Stærk & Co AS

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon:
90125117
Vår referanse: 18/11445
Deres
referanse:
Dato:
21.08.2018

Havnegaten 1
4836 ARENDAL

Att:
Erling Ingolf Aas

Svar vedr Tvedestrand kommune Aust-Agder - Varsel om oppstart av
reguleringsarbeid - Detaljregulering del av Einersvik gnr84 bnr300 og del av gnr84
bnr367
Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning i kommunal planlegging
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vårt hovedmål er å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for
marine næringer - herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta fiskeri- og akvakulturinteresser bl.a. gjennom
deltagelse i regionalt og lokalt planarbeid. Reguleringsmyndighetene er ifølge plan- og
bygningsloven forpliktet til å legge til rette for planmedvirkning, jf. f.eks. pbl §§ 1-4 annet
ledd og 5-1 første ledd.
Det er selvsagt ikke alltid at kommunale planer berører de interesser Fiskeridirektoratet er
satt til å ivareta på en slik måte at det er nødvendig å reagere med merknader, råd eller
innsigelser. Fiskeridirektoratet skal likevel få oversendt plansaker som berører kommunens
kyst- og sjøområder eller fiskeri- og havbruksinteresser for eventuell uttalelse, og slik at vi
kan sjekke ut saken. Forelegging av plansaker for berørte myndigheter er viktig for å sikre at
nasjonale og viktige regionale interesser blir ivaretatt.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

18/11445
Den mottatte sak vedr oppstart av reguleringsarbeid og detaljregulering av Einarvik gnr/bnr
84/300 i Tvedestrand kommune er vurdert utfra at Fiskeridirektoratet region Sør skal
ivareta marine ressurser i vår region, vi skal bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen får
gode rammevilkår, samt ivaretakelse av marint biologisk mangfold.
Vi registrerer at det i planen vurderes å legge til rette for felles bryggeanlegg i Einarvika,
uten nærmere stedsangivelse. I Einarvika er det i vår karttjeneste på nett
https://kart.fiskerdir.no. registrert både ålegraseng og bløtbunnsområde, begge med
verdibeskrivelse Viktig. Fiskeridirektoratet region Sør vil i utgangspunktet fraråde tiltak som
kan påvirke bløtbunnsområder negativt. Fiskeridirektoratet region Sør ber derfor om at det i
den videre planlegging av et eventuelt bryggeanlegg i Einarvikakan tas hensyn til disse
nevnte typer av marint biologisk mangfold, og at plassering av bryggeanlegget i så liten grad
som mulig kommer i konflikt med disse. Ut over dette har Fiskeridirektoratet ingen
ytterligere merknader til planen.
Vi ber om å bli holdt orientert i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanen for Einarvik.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Stærk & Co AS
Havnegaten 1
4836 ARENDAL

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/6627

Dato
03.09.2018

Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Einersvik - gnr/bnr
84/300 m.fl., i Tvedestrand kommune
Vi viser til henvendelse av 25.07.18 fra Stærk & Co AS med melding om påbegynt
reguleringsplanarbeid for Einersvik i Tvedestrand kommune. Videre viser vi til skisser over
mulige plasseringer for boliger oversendt 03.09.2018.
Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 4 eneboliger og 10 boliger i rekke.
Planområdet er på omtrent 35 daa, og omfatter gnr/bnr 84/300 og deler av gnr/bnr 84/367.
I kommuneplanens arealdel (ikraft. 07.02.2017) er området avsatt til bolig og friområde.
Arealformål og avgrensninger i ny kommuneplan sammenfaller med gjeldende reguleringsplan
for Gjevingpynten, planid 914_049_1, som ble vedtatt i 1996.
Innspill fra Fylkesmannen
Meldingen har vedlagt utfylt sjekkliste for nasjonale og vesentlige regionale interesser i
planområdet. Det opplyses at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning, da ny
reguleringsplan vil være i tråd med arealformål i gjeldende planer. Fylkesmannen tolker dette
slik, at områder avsatt til friområder i kommuneplan og gjeldende reguleringsplan videreføres.
100-metersbeltet
Det er i kommuneplanens arealdel ikke fastsatt byggegrense for aktuelle område, og området
omfattes således av byggeforbudet i plan- og bygningslovens § 1-8.
Som hovedregel skal byggeforbudet i strandsonen praktiseres strengt i områder hvor presset
på arealene er stort, jf. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen.
For aktuelle område er følgende retningslinjer særlig relevant:
 Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål,
så som friluftsliv, kulturmiljø, landskap, naturvern (..)
 Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen, skal
ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Org.nr NO974 762 994






Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig
Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst
mulig
Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i
forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen
Eldre planer som er i strid med statlige planretningslinjer for strandsonen bør revideres
eller oppheves

I dag består planområdet i stor grad av uberørt kystlandskap. Større deler av planområdet er
synlig fra omkringliggende skjærgård, et område med høy ferdselsaktivitet i
sommermånedene. For det videre planarbeidet er det viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til
landskapet, og at bygninger som kan komme i silhuett og vesentlige landskapsinngrep
unngås.
Oversendt skisse viser at rekkeboliger er tenkt plassert nord i planområdet, i retning bort fra
sjø. Boligene vil ikke komme i silhuett, og vil ikke være synlige fra sjø. Fylkesmannen mener at
dette er en god plassering av eventuelle boliger innenfor planområdet. Skisserte ellipser for to
eneboligtomter vil i større grad bli synlige fra sjøen, kreve store irreversible terrenginngrep i et
sårbart kystlandskap og vil vesentlig endre inntrykket av Gjevingpynten. Fylkesmannen vil
derfor fraråde skisserte eneboligtomter.
Klima
Planområdet ligger 17 km fra Tvedestrand sentrum, og betjenes av rute 153. Ruten har lav
frekvens utover normal arbeidstid, og betjenes ikke i helgene. Samlet medfører dette at
daglige gjøremål i mindre grad kan utføres med sykkel, gange eller kollektiv. Transport til og
fra fritidsaktiviteter vil trolig også utføres med bil.
Planområdet ligger videre 6 km fra Dypvåg skole, og et søk i kartbaser viser at det er 13 km til
nærmeste barnehage. For skolebarn utløses et krav om skoleskyss. Lang avstand til skole og
barnehage sannsynliggjør også at henting og levering i barnehage og SFO vil bli bilbasert.
Fylkesmannen minner om de statlige planretningslinjene for bolig, areal og transport, hvis mål
blant annet er å redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. Retningslinjene sier videre at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og
gange som transportformer.
Barn og unge
Planområdet og tilliggende områder har i dag ingen etablerte lekeplasser. Ved en eventuell
utbygging av 14 boenheter i aktuelle planområde følger det av kommuneplanens arealdel et
krav om etablering av sandlekeplass på minimum 50 m2, samt lekeplass med minst tre ulike
lekeapparat på minimum 70 m2. Gode arealer til lek og aktivitet for barn og unge er viktig
kvaliteter i nærmiljøet, og bør prioriteres i nye reguleringsplaner.
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Eventuelle eksisterende kvaliteter i nærområdet bør omtales i planbeskrivelsen.
Planbeskrivelsen bør også omtale hvordan forholdet til trafikksikkerhet for barn og unge skal
ivaretas.
Folkehelse og friluftsliv
Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers, jf. nasjonal strategi
for aktivt friluftsliv 2014-2020. Det er derfor viktig at gode tur- og friluftsområder bevares i
nærhet til områder for boligutbygging.
Behovet for tilgang til natur, leke- og uteoppholdsområder vil være forskjellig for
befolkningsgruppene, bl.a. avhengig av alder, livsfase, kulturbakgrunn, mv. For barn og eldre,
som ofte har en liten bevegelsesradius, må det legges til rette for grøntområder og
møteplasser med høy kvalitet nær boligene. Jo mindre boenhetene er, og jo tettere de ligger,
desto mer behov er det for gode felles uteområder. Det følger av folkehelseloven § 4 at
kommunene skal fremme folkehelse innen de oppgaver de er tillagt, herunder ved lokal
utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Utover dette ber vi om at følgende vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet:
-

-

-

Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a.
miljøkommune.no for veiledning:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/
Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016.
Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
(T-1520/2012).
Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.
Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.
Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging – metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen»
(DSB/2017) anbefales. Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROSanalysen, se i denne sammenheng bl.a. www.klimatilpasning.no.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7.
Vannforskriften § 12.
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Dersom tiltak ønskes i områder som fører laks,
ørret eller ål, så skal søknad om tiltak sendes Fylkesmannen. For øvrige
vannforekomster skal søknad sendes Fylkeskommunen.

For øvrig minner Fylkesmannen om vår sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner.
Sjekklisten kan hentes elektronisk fra vår hjemmeside; https://www.fylkesmannen.no/Aust--ogVest-Agder/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/
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Med hilsen

Bjørn Loland (e.f)
rådgiver

Elisabeth Helene Juliussen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler:Elisabeth Helene Juliussen, tlf: 37 01 78 44

Kopi til:
Aust-Agder fylkeskommune

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL
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Sørøst

STÆRK & CO AS
Havnegaten 1
4836 ARENDAL

Deres ref.:
EMLS

Vår ref.:
2018/2563-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
20.08.2018

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for del av
Einersvik - Gjeving - Tvedestrand kommune
Vi viser til brev av 25.7.2018 vedrørende varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for
del av Einersvik, Gjeving, i Tvedestrand kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for bl.a. boligbebyggelse og felles bryggeanlegg.
Ved planlegging av tiltak i sjø minner Kystverket Sørøst om at eventuelle konsekvenser for
sjøfarende og andre brukere av sjøen blir belyst og vurdert i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Tvedestrand kommune
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Boks 38
Postboks 185 Sentrum
Postboks 788 Stoa

4901
5804
4809

TVEDESTRAND
BERGEN
ARENDAL

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Erling Ingolf Aas
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Pål Nymoen < Pal.Nymoen@marmuseum.no>
tirsdag 28. august 2018 18.59
'Paulsen,Ingvild'
Erling Ingolf Aas
SV: Oversendelseav sak, Detaljregulering Einersviki Tvedestrand kommune.
Gnr. 84, Bnr 300 og del av 367

Vår ref: 2018294
Det visestil varslingsbrevmed kart og reguleringsgrensevedrørendedetaljreguleringfor Einarsviki Tvedestrand.
NorskMaritimt Museummå gjennomføreen befaringder vi gjør en arkeologiskregistreringi de sjøarealene som
omfattes av plangrensenfør vi kan gi en endeligut talelsei saken.Det visestil Lovom Kulturminnerav 9. juni 1978
nr. 50 (kml) § 9. Hensiktenmed en slik befaringer å avklareeventuellkonflikt i forhold til inngrepnevnt i varselet
(småbåthavnetc) og eventuellefredede eller vernede kulturminner i sjø.Kostnadenei forbindelsemed slike
befaringermå i.h.t. kml § 10 bæresav tiltakshaver.
Vi ber tiltakshaverom å ta direkte kontakt med ossfor nærmereavtaleom tidspunkt og budsjett for befaringen.
Vennlighilsen
NorskMaritimt Museum
PålNymoen
Arkeolog
NorskMaritimt Museum/
NorwegianMaritime Museum
Bygdøynesveien
37
N- 0286Oslo
phone (central)+47 24114150
direct: + 47 92010063
www.marmuseum.no
Fra: Paulsen,Ingvild[mailto:Ingvild.Paulsen@austagder
fk.no]
Sendt:20. august201808:57
Til: NMM Fellespost
Emne:Oversendelseav sak,DetaljreguleringEinersviki Tvedestrandkommune.Gnr. 84, Bnr 300 og del av 367
Oversender sak som berører areal i sjø.
Høringsfrist er 3.sept. Dersom svar skal tas inn i svar fra Fylkeskommunen, er fristen 30. august.

Ingvild Paulsen
Ingvild Paulsen
Rådgiver arkeolog

Aust-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
1

Telefon: 37 01 74 21
Mobil: 474 52 181
E-post: ingvild.paulsen@austagderfk.no
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Erling Ingolf Aas
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Pål Nymoen < Pal.Nymoen@marmuseum.no>
fredag 4. oktober 2019 08.49
'postmottak@austagderfk.no'
Erling Ingolf Aas
Endret høringsuttalelse 3 saker i Tvedestrand

Vår ref: 2019200,2019052,2018294
Gjelderreguleringssakene:
• ØstreTaterholmen,Tvedestrand(ref vår høringsuttalelseav 24.05.19)
• Ulevåg,Gnr 92 Bnr 4 og 41 m fl. (ref vår høringsuttalelseav 06.02.19)
• EinersvikGnr 84 Bnr 300 og del av 367 (ref vår høringsuttalelseav 28.08.18)
Når det gjelder dissesakenevar vår høringsuttalelse basertpå planenesreguleringsgrensei sjø slik det forelå på
tidspunktet planeneble sendt på førstegangshøring. Vi har nå mottatt justerte plankart i alle tre sakene der
plangrensenesutstrekningi sjø er vesentligredusert. Reguleringsformåli sjø er ogsåkonkretisertog omfangetav
dette gjør at vi ikke lengerser behovfor å gjennomføre arkeologiskregistreringi sjø i noen av disse sakene.
Vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum
Pål Nymoen
Arkeolog
Norsk Maritimt Museum/
NorwegianMaritime Museum
Bygdøynesveien37
N- 0286Oslo
Phone+ 47 92010063
www.marmuseum.no

1

Stærk & Co
Havnegaten 1
4836 ARENDAL

Erling I Aas
Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Wenche Klungland / 37019911

18/165391-3

Deres referanse:

Vår dato:
18.09.2018

Reguleringsplan - melding - Einersvik - gnr. 84 bnr. 300 og del av 367 Tvedestrand kommune
Viser til oversendelse datert 25.07.18, og beklager sen tilbakemelding.
Planområdet:
Området det meldes oppstart på inngår i reguleringsplan Gjevingpynten vedtatt 17.12.96,
hvor det er satt krav om detaljplan i byggeområdene. Området har adkomst fra kryss
fylkeveg 102, Gjevingveien, og kommunal veg, Sliperiveien, men grenser ikke inntil fylkesveg
102.
Formål:
Det skal legges til rette for 4 frittliggende eneboliger og 10 boliger i rekkehus. Mulighetene
for å etablere felles bryggeanlegg for boligene og til friområdet Einersvik vil bli vurdert. Det
vil også bli vurdert om det kan legges til rette for en gangveg rundt hele yttersiden av
planområdet.
Innspill:
Planområdet grenser ikke inntil fylkeveg 102, men får adkomst via denne.
Statens vegvesen forutsetter derfor at siktsonene i krysset mellom kommunal veg og
fylkesvegen er opparbeidet i henhold til gjeldene plan fra 1996. Dersom dette ikke er tilfellet
må det innarbeides rekkefølgekrav som ivaretar dette forholdet.
Dere må beskrive skolevegen og vurdere om det er eventuelle avbøtende tiltak som må
gjennomføres.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Langsævn 4

Statens vegvesen

4846 ARENDAL

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Dersom noe er uklart ber vi dere ta kontakt.

Vegavdeling Agder seksjon planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Klungland Wenche

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL

STÆRK & CO AS
Stærk & Co. a.s.Havnegaten 1
4836 ARENDAL

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Arkivkode:
Saksbeh.:

12.09.2018
18/4884-5
L12
Anita Henriksen

Erling Aas

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Einersvik i Tvedestrand
kommune
Vi viser til deres oversendelse 25.7.2018 med melding om oppstart av planarbeid for
Einersvik i Tvedestrand kommune. Vi beklager at vi ikke har overholdt høringsfristen.
Bakgrunn og formål
Området er avsatt til formålene bolig, friområde og adkomst i gjeldende reguleringsplan for
Gjevingpynten (1996) med krav om detaljplan i byggeområdene. Planområdet oppgis å være
ca 35 000 kvm. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for inntil 4 frittliggende
eneboliger og 10 boliger i rekkehus, med tilhørende adkomst, garasje, uteplasser,
renovasjon og ev. lekeplass. I tillegg vil det bli vurdert å etablere felles bryggeanlegg for
boligene og friområdet i Einersvik, samt at det skal vurderes å legge gangvei rundt hele
yttersiden av planområdet.
Innspill
Viktige premisser for det videre planarbeidet vil være:
- Landskapshensyn og 100-metersbeltet – plassering av bebyggelse og infrastruktur
må være slik at man i størst mulig grad ivaretar landskap og mulighetene for ferdsel.
Illustrasjoner av dette bør følge planforslaget i høringen. Bebyggelsen bør i størst
mulig grad trekkes vekk fra sjøen.
- Friluftsliv – Planarbeidet må ivareta tilgangen til og opplevelsen av den offentlige
badeplassen i Einersvik, for eksempel ved å ha en buffer mellom det nye
byggeområdet og badeplassen. Det er for øvrig positivt at man i planarbeidet skal
vurdere muligheten for å tilrettelegge gangvei rundt planområdet.
- Barn og unge – Vi forutsetter at det tilrettelegges for lekeplass i tråd med
kommuneplanens bestemmelser, og at opparbeidelsen ivaretas gjennom
rekkefølgekrav i planbestemmelsene.
- Trafikksikkerhet – Planområdet ligger 6 km fra nærmeste skole og skolebarn vil være
avhengig av skoleskyss. Trafikksikkerhet for denne gruppen må være ivaretatt i
planforslaget når det kommer på høring.
- Bryggeanlegg – Må plasseres og utformes på en slik måte at det ikke forringer
tilgangen til eller kvaliteten til friområdene rundt.
For øvrig forutsetter vi at alminnelige planhensyn blir ivaretatt i planarbeidet.

Automatisk fredete kulturminner
Arealer i sjø
Norsk Maritimt museum har forvaltningsansvar for automatisk fredete kulturminner under
vann. Norsk Maritimt Museum må gjennomføre en befaring og en arkeologisk registrering i
de sjøarealene som omfattes av plangrensen, før de kan gi en endelig uttalelse i saken. Det
vises til Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 9. Hensikten med en slik befaring
er å avklare eventuell konflikt i forhold til inngrep nevnt i varselet (småbåthavn etc) og
eventuelle fredede eller vernede kulturminner i sjø. Kostnadene i forbindelse med slike
befaringer må i.h.t. kml § 10 bæres av tiltakshaver. Norsk Maritimt museum ber tiltakshaver
om å ta direkte kontakt for nærmere avtale om tidspunkt og budsjett for befaringen (se mail
fra NMM 28.08.18, deres ref: 2018294).
Arealer på land
Administrasjonen har ikke kjennskap til noen automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet. Administrasjonen vurderer at potensialet for automatiske fredete kulturminner
innenfor planområdet er lavt, og konkluderer med at det ikke er nødvendig med en
arkeologisk registrering i denne saken.
Med hilsen

Anita Henriksen
Seksjonsleder
Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
TVEDESTRAND KOMMUNE
STATENS VEGVESEN region sør

2

