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PS 31/10

Godkjenning av renovasjon i kystsonen, ansvarsområder/samarbeid mellom RTA
og Tvedestrand kommune.

PS 32/10

Referat- og drøftingssaker
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Tvedestrand, 09.11.2010
Øyvind Johannesen
Kommunalsjef

PS 31/10 Godkjenning av renovasjon i kystsonen,
ansvarsområder/samarbeid mellom RTA og Tvedestrand kommune.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Skjærgårdsrenovasjonen.
• Mottaksplass for skjærgårdsrenovasjonen plasseres ved ny midlertidig brygge ved
Hagefjorden, som også omfatter utsettingsrampe for båt.
• Oppstillingsplass for skjærgårdsrenovasjon ryddes og sikres mot uvedkommende. Det
bør søkes om midler til oppstillingsplassen.
• Størrelsen på beholdere økes til 660 liter, og tømmes 3 ganger per uke.
• Antall landingsplasser reduseres til en tredjedel.
2. Dagens renovasjonsmottak ved Hagefjorden pumpestasjon.
• Dagens renovasjonsmottak ved pumpestasjonen beholdes og utvides mot vest.
• Utvidelse omfatter plass for nedgravd løsning til hytterenovasjon.
• Renovasjonsmottaket ved pumpestasjonen får eget overbygg.
3. Fritidsrenovasjon og ansvarsfordeling med virkning fra 01.01.2011.
• Alle helårsboliger skal være registrert med helårsrenovasjon.
• Kun fritidsboliger som er bygget til fritidsformål, og boliger som har fått innvilget
bruksendring til fritidsformål, kan innvilges fritidsabonnement.
• Dispensasjon behandles svært strengt, og innvilges kun i følge utfyllende bestemmelser
vedtatt av styret i RTA.
• Differensiering av avgiftene vedtas av styret i RTA.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 09.11.2010
Behandling
Erling Holm (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3, kulepunkt 1 og 2:
• Alle boliger som brukes som helårsboliger skal betale helårsrenovasjon.
• Alle boliger som brukes som fritidsboliger skal betale fritidsabonnement.
Rådmannens forslag til punkt 1, alle kulepunkt, punkt 2 alle kulepunkt og punkt 3 kulepunkt 3
og 4 ble enstemmig tilrådd.
Rådmannens forslag til punkt 3, kulepunkt 1 og 2 ble tilrådd med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet
på 2 stemte for endringsforslaget fra Erling Holm (H).
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende:
1. Skjærgårdsrenovasjonen.
• Mottaksplass for skjærgårdsrenovasjonen plasseres ved ny midlertidig brygge ved
Hagefjorden, som også omfatter utsettingsrampe for båt.
• Oppstillingsplass for skjærgårdsrenovasjon ryddes og sikres mot uvedkommende. Det
bør søkes om midler til oppstillingsplassen.
• Størrelsen på beholdere økes til 660 liter, og tømmes 3 ganger per uke.

•

Antall landingsplasser reduseres til en tredjedel.

2. Dagens renovasjonsmottak ved Hagefjorden pumpestasjon.
• Dagens renovasjonsmottak ved pumpestasjonen beholdes og utvides mot vest.
• Utvidelse omfatter plass for nedgravd løsning til hytterenovasjon.
• Renovasjonsmottaket ved pumpestasjonen får eget overbygg.
3. Fritidsrenovasjon og ansvarsfordeling med virkning fra 01.01.2011.
• Alle helårsboliger skal være registrert med helårsrenovasjon.
• Kun fritidsboliger som er bygget til fritidsformål, og boliger som har fått innvilget
bruksendring til fritidsformål, kan innvilges fritidsabonnement.
• Dispensasjon behandles svært strengt, og innvilges kun i følge utfyllende bestemmelser
vedtatt av styret i RTA.
• Differensiering av avgiftene vedtas av styret i RTA.

PS 32/10 Referat- og drøftingssaker
•

Kommunalsjefen orienterte om at det på kommunestyremøte i desember vil bli gitt en
nærmere informasjon fra enhetsleder for teknisk drift vedrørende investeringsprosjektet
etterisolering av kloakkledninger i sjøen. Komiteen sluttet seg til dette.

