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PS 17/11 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 82 bnr 133 i Tvedestrand kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune gir ikke Inger- Lill og Christian Severin Balle Røyem konsesjon på
erverv av gnr 82 bnr 133 (Odden på Lyngør) i Tvedestrand kommune til bolig deler av året (til
fritidsformål).
Det settes en frist på tre måneder for eier til at eiendommen blir overdratt til noen som kan få
konsesjon eller selv oppfylle vilkårene, jf konsesjonsloven § 18.
Begrunnelse ; se saksutredning.
Vedtaket er i tråd med konsesjonsloven §§ 2 og 10.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 30.08.2011
Behandling
Erling Holm fremmet følgende endring til avsnittet om tidsfrist: ” Det settes en frist på tre
måneder for eier til å sørge for at konsesjonsvilkårene kan oppfylles, jfr. konsesjonsloven § 18.”

Rådmannens forslag til vedtak med Holms endringsforslag ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Tvedestrand kommune gir ikke Inger- Lill og Christian Severin Balle Røyem konsesjon på
erverv av gnr 82 bnr 133 (Odden på Lyngør) i Tvedestrand kommune til bolig deler av året (til
fritidsformål).
Det settes en frist på tre måneder for eier til å sørge for at konsesjonsvilkårene kan oppfylles, jfr.
konsesjonsloven § 18.
Begrunnelse: se saksutredning.
Vedtaket er i tråd med konsesjonsloven §§ 2 og 10.

PS 18/11 Referat- og drøftingssaker
Behandling
Komiteleder Dag Eide orienterte om status for luktproblematikken ved Tvedestrand
renseanlegg.
I sammen med Asbjørn Aanonsen informerte Eide også om tilbakemeldingene som ble gitt etter
2 folkemøter i prosjektet for aktiv forvaltning av marine ressurser. Det kom både positive og
negative tilbakemeldinger. Størst fokus på strandkrabbeforbudet og sonenes avgrensning.
Katrine Solheim Aas informerte om status for oppfølgning av bopliktsakene. 2 saker er nå
kommet så langt at det vil bli begjært tvangssalg
Vedtak
Komiteen tar informasjonen til orientering

