 12 egengodkjenner kommunestyret “Detaljplan for Lyngør del av gnr.
82 bnr. 169”, med følgende endring i reguleringsbestemmelsene pkt 1.3, 2. setning: Bygningene
skal ikke overstige 12 m2 og kan oppføres med en mønehøyde på inntil 3,5 meter.
Følgende revisjoner må innarbeides før kunngjøring.
- Krav til takvinkel må være entydig i alle plandokumentene.
- Det må tegnes inn korrekt avgrensning av formålsgrensen for brygge mellom SBS2 og
SB2
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL § 12 – 12 egengodkjenner kommunestyret “Detaljplan for Lyngør del av gnr.
82 bnr. 169”, med følgende endring i reguleringsbestemmelsene pkt 1.3, 2. setning: Bygningene
skal ikke overstige 12 m2 og kan oppføres med en mønehøyde på inntil 3,5 meter.
Følgende revisjoner må innarbeides før kunngjøring.
- Krav til takvinkel må være entydig i alle plandokumentene.
- Det må tegnes inn korrekt avgrensning av formålsgrensen for brygge mellom SBS2 og
SB2

PS 6/15 Reguleringsplan for Fugløya - egengodkjenningRådmannens
forslag til vedtak

1.

I medhold av PBL §§ 12 – 12 godkjenner kommunestyret Reguleringsplan for Fugløya, datert 30.10.14.

2.

Kommunestyret godkjenner også vedlagte servituttavtale, datert 30.10.14. Servituttavtalen må tinglyses

3.

I medhold av PBL § 17 – 4 vedtar kommunestyret å legge forslag til utbyggingsavtale, datert 30.10.14, ut
til offentlig høring i tidsrommet 09.02.15 – 13.03.15.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2015
Behandling
Rådmannen fremmet nytt forslag til vedtak slik:
-

“I medhold av PBL. §12-12 legges reguleringsplan for Fugløya, datert 30.10.14, ut på begrenset høring i
tidsrommet 29.01.15 til 19.2.15

-

I medhold av PBL. §17-4 legges forslag til utbyggingsavtale, datert 30.10.14, ut på begrenset høring i
tidsrommet 29.01.15 til 15.3.15”

Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
-

I medhold av PBL. §12-12 legges reguleringsplan for Fugløya, datert 30.10.14, ut på begrenset høring i
tidsrommet 29.01.15 til 19.2.15

-

I medhold av PBL. §17-4 legges forslag til utbyggingsavtale, datert 30.10.14, ut på begrenset høring i
tidsrommet 29.01.15 til 15.3.15

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Erling Holm (H) og leder av komiteen viste til komitebehandling der det ble vedtatt følgende:
-

I medhold av PBL. §12-12 legges reguleringsplan for Fugløya, datert 30.10.14, ut på begrenset høring i
tidsrommet 29.01.15 til 19.2.15

-

I medhold av PBL. §17-4 legges forslag til utbyggingsavtale, datert 30.10.14, ut på begrenset høring i
tidsrommet 29.01.15 til 15.3.15

Saken skal derfor først til høring før fornyet behandling i Teknikk-, plan- og naturkomite, og
saken ble derfor trukket fra behandling i kommunestyret nå.

PS 7/15 Fastsetting av planprogram for indre havn
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtar kommunestyret å fastsette planprogrammet for
Områdeplan Tvedestrand havn, datert 12.08.2014 rev. 14.01.15

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2015
Behandling
Jan Marcussen, Solveig Røvik og Line Mørch stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 6
voterende.
Marcussen, Røvik og Mørch ble erklært inhabile, jfr. fvl.pkt. a. og fvl. § 6, 2 ledd
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Marcussen, Røvik og Mørch tiltrådte (= 9 voterende

Innstilling
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtar kommunestyret å fastsette planprogrammet for
Områdeplan Tvedestrand havn, datert 12.08.2014 rev. 14.01.15

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet i saken og fratrådte (23 voterende). Etter
fvl § 6, 2 ledd ble han enstemmig erklært inhabil.
Innstilling fra Teknikk-, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av PBL §§ 4-1 og 12-9 vedtar kommunestyret å fastsette planprogrammet for
Områdeplan Tvedestrand havn, datert 12.08.2014 rev. 14.01.15
Marcussen gjeninntrådte (24 voterende).

PS 8/15 17. mai-komiteen 2015
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret velger følgende representanter til 17. mai-komiteen for 2015:
 …………….. fra Formannskapet
 …………….. fra Formannskapet
 …………….. fra Livsløpskomiteen
 …………….. fra Livsløpskomiteen
 …………….. fra Eldrerådet

2.

Rådmannen oppnevner en sekretær for komiteen.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.01.2015
Behandling
Jan W Nævestad (TTL) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag.
Punkt 3. Ungdomsrådet inviteres inn til å delta i 17. mai-komiteen.
Rådmannens forslag med Nævestads tillegg ble enstemmig tilrådd.

Innstilling
1.





2.
3.

Kommunestyret velger følgende representanter til 17. mai-komiteen for 2015:
…………….. fra formannskapet
…………….. fra formannskapet
…………….. fra Livsløpskomiteen
…………….. fra Livsløpskomiteen
…………….. fra eldrerådet

Rådmannen oppnevner en sekretær for komiteen.
Ungdomsrådet inviteres inn til å delta i 17. mai komiteen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Aud Angelstad (SP) fremmet følgende forslag:


Fra Livsløpskomite:

Knut Anders Goderstad

Angelstad fremmer dessuten May Zwilgmeyer som ikke er medlem av formannskap, men
varamedlem i kommunestyret.
Siw Johannesen (AP) fremmet følgende forslag:


Fra Livsløpskomite:

Gro Hagane. Hun fremmes også som leder.

Torleif Haugland (KRF) opplyser at de kan stille med en kandidat, han ber imidlertid om at
vedkommende kan være en som ikke er medlem av formannskap og at han må komme tilbake
med navn.

Eldrerådet har meldt fra om at Ragnar Lofstad kan delta.
Innstilling fra Livsløpskomite med tillegg fra Angelstad, Johannessen, Haugland og eldrerådet
enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret velger følgende representanter til 17. mai-komiteen for 2015:
 Gro Hagane fra Livsløpskomite som leder
 Knut Anders Goderstad fra Livsløpskomiteen
 Ragnar Lofstad fra eldrerådet
 May Zwilgmeyer fra kommunestyret
 En representant fra KRF
2. Rådmannen oppnevner en sekretær for komiteen.
3. Ungdomsrådet inviteres inn til å delta i 17. mai komiteen.

PS 9/15 Nasjonal tilskuddsordning mort barnefattigdom - søknad
om støtte for 2015
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune søker på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om
støtte for 2015.
Tvedestrand kommunestyre prioriterer prosjektene og søknadene i følgende rekkefølge:
1.
2.

Frivillighetssentralen og Familiehuset - “Tilbud om aktiv hverdag – trygg framtid”
Grimstad Røde kors – KilandSenteret - “Fun 365”

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.01.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune søker på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om
støtte for 2015.
Tvedestrand kommunestyre prioriterer prosjektene og søknadene i følgende rekkefølge:
1.
2.

Frivillighetssentralen og Familiehuset - “Tilbud om aktiv hverdag – trygg framtid”
Grimstad Røde kors – KilandSenteret - “Fun 365”

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommune søker på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om
støtte for 2015.
Tvedestrand kommunestyre prioriterer prosjektene og søknadene i følgende rekkefølge:
1.
2.

Frivillighetssentralen og Familiehuset - “Tilbud om aktiv hverdag – trygg framtid”
Grimstad Røde kors – KilandSenteret - “Fun 365”

PS 10/15 Kommunereformutvalget - Supplering med tillitsvalgt
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret oppnevner hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet til fast medlem av
Kommunereformutvalget. De hovedtillitsvalgte gis fullmakt til å utnevne en vararepresentant.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret oppnevner hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet til fast medlem av
Kommunereformutvalget. De hovedtillitsvalgte gis fullmakt til å utnevne en vararepresentant.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret oppnevner hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet til fast medlem av
Kommunereformutvalget. De hovedtillitsvalgte gis fullmakt til å utnevne en vararepresentant.

PS 11/15 Revisjon av "Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand
kommune"
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte høringsutkast som endelig “Forskrift om
politivedtekt, Tvedestrand kommune”, med følgende endringer:
………………………………
Forskrift oversendes til Politidirektoratet for endelig godkjenning og trer i kraft fra det tidspunkt
den er lagt ut på Lovdata.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Formannskapet ønsker framlagt en sak med forslag til en lokal forskrift med reglement for
hundehold i kommunen.
Morten Foss (TTL) fremmet følgende forslag:
kapittel II, §3, 2 ledd utgår.
Rådmannens forslag med endring fra Foss tilrådd mot en stemme.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte høringsutkast som endelig “Forskrift om
politivedtekt, Tvedestrand kommune”, med følgende endringer:
kapittel II, §3, 2 ledd utgår.
Forskrift oversendes til Politidirektoratet for endelig godkjenning og trer i kraft fra det tidspunkt
den er lagt ut på Lovdata.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Tor Granerud (V) fremmer forslag om at forskriftenes § 4, nytt 3 ledd utgår:
Før det samles inn penger til egne eller andres formål skal tiltaket meldes politiet.
Siw Johannessen (AP) fremmet forslag om at forskriftenes § 4. Sang og musikk, reklame mm.
utgår:
Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller
framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre
opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
Innstilling fra formannskap med unntak av forskriftenes § 4 enstemmig vedtatt.

Votering, forskriftenes §4:
Graneruds forslag:
Innstilling fra formannskap

8 stemmer
16 stemmer og vedtatt

Johannessens forslag:
Innstilling fra formannskap

7 stemmer
17 stemmer og vedtatt

Forskriftenes § 4 ut over endringsforslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar vedlagte høringsutkast som endelig “Forskrift om
politivedtekt, Tvedestrand kommune”, med følgende endringer:
kapittel II, § 3, 2 ledd utgår.
Forskrift oversendes til Politidirektoratet for endelig godkjenning og trer i kraft fra det tidspunkt
den er lagt ut på Lovdata.

PS 12/15 Iverksetting av vedtak fattet av kommunestyret sist i 2013
samt i 2014.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak til
orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak til
orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar fremlagt oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak til
orientering.

PS 13/15 Søknad om konsesjon til kjøp av gnr 77 bnr 151 på
Sandøya - ubebygd eiendom
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1 – søknaden innvilges
Kommunestyret gir Morten Joakim Severin Andersen konsesjon til å erverve gnr 77 bnr 151 i
Tvedestrand kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 10.
Begrunnelsen for å gi konsesjon er at 2/3-deler av eiendommen har områder med byggeforbud
knyttet til høyspentlinjer, nabo og vei. Kommunestyret vurderer det dit hen at mulig
bebyggelsesareal på eiendommen er relativt lite og at kostnadene knyttet til nedgravning av
høyspent med stor sannsynlighet vil bli urimelig høye. I tillegg er det i kommuneplanens
arealdel avsatt store ubebygde områder til boligformål på Sandøya og disse arealene kan i
tilstrekkelig grad ivareta hensynet til helårsboliger.
Alternativ 2 – søknaden avslås
Kommunestyret avslår søknad om konsesjon fra Morten Joakim Severin Andersen til å erverve
gnr 77 bnr 151 i Tvedestrand kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1
og 10.
Begrunnelsen for å avslå søknaden er at det finnes tilstrekkelige arealer på eiendommen som
ikke vil bli berørt av byggeforbud grunnet høyspentledningene. Det er fortsatt areal til å bygge
helårsbolig på eiendommen, sjøl om det vil foreligge bygge restriksjoner på eiendommens
områder. Kostnader knyttet til eventuell nedgravning av høyspent er en privatsak og tillegges
mindre vekt. Videre er det kort avstand for tilkopling til ledningsnett for vann- og avløp.
Området hvor eiendommen er boligområde og bosettingshensynet veier tyngst i denne saken.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2015
Behandling
Jan Marcussen fremmet rådmannens forslag alternativ 1. Marcussens forslag ble enstemmig
tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret gir Morten Joakim Severin Andersen konsesjon til å erverve gnr 77 bnr 151 i
Tvedestrand kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 10.
Begrunnelsen for å gi konsesjon er at 2/3-deler av eiendommen har områder med byggeforbud
knyttet til høyspentlinjer, nabo og vei. Kommunestyret vurderer det dit hen at mulig
bebyggelsesareal på eiendommen er relativt lite og at kostnadene knyttet til nedgravning av
høyspent med stor sannsynlighet vil bli urimelig høye. I tillegg er det i kommuneplanens
arealdel avsatt store ubebygde områder til boligformål på Sandøya og disse arealene kan i
tilstrekkelig grad ivareta hensynet til helårsboliger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra Teknikk-, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret gir Morten Joakim Severin Andersen konsesjon til å erverve gnr 77 bnr 151 i
Tvedestrand kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 10.
Begrunnelsen for å gi konsesjon er at 2/3-deler av eiendommen har områder med byggeforbud
knyttet til høyspentlinjer, nabo og vei. Kommunestyret vurderer det dit hen at mulig
bebyggelsesareal på eiendommen er relativt lite og at kostnadene knyttet til nedgravning av
høyspent med stor sannsynlighet vil bli urimelig høye. I tillegg er det i kommuneplanens
arealdel avsatt store ubebygde områder til boligformål på Sandøya og disse arealene kan i
tilstrekkelig grad ivareta hensynet til helårsboliger.

PS 14/15 Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og
mandat
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til organisering, mandat, prosess og fremdrift, slik det er
skissert i saksfremstillingen.
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for areal- og transportplan
samarbeidet for Arendalsregionen:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Kartleggingen av friluftsområder og grønnstrukturer som snart er ferdig i Tvedestrand må
benyttes ved konsekvensvurderingene i ATP arbeidet.
Saksprotokoll i Formannskap - 27.01.2015
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet følgende forslag:
Ordfører
Varaordfører
Opposisjonsleder
Rådmannens forslag med tillegg fra Dukene enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til organisering, mandat, prosess og fremdrift, slik det er
skissert i saksfremstillingen.
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for areal- og transportplan
samarbeidet for Arendalsregionen:
Ordfører
Varaordfører
Opposisjonsleder

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til organisering, mandat, prosess og fremdrift, slik det er
skissert i saksfremstillingen.
Kommunestyret velger følgende representanter til styringsgruppa for areal- og transportplan
samarbeidet for Arendalsregionen:
Ordfører
Varaordfører
Opposisjonsleder

PS 15/15 Fastsettelse av høyeste salgspris - tvangssalg av gnr 73 bnr
3 og 20 i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret fastsetter høyeste kjøpesum til kr 1.780.000. Summen er den høyeste
konsesjonsprisen som godkjennes i forbindelse med tvangssalg av gnr 73 bnr 3 og bnr 20.
Vedtaket er gjort med hjemmel i konsesjonsloven § 9, første ledd, nr 1 og rundskrivene fra
landbruks- og matdepartementet M-3/2002, M-7/2002, M-4/2004, M-2/2009, M-1/2010 og
M-2/2012.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 27.01.2015
Behandling
Erling Holm foreslo å utsette saken for befaring
Holms forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Saken utsettes for befaring.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Erling Holm (H) og leder av komiteen redegjorde for saken.
Innstilling fra Teknikk-, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring.

PS 16/15 Høringsutkast - Bruksplan Solfjellparken og Langjordet
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar forslag til bruksplan for friluftsområdene Solfjellparken og
Langjordet til etterretning og legger den ut på høring i 30 dager.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 27.01.2015
Behandling
Jan W. Nævestad fremmet følgende forslag:
Kommunestyret slutter seg til avsnittet “Alternative løsninger og konsekvenser”, og ber om at
tiltak for å sikre/ oppgradere anlegg blir prioritert.
Kommunestyret ber administrasjonen ved rådmannen arbeide videre med tilsuddsordninger ref.
punkt 7.2 i planen.
Rådmannens forslag med tillegg fra Nævestad enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre tar forslag til bruksplan for friluftsområdene Solfjellparken og
Langjordet til etterretning og legger den ut på høring i 30 dager.
Kommunestyret slutter seg til avsnittet “Alternative løsninger og konsekvenser”, og ber om at
tiltak for å sikre/ oppgradere anlegg blir prioritert.
Kommunestyret ber administrasjonen ved rådmannen arbeide videre med tilskuddsordninger ref.
punkt 7.2 i planen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.02.2015
Behandling
Innstilling fra Livsløpskomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre tar forslag til bruksplan for friluftsområdene Solfjellparken og
Langjordet til etterretning og legger den ut på høring i 30 dager.
Kommunestyret slutter seg til avsnittet “Alternative løsninger og konsekvenser”, og ber om at
tiltak for å sikre/ oppgradere anlegg blir prioritert.
Kommunestyret ber administrasjonen ved rådmannen arbeide videre med tilskuddsordninger ref.
punkt 7.2 i planen.

PS 17/15 Referatsaker






Referat fra styremøter i Østre Agder 28. november 2014 og 9. januar 2015.
Referat fra møte i eldrerådet 22. januar 2015.
Høyring – Oppheving av kommunelovens kapittel 5 B. samkommune.
Høring – Forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om
forbud mot organisert tigging).
Takkebrev – Driftstilskudd til senter mot seksuelle overgrep – Agder.



Informasjon fra arbeidet i Kommunereformutvalget ved rådmannen:
o Felles seminar neste kommunestyremøte 17. mars kl. 15 – kl. 18 der Jarle Bjørn
Hanken fra Fylkesmannen vil delta.
o Hefte med informasjon om kommunereformen med fremdriftsplan, alternative
løsninger mm finner du på nettsiden under Aktuelle lenker, Kommunereformen.
o Det er planlagt en felles seminardag for ungdomsrådene i regionen.
o Det vil deretter bli vurdert hvordan innbyggerne best kan involveres, f.eks ved å
gjennomføre folkemøter



Sak vedrørende næringsdrivende:
o Dukene ba om at møtet ble lukket iht. kommunelovens § 31 nr. 5. Dette ble
enstemmig vedtatt.
o Saken ble redegjort for, diskutert og det framkom et omforent syn.
Kommunestyret delegerte den videre behandling til formannskapet.
o Møtet ble åpnet.

