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PS 17/10 Høringsuttalelse til DN's forslag til forskrift for utvalgte
naturtyper
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at naturtypen slåttemark inngår i forskrift for
utvalgte naturtyper
Tvedestrand kommunestyre mener at naturtypen hule eiker er forsvarlig ivaretatt gjennom
eksisterende fredninger og innførte hogstrestriksjoner, og mener derfor at hule eiker bør utgå
som utvalgt naturtype.
Dersom DN likevel velger å beholde hule eiker som utvalgt naturtype, vil Tvedestrand
kommunestyre sterkt hevde at grensen for omkrets må heves til 280 cm for friske eiker og 150
cm for hule eiker.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at naturtypen slåttemark inngår i forskrift for
utvalgte naturtyper
Tvedestrand kommunestyre mener at naturtypen hule eiker er forsvarlig ivaretatt gjennom
eksisterende fredninger og innførte hogstrestriksjoner, og mener derfor at hule eiker bør utgå
som utvalgt naturtype.
Dersom DN likevel velger å beholde hule eiker som utvalgt naturtype, vil Tvedestrand
kommunestyre sterkt hevde at grensen for omkrets må heves til 280 cm for friske eiker og 150
cm for hule eiker.

PS 18/10 Høringsuttalelse til DN's forslag til forskrifter for
prioriterte arter
Rådmannens forslag til vedtak
Klippeblåvinge.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for klippeblåvinge med 2 endringer:
§ 5 pkt b endres til: Skogplanting er forbudt.
§ 7 gis et tillegg: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert. (jfr. kommunens uttalelse til handlingsplanen for klippeblåvinge)
Elvemusling.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for elvemusling med følgende tillegg
til § 5: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert.
Sinoberbille.
Tvedestrand kommunestyre mener eksisterende fredninger av skog, hogstreguleringer knyttet til
MiS-figurer og utøvelse av Levende skog standard er tilstrekkelig for å ivareta leveområdene til
sinoberbillen. Som en konsekvens av dette foreslås sinoberbillen fjernet fra lista over prioriterte
arter.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Klippeblåvinge.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for klippeblåvinge med 2 endringer:
§ 5 pkt b endres til: Skogplanting er forbudt.
§ 7 gis et tillegg: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert. (jfr. kommunens uttalelse til handlingsplanen for klippeblåvinge)
Elvemusling.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for elvemusling med følgende tillegg
til § 5: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert.
Sinoberbille.
Tvedestrand kommunestyre mener eksisterende fredninger av skog, hogstreguleringer knyttet til
MiS-figurer og utøvelse av Levende skog standard er tilstrekkelig for å ivareta leveområdene til
sinoberbillen. Som en konsekvens av dette foreslås sinoberbillen fjernet fra lista over prioriterte
arter.

PS 19/10 Klage på adressetildeling - Paddetjennveien på Gjeving
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret finner ikke grunnlag for å kunne ta klagen til følge, og opprettholder vedtaket
om tildeling av offisiell adresse Paddetjennveien.
Saken videresendes fylkesmannen i Aust Agder for endelig behandling.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010

Behandling
Marit Marcussen (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre finner grunnlag for å ta klagen fra familien Hagen tilfølge.
Veiens navn skal være Hageveien.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Marit Marcussens (TTL) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre finner grunnlag for å ta klagen fra familien Hagen tilfølge.
Veiens navn skal være Hageveien.

PS 20/10 Felles teknisk norm for vann- og avløpsanlegg i
kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret vedtar felles norm for vann- og avløpsanlegg for de 5 kommunene i
Østregionen med tilleggsbestemmelser og standard abonnementsvilkår.
Det forutsettes at alle de 5 kommunene i Østregionen vedtar felles norm for vann- og
avløpsanlegg.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyret vedtar felles norm for vann- og avløpsanlegg for de 5 kommunene i
Østregionen med tilleggsbestemmelser og standard abonnementsvilkår.
Det forutsettes at alle de 5 kommunene i Østregionen vedtar felles norm for vann- og
avløpsanlegg.

PS 21/10 Avtale mellom Tvedestrand kommune og RTA AS om
lukking av Grendstøl avfallsplass - Fordeling av kostnader.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til avtale datert 31.april 2010 mellom
Tvedestrand kommune og RTA AS vedrørende lukking av Grendstøl avfallsplass og
fordeling av kostnadene.
2. Kommunestyret godkjenner som en del av avtalen at resterende utlån på kr. 653.666,(balansekonto 2.2270.040) til RTA AS pr. 01.01.10 avskrives som finansiering fra
næringsavfallsdelen ved lukking av Grendstøl avfallsplass.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til avtale datert 31.april 2010 mellom
Tvedestrand kommune og RTA AS vedrørende lukking av Grendstøl avfallsplass og
fordeling av kostnadene.
Kommunestyret godkjenner som en del av avtalen at resterende utlån på kr. 653.666,(balansekonto 2.2270.040) til RTA AS pr. 01.01.10 avskrives som finansiering fra
næringsavfallsdelen ved lukking av Grendstøl avfallsplass

PS 22/10 Referat- og drøftingssaker
a) Salamanderdam ved Lyngmyr.
Med utgangspunkt i e-post fra lederen for komiteen ble det fra administrasjonen orientert
om saken. Området er ikke registrert som salamanderområde, men det kan være
salamander der. Bløtområdene for salamander er ikke ødelagt av fyllinga. Komiteen
konkluderte med at fortsatt utfylling stoppes.

