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PS 72/12 Forvalting av eieransvar for veilys og oppfølging av
driften - Interkommunalt samarbeid.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar å inngå et samarbeid etter vertskommunemodellen
med de andre kommuner i Østre Agder som ønsker det og eventuelt Grimstad kommune
om å ansette en tekniker/ingeniør til å forvalte kommunenes veilys. Arendal kommune
påtar seg vertskommunerollen med arbeidsgiveransvaret for den som ansettes.
2. Utgiftene fordeles etter antall lyspunkter og innarbeides i budsjettet for 2013.
3. Dersom de økonomiske forutsetningene for deltagelse i det interkommunale samarbeidet
endrer seg vesentlig skal saken legges frem for kommunestyret til ny behandling.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyret vedtar å inngå et samarbeid etter vertskommunemodellen
med de andre kommuner i Østre Agder som ønsker det og eventuelt Grimstad kommune
om å ansette en tekniker/ingeniør til å forvalte kommunenes veilys. Arendal kommune
påtar seg vertskommunerollen med arbeidsgiveransvaret for den som ansettes.
2. Utgiftene fordeles etter antall lyspunkter og innarbeides i budsjettet for 2013.
3. Dersom de økonomiske forutsetningene for deltagelse i det interkommunale samarbeidet
endrer seg vesentlig skal saken legges frem for kommunestyret til ny behandling.

PS 73/12 Rehabilitering av hovedvannledningen fra
Hovedgata(Johnsenbygget) til Fjærkleivene (Rema 1000).
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med entreprenør E. Gauslå & Sønner AS, for rehabilitering av
hovedvannledningen fra Hovedgata og opp Fjærekleivene, som anbudet viser.
2. Det settes av totalt kr. 5,753 mill. ekskl.. mva til prosjektnr. 0849. Det medfører en
økning av budsjettrammen med kr. 1,0 mill. til dette prosjektet i forhold til totalt vedtatt
budsjettramme. Finansieringen av denne merkostnaden på kr. 1,0 mill. innarbeides i 2.
tertialrapport for 2012.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Geir Grimsland foreslo å sette inn firmaet Dønnestad A/S i stedet for E. Gauslaa & Sønner A/S.
Erling Holm fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med entreprenør Andreas Dønnstad A/S, for rehabilitering av
hovedvannledning fra Hovedgaten og opp Fjærkleivene, som anbudet viser.
2. Det settes av totalt kr. 5.672.000,- ekskl. mva. til prosjekt nr. 0849. Det medfører en
økning av budsjettrammen med kr. 919.000,- i forhold til totalt vedtatt budsjettramme.
Finansieringen av denne merkostnaden innarbeides i 2. tertialrapport for 2012
3. Begrunnelsen for å fravike Swecos innstilling på valg av entreprenør er følgende:
a) Andreas Dønnestad AS har tilbudt en pris som ligger kr. 81.475,- ekskl. mva lavere enn
E.Gauslaa & Sønner, jfr. kriterium 1 pris.
b) Swecos prinsipielt ulike skjønnsutøvelse på de øvrige tildelingskriteriene, nemlig
kriterium nr. 2 ”Kapasitet/sikkerhet for forutsatt fremdrift (presisert som finansiell
kapasitet, maskinell kapasitet og organisatorisk kapasitet)” og nr. 3 ”Referanse/
byggherrens erfaring som tilbyder.”
Ad. Kriterium nr.2: Til tross for stor ulikhet i tilbydernes finansielle og maskinelle
kapasitet, har ikke Sweco funnet det nødvendig å foreta en konkret poengberegning av
dette kriteriet, men nøyd seg med å konstatere at begge tilbyderne har tilstrekkelig
kapasitet/sikkerhet og skjønnsmessig gitt begge maksimal utteling på 20 poeng.
Ad. Kriterium nr. 3: Begge tilbyderne er prekvalifisert med nødvendige godkjenninger til
å utføre oppdrag av nærværende type og omfang. Gauslå har selvfølgelig, som et
betydelig større firma, en generelt mer omfattende referanseliste enn Dønnestad. På den
annen side må det antas at Tvedestrand kommune har inngående kjennskap til
Dønnestad, som har vært en betydelig leverandør av VVS oppdrag i kommunen i 34 år.
Det fremgår også av side 2 i Swecos brev av 3.7.2012 at kommunens erfaringer er gode.
Det ansees derfor at begge tilbyderne er tilstrekkelig kvalifisert i henhold til kriterium nr.
3 og at de etter samme resonnement som i forbindelse med kriterium nr. 2 skjønnsmessig
gir maksimal utteling på 20 poeng.
Geir Grimsland trakk sitt forslag.
Ved voteringen ble Holms forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å innlede og avslutte
kontraktsforhandlinger med entreprenør Andreas Dønnstad A/S, for rehabilitering av
hovedvannledning fra Hovedgaten og opp Fjærkleivene, som anbudet viser.
2

Det settes av totalt kr. 5.672.000,- ekskl. mva. til prosjekt nr. 0849. Det medfører en
økning av budsjettrammen med kr. 919.000,- i forhold til totalt vedtatt budsjettramme.
Finansieringen av denne merkostnaden innarbeides i 2. tertialrapport for 2012

3. Begrunnelsen for å fravike Swecos innstilling på valg av entreprenør er følgende:
a) Andreas Dønnestad AS har tilbudt en pris som ligger kr. 81.475,- ekskl. mva lavere enn
E.Gauslaa & Sønner, jfr. kriterium 1 pris.
b) Swecos prinsipielt ulike skjønnsutøvelse på de øvrige tildelingskriteriene, nemlig
kriterium nr. 2 ”Kapasitet/sikkerhet for forutsatt fremdrift (presisert som finansiell
kapasitet, maskinell kapasitet og organisatorisk kapasitet)” og nr. 3 ”Referanse/
byggherrens erfaring som tilbyder.”
Ad. Kriterium nr.2: Til tross for stor ulikhet i tilbydernes finansielle og maskinelle
kapasitet, har ikke Sweco funnet det nødvendig å foreta en konkret poengberegning av
dette kriteriet, men nøyd seg med å konstatere at begge tilbyderne har tilstrekkelig
kapasitet/sikkerhet og skjønnsmessig gitt begge maksimal utteling på 20 poeng.
Ad. Kriterium nr. 3: Begge tilbyderne er prekvalifisert med nødvendige godkjenninger til
å utføre oppdrag av nærværende type og omfang. Gauslå har selvfølgelig, som et
betydelig større firma, en generelt mer omfattende referanseliste enn Dønnestad. På den
annen side må det antas at Tvedestrand kommune har inngående kjennskap til
Dønnestad, som har vært en betydelig leverandør av VVS oppdrag i kommunen i 34 år.
Det fremgår også av side 2 i Swecos brev av 3.7.2012 at kommunens erfaringer er gode.
Det ansees derfor at begge tilbyderne er tilstrekkelig kvalifisert i henhold til kriterium nr.
3 og at de etter samme resonnement som i forbindelse med kriterium nr. 2 skjønnsmessig
gir maksimal utteling på 20 poeng.

PS 74/12 Reguleringsplan for Østerå gnr2 bnr 35 - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Før reguleringsplanen kan egengodkjennes må følgende punkter være gjennomført/rettet
opp:
1. Innsigelsen fra fylkesmannen knyttet til B4 imøtekommes. Hensynssone langs
Dalebekken reguleres til grønt formål.
2. Innsigelse fra Fylkesmannen ang. inntegning av lekeplass imøtekommes.
3. Innsigelse fra Fylkesmannen om manglende ROS-analyse. Det er utarbeidet ROSanalyse, men rasfaren fra bratt dalside i øst må utredes av kompetent geolog.
4. Inntegning av bygninger på tomtene fjernes. Byggegrensene beholdes.
5. Området B1 detaljreguleres.
6. Reguleringsbestemmelsene pkt 3.3 endres slik at det klart framgår at det gjelder 2 nye
boliger.
7. Tennisbane fjernes fra området f-F2.
8. Det må utarbeides vegprofiler med skjæringer og fyllinger for ny veg som legges inn på
reguleringsplanen.
9. Det må utarbeides rapport for eventuell skredfare i dalsiden øst i planområdet, og det må
beskrives hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. Tas inn i
rekkefølgebestemmelsene.
10. Den del av F-F2 som ligger på gnr 2 bnr 40 reguleres til ”skogbruk 5112” Hensynssonen
langs Dalebekken beholdes.
Etter endringene er gjort må planen behandles på nytt i komitè for teknikk plan og natur.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Det ble gjennomført befaring i forkant av møtet. Etter drøfting ble det fremmet følgende
omforente endringsforslag:
Før reguleringsplanen egengodkjennes må følgende punkter være gjennomført/rettet opp:
1. Innsigelse fra fylkesmannen knyttet til B4 imøtekommes. Hensynssone langs
Dalebekken reguleres til grønt formål.
2. Innsigelse fra fylkesmannen angående inntegning av lekeplass imøtekommes.
3. Det må utarbeides rapport for skredfare/steinsprang i dalsiden øst i planområdet, og det
må beskrives hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. Disse tas inn i
rekkefølgebestemmelsene.
4. Inntegninger av bygninger på tomtene fjernes. Byggegrensene beholdes.
5. Området B1 detaljreguleres.
6. Tennisbane fjernes fra området f_F2.
7. Det må utarbeides lengde- og tverrprofiler for atkomstveg. Stigningsforhold skal ikke
overstige 1:8.
8. Den delen av f_F2 som ligger på gnr 2 bnr 40 reguleres til "skogbruk 5112".
Hensynssonen langs Dalebekken beholdes.
9. Gammel adkomstveg til N fra syd reguleres inn som tursti.
10. Friområdene f_F1 - f_F4 reguleres til privat friområde.

11. De tre sydligste tomtene gnr 2 bnr 133, 142 og 166 tas ut av planen. Atkomstveg ned til
krysset Fagermyrveien/Sandveien beholdes.
Etter endringene er gjort må planen behandles på nytt i komitè for teknikk, plan og natur.
Forslaget ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Før reguleringsplanen egengodkjennes må følgende punkter være gjennomført/rettet opp:
Innsigelse fra fylkesmannen knyttet til B4 imøtekommes. Hensynssone langs Dalebekken
reguleres til grønt formål.
1. Innsigelse fra fylkesmannen knyttet til B4 imøtekommes. Hensynssone langs
Dalebekken reguleres til grønt formål.
2. Innsigelse fra fylkesmannen angående inntegning av lekeplass imøtekommes.
3. Det må utarbeides rapport for skredfare/steinsprang i dalsiden øst i planområdet, og det
må beskrives hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. Disse tas inn i
rekkefølgebestemmelsene.
4. Inntegninger av bygninger på tomtene fjernes. Byggegrensene beholdes.
5. Området B1 detaljreguleres.
6. Tennisbane fjernes fra området f_F2.
7. Det må utarbeides lengde- og tverrprofiler for atkomstveg. Stigningsforhold skal ikke
overstige 1:8.
8. Den delen av f_F2 som ligger på gnr 2 bnr 40 reguleres til "skogbruk 5112".
Hensynssonen langs Dalebekken beholdes.
9. Gammel adkomstveg til N fra syd reguleres inn som tursti.
10. Friområdene f_F1 - f_F4 reguleres til privat friområde.
11. De tre sydligste tomtene gnr 2 bnr 133, 142 og 166 tas ut av planen. Atkomstveg ned til
krysset Fagermyrveien/Sandveien beholdes.
Etter endringene er gjort må planen behandles på nytt i komitè for teknikk, plan og natur.

PS 75/12 Reguleringsplan for Broneheia, Holmen egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen for Broneheia, Holmen slik den foreligger,
datert 14.03.12.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen for Broneheia, Holmen slik den foreligger,
datert 14.03.12.

PS 76/12 Deling av grunneiendom gnr 6 bnr 1 Ytre vei 319
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre Aud Hantho Guttormsen tillatelse
til å fradele en parsell på 19 daa av eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i Tvedestrand kommune.
Alternativ 2
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre Aud Hantho Guttormsen ikke
tillatelse til å fradele en parsell på 19 daa av eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og 2 ble alternativ 1 tilrådd med 5 mot 4 stemmer
Innstilling
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre Aud Hantho Guttormsen tillatelse
til å fradele en parsell på 19 daa av eiendommen gnr. 6 bnr. 1 i Tvedestrand kommune.

PS 77/12 Fradeling av grunneiendom gnr 69 bnr 3
Romundstadveien 24
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre John Børre Stiansen tillatelse til
å fradele en parsell på 10,5 daa av eiendommen gnr. 69 bnr. 3 i Tvedestrand kommune.
Alternativ 2
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre John Børre Stiansen ikke
tillatelse til å fradele en parsell på 10,5 daa av eiendommen gnr. 69 bnr. 3 i Tvedestrand
kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og 2 ble alternativ 1 enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre John Børre Stiansen tillatelse til
å fradele en parsell på 10,5 daa av eiendommen gnr. 69 bnr. 3 i Tvedestrand kommune.

PS 78/12 Søknad om deling av grunneiendom, gnr 60 bnr 2,
Valleveien 78
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre Bjørn Ramleth tillatelse til
å fradele en parsell på 5 daa av eiendommen gnr. 60 bnr. 2 i Tvedestrand kommune.
Alternativ 2
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre Bjørn Ramleth ikke
tillatelse til å fradele en parsell på 5 daa av eiendommen gnr. 60 bnr. 2 i Tvedestrand kommune.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og 2 ble alternativ 1 enstemmig vedtatt.

Innstilling
I medhold av jordlovens § 12 gir Tvedestrand kommunestyre Bjørn Ramleth tillatelse til
å fradele en parsell på 5 daa av eiendommen gnr. 60 bnr. 2 i Tvedestrand kommune.

PS 79/12 Oppføring av enebolig med kjellerleilighet - klage på
opphevelsesvedtak.
Gnr.: 29, Bnr.: 117
Tiltakshaver: John Gunnar Haugenes
Ansvarlig søker: Arkitekt Atle Goutbeek

Rådmannens forslag til vedtak:
Teknikk, plan og naturkomiteen opprettholder eget vedtak av 11.06.12. Klagebehandlingen har
ikke frambrakt nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Planutvalget slutter seg til
rådmannens vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte. (= 8 voterende
Goderstad ble enstemmig erklært inhabil, jfr. fvl. §6, 2 ledd, og Marit Olsen tiltrådte (= 9
voterende
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Olsen fratrådte og Goderstad gjeninntrådte (= 9 voterende)
Vedtak
Teknikk, plan og naturkomiteen opprettholder eget vedtak av 11.06.12. Klagebehandlingen har
ikke frambrakt nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Planutvalget slutter seg til
rådmannens vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling.

PS 80/12 Riving/nybygg av fritidsbolig gnr 78 bnr 98 Sandøya
Gnr.: 78, Bnr.: 98
Tiltakshaver: Fanny Platou Amble
Ansvarlig søker: Ark. Stokkebokjær A/S

Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1
Revidert tegning datert 24.05.12 er ikke i samsvar med vedtaket av 11.02.11 å godkjennes ikke.
Alternativ 2
Revidert tegning datert 24.05.12 godkjennes under forutsetning av at fylkesmannens
miljøvernavdelingen også godkjenner revidert tegning.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Erling Holm fremmet rådmannens forslag alternativ 2.
Holms forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Revidert tegning datert 24.05.12 godkjennes under forutsetning av at fylkesmannens
miljøvernavdeling også godkjenner revidert tegning.

PS 81/12 Saksfremlegg - Oppføring av redskapsbod og skifting av
vinduer mm. på hovedhus, gnr 81 bnr 39, Lyngør
Gnr. 81, Bnr. 39
Tiltakssted: Lyngør
Tiltaket: Restaurering av fasader/endring av vindusutforming samt oppføring av bod
Tiltakshaver: Solveig Hoel v/Greta Hoel

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunen gir tillatelse til oppføring av redskapsbod, skifte av takstein til rød
enkelkrummet brent tegl og endring av nord- og sørvestlig fasade som omsøkt;
- Liggende til stående panel (nord- og sørvestlig fasade)
- Torams vinduer til 4 torams med tre ruter i hver ramme (nordvestlig fasade)
- Tilføyelse av 2 vinduer, torams, i knevegg loft (nordvestlig fasade)
- Tilføyelse av 2 vinduer i tak, torams med 2 ruter i hver ramme (nordvestlig fasade)
Vinduene skal være av koplet type, kittfals og gjennomgående sprosser.
2. Kommunen gir tillatelse til oppføring av redskapsbod samt skifte av takstein til rød
enkelkrummet brent tegl som omsøkt.
Det gis ikke tillatelse til vindusutforming som omsøkt. Det tillates imidlertid
vindusutførelse som tilrådet av Aust-Agder Fylkeskommune ved kulturminnevern;
”De store vinduene skal være av koplet type, torams med to ruter i hver ramme, kittfals
og gjennomgående sprosser. Tilsvarende bør de mindre vinduene være av koplet type,
kittfals og gjennomgående sprosser.”
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og 2 ble alternativ 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunen gir tillatelse til oppføring av redskapsbod, skifte av takstein til rød enkelkrummet
brent tegl og endring av nord- og sørvestlig fasade som omsøkt;
- Liggende til stående panel (nord- og sørvestlig fasade)
- Torams vinduer til 4 torams med tre ruter i hver ramme (nordvestlig fasade)
- Tilføyelse av 2 vinduer, torams, i knevegg loft (nordvestlig fasade)
- Tilføyelse av 2 vinduer i tak, torams med 2 ruter i hver ramme (nordvestlig fasade)
Vinduene skal være av koplet type, kittfals og gjennomgående sprosser.

PS 82/12 Klage- reparasjon/ombygging av brygge gnr 81 bnr 39 Lyngør
klager:tiltakshaver
Gnr.: 81, Bnr.: 39
Tiltakshaver: Greta Hoel
Ansvarlig søker: Bjørn Erling Wiik
Klager:Greta Hoel v/Adv Arne Os

Rådmannens forslag til vedtak:
Teknikk, plan- og naturkomite opprettholder delegert vedtak av 26.04.12. Klagebehandlingen
har ikke frambrakt nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Teknikk, plan- og
naturkomite slutter seg til rådmannens vurdering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Aust-Agder til endelig avgjørelse.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 04.09.2012
Behandling
Geir Grimsland stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (= 8 voterende.
Grimsland ble enstemmig erklært habil, jfr. fvl. § 6, 2 ledd (= 9 voterende
Erling Holm fremmet følgende vedtaksforslag:
Teknikk, plan- og naturkomite opprettholder ikke delegert vedtak av 26.04.12.
Klagebehandlingen har frambrakt momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres, og klagen tas
til følge. Rådmannen bes utstede nytt enkeltvedtak i saken, der det gis tillatelse som omsøkt.
Ved voteringen ble Holms forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Vedtak
Teknikk, plan- og naturkomite opprettholder ikke delegert vedtak av 26.04.12.
Klagebehandlingen har frambrakt momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres, og klagen tas
til følge. Rådmannen bes utstede nytt enkeltvedtak i saken, der det gis tillatelse som omsøkt.

PS 83/12 Referat- og drøftingssaker
Følgende forhold ble drøftet:
1. Nytt sykkelstativ ved kommunehuset – hvor blir det av?
Konklusjon: Det gjøres en offisiell henvendelse til kommunehuset A/S med anmodning om å få
kjøpt inn og montert sykkelstativ slik det er planlagt.
2. Nærmiljøanlegg og friluftsområder - planstatus?
Konklusjon: Dette planarbeidet har ikke vært prioritert på lang tid, og temaet tas opp til
vurdering i arbeidet med kommunal planstrategi som nå skal igangsettes.
3. Vurdering av sjikanøse stengsler ved Valbergheiveien
Konklusjon: Aktuell sak tas opp med kommunens miljøvernrådgiver som vurderer saken i
forhold til friluftsloven.
4. Ulovlig brygge i Sagesund – status?
Konklusjon: Saken har vært stilt i bero i påvente av kommunedelplanarbeidet. Søker er
informert om at han nå må fremme søknad om ettergodkjenning. Saken vil bli behandlet som
om bryggen ikke var bygd, og i samsvar med den nye planen.
5. Seilerhytta – kan den frigis for offentligheten i større grad
Konklusjon: Det foreligger diverse statutter for eiendommen. Administrasjonen sjekker
nærmere hvilke bindinger som foreligger, og hvilke muligheter som finnes.
6. Badebåt til Furøya- kan det arrangeres en slik skyssbåtordning fra sentrum?
Konklusjon: Meldes inn som et innspill til prosjekt ”byløft”
7. Informasjon om fiskeforbud – bedre og mer forståelig skilting.
Konklusjon: Rådmannen anmodes om at det blir satt opp skilt som klart og utvetydig viser at her
er det forbudt å fiske, slik at ikke denne viktige beskjeden drukner i annen informasjon.
8. Kan teglpålegget i verneplanen fravikes i Middelskoleveien for 50-talls hus?
Konkret sak ble fremlagt.
Konklusjon: Likebehandlingsprinsippet må gjelde, og det anbefales ikke å fravike hovedregelen
her. Verneplanen bør imidlertid revideres, noe som tas opp ved rulleringen av kommunens
planstrategi.
9. Sykkelplan for Tvedestrand – kan dette prioriteres?
Konklusjon: Det er behov for en slik plan, men det er ikke avsatt ressurser til arbeidet, verken
organisatorisk eller økonomisk. Innspillet tas opp til behandling og politisk vurdering ved
rullering av kommunal planstrategi som nå skal igangsettes.
10. Byggesak i Hovedgaten 10 – informasjon om status for avvik som ikke er meldt lukket.
Konklusjon: Fremlagt notat av 4.09.12 tas til etterretning, og påbegynt innfordring videreføres.
Ovennevnte saker følges opp av rådmann i henhold til protokollerte konklusjoner.
--- slutt på saksprotokoll ---

