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PS 85/09 Forslag til fornya avtale om tilskudd til Næs
Jernverksmuseum
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ I
Samarbeidsavtalen mellom Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommunen om drift av
Næs jernverksmuseum justeres som foreslått av fylkesrådmannen. Det er en forutsetning at
Aust-Agder fylkeskommune fra 2009 øker tilskuddet til museet som foreslått i fylkesrådmannens saksfremstilling.
Tvedestrand kommune øker tilskuddet til Nes Jernverksmuseum med 50.000 i 2009, 75.000 i
2010 til 100.000 fra 2011.
Merkostnadene for 2009 dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901 280 1809
som da reduseres fra 78 000,- til 28 000,- . Merkostnadene for de kommende år legges inn i
budsjettet for 2010 og kommende økonomiplanperiode.
Alternativ II
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og klare prioriteringer i
levekårssammenheng, justeres ikke samarbeidsavtalen mellom Tvedestrand kommune og AustAgder fylkeskommune om drift av Nes Jernverksmuseum. Tilskudd til museet forblir på dagens
nivå.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.10.2009
Behandling
Inger Vogn Henriksen orienterte om status for Nes Jernverksmuseum.
Ole Jørgen Goderstad fremmet rådmannens forslag til vedtak, alternativ I.
Goderstads forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Samarbeidsavtalen mellom Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommunen om drift av
Næs jernverksmuseum justeres som foreslått av fylkesrådmannen. Det er en forutsetning at
Aust-Agder fylkeskommune fra 2009 øker tilskuddet til museet som foreslått i fylkesrådmannens saksfremstilling.
Tvedestrand kommune øker tilskuddet til Nes Jernverksmuseum med 50.000 i 2009, 75.000 i
2010 til 100.000 fra 2011.
Merkostnadene for 2009 dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901 280 1809
som da reduseres fra 78 000,- til 28 000,- . Merkostnadene for de kommende år legges inn i
budsjettet for 2010 og kommende økonomiplanperiode.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Torleif Haugland stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil (=24 voterende).
Innstilling fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.
Torleif Haugland tiltrer igjen.
Vedtak
Samarbeidsavtalen mellom Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommunen om drift av
Næs jernverksmuseum justeres som foreslått av fylkesrådmannen. Det er en forutsetning at
Aust-Agder fylkeskommune fra 2009 øker tilskuddet til museet som foreslått i fylkesrådmannens saksfremstilling.
Tvedestrand kommune øker tilskuddet til Nes Jernverksmuseum med 50.000 i 2009, 75.000 i
2010 til 100.000 fra 2011.
Merkostnadene for 2009 dekkes fra kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901 280 1809
som da reduseres fra 78 000,- til 28 000,- . Merkostnadene for de kommende år legges inn i
budsjettet for 2010 og kommende økonomiplanperiode.

PS 86/09 Planstrategi for Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende planstrategi for kommuneplanarbeidet i
inneværende kommunestyreperiode:
1. Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i inneværende
kommunestyreperiode, men det er likevel noen forhold som en mener er av en slik art at en
trenger å vurdere en delvis revisjon/nytt planverk, se nedenfor.
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal i løpet av 2010 gjennomgås og evt. revideres med
utgangspunkt i de føringer som er gitt i kommunestyresakene 58/09, 59/09, 60/09, 62/09 og
saksframstillingen i denne saken..
3. Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder kystsonen i tråd med
det som er skissert i saksframstillingen.
4. Det startes ikke opp arbeid med ytterligere kommunedelplaner utover delplan for E-18 trasé
Arendal – Tvedestrand i inneværende kommunestyreperiode.
5. I forbindelse med kommuneplanstrategien etableres det ikke særskilte involveringsprosesser
i forhold til innbyggere og nabokommuner. Fylkesmann og fylkeskommune gis en mulighet
for å komme med innspill på strategien før kommunestyrets sluttbehandling.
6. Gjennomgang og evt. revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen gjøres i løpet av
2010 og med kommunestyrebehandling senest innen utgangen av 1.kvartal 2011.
Arbeidet med revisjon av kystsondedelen av kommuneplanens arealdel kan påbegynnes
høsten 2009, og vil uten uforutsette hindringer kunne ferdigstilles samtidig med
samfunnsdelen 1 kvartal 2011
7. Formannskapet har ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og organiserer arbeidet slik
de finner de tjenelig.
Det faste utvalget for plansaker har ansvaret for de arealmessige kommuneplansakene, og de
organiserer arbeidet slik de finner det tjenelig.
En er innforstått med at arbeidet med kommunedelplan for E-18 er å organisere i samråd
med Arendal kommune, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.
For å få gjennomført arbeidet som er skissert i denne saken vil det av kapasitetsmessige grunner
være nødvendig å kjøpe inn en del ekstern planbistand. Dette må måtte innarbeides i
driftsbudsjett 2010. Hvis dette ikke lar seg gjøre må det arealmessige planarbeidet (utenom
kommunedelplan for E-18) skyves ut i tid til neste kommunestyreperiode.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Carl F. Bertelsen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning I innstillingens siste strykes.
Votering: Rådmannens innstilling med Bertelsens endringsforslag enstemming tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende planstrategi for kommuneplanarbeidet i
inneværende kommunestyreperiode:
1. Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i
inneværende kommunestyreperiode, men det er likevel noen forhold som en mener er av
en slik art at en trenger å vurdere en delvis revisjon/nytt planverk, se nedenfor.
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal i løpet av 2010 gjennomgås og evt. revideres med
utgangspunkt i de føringer som er gitt i kommunestyresakene 58/09, 59/09, 60/09, 62/09
og saksframstillingen i denne saken..
3. Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder kystsonen i tråd
med det som er skissert i saksframstillingen.
4. Det startes ikke opp arbeid med ytterligere kommunedelplaner utover delplan for E-18
trasé Arendal – Tvedestrand i inneværende kommunestyreperiode.
5. I forbindelse med kommuneplanstrategien etableres det ikke særskilte
involveringsprosesser i forhold til innbyggere og nabokommuner. Fylkesmann og
fylkeskommune gis en mulighet for å komme med innspill på strategien før
kommunestyrets sluttbehandling.

6. Gjennomgang og evt. revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen gjøres i løpet av
2010 og med kommunestyrebehandling senest innen utgangen av 1.kvartal 2011.
Arbeidet med revisjon av kystsondedelen av kommuneplanens arealdel kan påbegynnes
høsten 2009, og vil uten uforutsette hindringer kunne ferdigstilles samtidig med
samfunnsdelen 1 kvartal 2011
7. Formannskapet har ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og organiserer arbeidet
slik de finner de tjenelig.
Det faste utvalget for plansaker har ansvaret for de arealmessige kommuneplansakene,
og de organiserer arbeidet slik de finner det tjenelig.
En er innforstått med at arbeidet med kommunedelplan for E-18 er å organisere i samråd
med Arendal kommune, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.

For å få gjennomført arbeidet som er skissert i denne saken vil det av kapasitetsmessige grunner
være nødvendig å kjøpe inn en del ekstern planbistand. Dette må måtte innarbeides i
driftsbudsjett 2010
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet formannskapets innstilling med følgende tillegg til punkt 4: samt i
området langs nåværende E18
Mørch forslag

1 stemme

Formannskapets innstilling

24 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende planstrategi for kommuneplanarbeidet i
inneværende kommunestyreperiode:
1. Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i
inneværende kommunestyreperiode, men det er likevel noen forhold som en mener er av
en slik art at en trenger å vurdere en delvis revisjon/nytt planverk, se nedenfor.
2. Kommuneplanens samfunnsdel skal i løpet av 2010 gjennomgås og evt. revideres med
utgangspunkt i de føringer som er gitt i kommunestyresakene 58/09, 59/09, 60/09, 62/09
og saksframstillingen i denne saken..
3. Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder kystsonen i tråd
med det som er skissert i saksframstillingen.
4. Det startes ikke opp arbeid med ytterligere kommunedelplaner utover delplan for E-18
trasé Arendal – Tvedestrand i inneværende kommunestyreperiode.
5. I forbindelse med kommuneplanstrategien etableres det ikke særskilte
involveringsprosesser i forhold til innbyggere og nabokommuner. Fylkesmann og
fylkeskommune gis en mulighet for å komme med innspill på strategien før
kommunestyrets sluttbehandling.

6. Gjennomgang og evt. revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen gjøres i løpet av
2010 og med kommunestyrebehandling senest innen utgangen av 1.kvartal 2011.
Arbeidet med revisjon av kystsondedelen av kommuneplanens arealdel kan påbegynnes
høsten 2009, og vil uten uforutsette hindringer kunne ferdigstilles samtidig med
samfunnsdelen 1 kvartal 2011
7. Formannskapet har ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og organiserer arbeidet
slik de finner de tjenelig.
Det faste utvalget for plansaker har ansvaret for de arealmessige kommuneplansakene,
og de organiserer arbeidet slik de finner det tjenelig.

En er innforstått med at arbeidet med kommunedelplan for E-18 er å organisere i samråd
med Arendal kommune, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.
For å få gjennomført arbeidet som er skissert i denne saken vil det av kapasitetsmessige grunner
være nødvendig å kjøpe inn en del ekstern planbistand. Dette må måtte innarbeides i
driftsbudsjett 2010

PS 87/09 Budsjettkontroll pr. 2. tertial 2009
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i skatteinntektene med 2.000.000 kroner.
b. Økning i skjønnsmidler med 300.000 kroner.
c. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med 200.000 kroner.
d. Økt ramme ansvar 210 Rådmann med 100.000 kroner.
e. Reduserte renteutgifter med 400.000 kroner.
f. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (generelt) med 200.000
kroner.
g. Økning i utgifter til erstatningssaker barnevern med 2.000.000 kroner.
h. Reduserte utgifter til stillingsbank med 350.000 kroner.
i. Økt ramme ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 350.000 kroner.
j. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift med 650.000 kroner.
k. Redusert ramme ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge med 700.000 kroner.
l. Økt ramme ansvar 265 NAV med 4.000.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 3.350.000 kroner.
n. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (brannbil) økes med 261.000 kroner.
o. Overføring drift til investering (brannbil) økes med 261.000 kroner.
p. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (skjærgårdstjenestebåt) økes med
250.000 kroner.
q. Overføring drift til investering (skjærgårdstjenestebåt) økes med 250.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjektene 0870 Sandøya avkloakkering, 0876 KloakkeringAskerøya/Vakil, 0885 Krokvåg og Dypvåg, avkloakkering og 0887 Askerøya,
avkloakkering økes med netto 2.210.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved økt
låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de interne justeringene på de enkelte
prosjektene.
b. Det avsettes 1.392.000 kroner til ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler”.
Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak. Det vises til strykninger gjort i
forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2008.
c. Bevilgningen til prosjekt 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene reduseres med
1,4 mill. kroner. Låneopptaket reduseres tilsvarende.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 41.000
kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler” reduseres tilsvarende.
e. Prosjekt 0162 Sentrumsutvikling finansieres med 0,4 mill. kroner ved bruk av
”Ubundet investeringsfond generelt” i stedet for ”Ubundet investeringsfond; aksjer
og andeler”.
f. Ubrukte midler på 55.000 kroner (lånefinansiert) på prosjekt 0622 Sørlandsleia –
opplevelseskart omdisponeres til prosjekt 0653 Brygger Skjærgårdsparken.
g. Bevilgningen til 0888 Brann, etterslep kjøretøy og utstyr økes med 261.000 kroner.
Økningen finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
h. Bevilgningen til prosjekt 0805 Overtagelse private vannledninger reduseres med
23.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.

i.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

Bevilgningen til prosjekt 0830 Østerå, nytt humusfjerningsanlegg vann reduseres
med 26.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0886 Hantho/Skuggevik, vannledning og trykkøkningsstasjon reduseres med 73.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt
0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 63.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 50.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0773 Tangenveien 64 økes med 45.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Salgsinntekter knyttet til prosjekt 0884 Fortau Albukjær-Plankedalen reduseres med
50.000 kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt” økes tilsvarende.
Bevilgningen til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 1.250.000 kroner til
2.800.000 kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra staten på 400.000
kroner, salgsinntekt fra gammel båt på 200.000 kroner, overføring fra driftsbudsjettet
på 250.000 kroner, bruk av generelt ubundet investeringsfond med 278.000 kroner
og lånemidler som nevnt for øvrig i denne sakens vedtak pkt. 3.

4.

Dersom det er akkumulert overskudd innen vann, kloakk eller feiing avsettes
overskuddet til bundet driftsfond. Eventuelt bundet driftsfond kan benyttes til å dekke
underskudd på det aktuelle området senere år.

5.

Ansvar 215 Administrativ støtteenhet kan bruke av ansvar 210 Rådmann sitt
disposisjonsfond for å dekke opp eventuelt merforbruk i 2009.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2009, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

7.

Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere
anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv
dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjonen fra
den aktuelle investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 31.267.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 23.267.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 8.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd

Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i skatteinntektene med 2.000.000 kroner.
b. Økning i skjønnsmidler med 300.000 kroner.
c. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med 200.000 kroner.
d. Økt ramme ansvar 210 Rådmann med 100.000 kroner.
e. Reduserte renteutgifter med 400.000 kroner.
f. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (generelt) med 200.000
kroner.
g. Økning i utgifter til erstatningssaker barnevern med 2.000.000 kroner.
h. Reduserte utgifter til stillingsbank med 350.000 kroner.
i. Økt ramme ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 350.000 kroner.
j. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift med 650.000 kroner.
k. Redusert ramme ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge med 700.000 kroner.
l. Økt ramme ansvar 265 NAV med 4.000.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 3.350.000 kroner.
n. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (brannbil) økes med 261.000 kroner.
o. Overføring drift til investering (brannbil) økes med 261.000 kroner.
p. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (skjærgårdstjenestebåt) økes med
250.000 kroner.
q. Overføring drift til investering (skjærgårdstjenestebåt) økes med 250.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjektene 0870 Sandøya avkloakkering, 0876 KloakkeringAskerøya/Vakil, 0885 Krokvåg og Dypvåg, avkloakkering og 0887 Askerøya,
avkloakkering økes med netto 2.210.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved økt
låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de interne justeringene på de enkelte
prosjektene.
b. Det avsettes 1.392.000 kroner til ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler”.
Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak. Det vises til strykninger gjort i
forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2008.
c. Bevilgningen til prosjekt 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene reduseres med
1,4 mill. kroner. Låneopptaket reduseres tilsvarende.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 41.000
kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler” reduseres tilsvarende.
e. Prosjekt 0162 Sentrumsutvikling finansieres med 0,4 mill. kroner ved bruk av
”Ubundet investeringsfond generelt” i stedet for ”Ubundet investeringsfond; aksjer
og andeler”.
f. Ubrukte midler på 55.000 kroner (lånefinansiert) på prosjekt 0622 Sørlandsleia –
opplevelseskart omdisponeres til prosjekt 0653 Brygger Skjærgårdsparken.
g. Bevilgningen til 0888 Brann, etterslep kjøretøy og utstyr økes med 261.000 kroner.
Økningen finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
h. Bevilgningen til prosjekt 0805 Overtagelse private vannledninger reduseres med
23.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.
i. Bevilgningen til prosjekt 0830 Østerå, nytt humusfjerningsanlegg vann reduseres
med 26.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

Bevilgningen til prosjekt 0886 Hantho/Skuggevik, vannledning og trykkøkningsstasjon reduseres med 73.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt
0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 63.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 50.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0773 Tangenveien 64 økes med 45.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Salgsinntekter knyttet til prosjekt 0884 Fortau Albukjær-Plankedalen reduseres med
50.000 kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt” økes tilsvarende.
Bevilgningen til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 1.250.000 kroner til
2.800.000 kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra staten på 400.000
kroner, salgsinntekt fra gammel båt på 200.000 kroner, overføring fra driftsbudsjettet
på 250.000 kroner, bruk av generelt ubundet investeringsfond med 278.000 kroner
og lånemidler som nevnt for øvrig i denne sakens vedtak pkt. 3.

4.

Dersom det er akkumulert overskudd innen vann, kloakk eller feiing avsettes
overskuddet til bundet driftsfond. Eventuelt bundet driftsfond kan benyttes til å dekke
underskudd på det aktuelle området senere år.

5.

Ansvar 215 Administrativ støtteenhet kan bruke av ansvar 210 Rådmann sitt
disposisjonsfond for å dekke opp eventuelt merforbruk i 2009.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2009, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

7.

Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere
anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv
dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjonen fra
den aktuelle investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 31.267.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 23.267.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 8.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Innstilling fra formannskap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2009 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Økning i skatteinntektene med 2.000.000 kroner.
b. Økning i skjønnsmidler med 300.000 kroner.
c. Økt ramme ansvar 250 Omsorg og rehabilitering med 200.000 kroner.
d. Økt ramme ansvar 210 Rådmann med 100.000 kroner.
e. Reduserte renteutgifter med 400.000 kroner.
f. Økning i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (generelt) med 200.000
kroner.
g. Økning i utgifter til erstatningssaker barnevern med 2.000.000 kroner.
h. Reduserte utgifter til stillingsbank med 350.000 kroner.
i. Økt ramme ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 350.000 kroner.
j. Økt ramme ansvar 245 Teknisk drift med 650.000 kroner.
k. Redusert ramme ansvar 260 Ressurssenter for barn og unge med 700.000 kroner.
l. Økt ramme ansvar 265 NAV med 4.000.000 kroner.
m. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 3.350.000 kroner.
n. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (brannbil) økes med 261.000 kroner.
o. Overføring drift til investering (brannbil) økes med 261.000 kroner.
p. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer (skjærgårdstjenestebåt) økes med
250.000 kroner.
q. Overføring drift til investering (skjærgårdstjenestebåt) økes med 250.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Bevilgningen til prosjektene 0870 Sandøya avkloakkering, 0876 KloakkeringAskerøya/Vakil, 0885 Krokvåg og Dypvåg, avkloakkering og 0887 Askerøya,
avkloakkering økes med netto 2.210.000 kroner. Bevilgningen finansieres ved økt
låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de interne justeringene på de enkelte
prosjektene.
b. Det avsettes 1.392.000 kroner til ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler”.
Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak. Det vises til strykninger gjort i
forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2008.
c. Bevilgningen til prosjekt 0883 Fjærkleivene, fornye vannledningene reduseres med
1,4 mill. kroner. Låneopptaket reduseres tilsvarende.
d. Bevilgningen til prosjekt 0966 KLP egenkapitalinnskudd reduseres med 41.000
kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond; aksjer og andeler” reduseres tilsvarende.
e. Prosjekt 0162 Sentrumsutvikling finansieres med 0,4 mill. kroner ved bruk av
”Ubundet investeringsfond generelt” i stedet for ”Ubundet investeringsfond; aksjer
og andeler”.
f. Ubrukte midler på 55.000 kroner (lånefinansiert) på prosjekt 0622 Sørlandsleia –
opplevelseskart omdisponeres til prosjekt 0653 Brygger Skjærgårdsparken.
g. Bevilgningen til 0888 Brann, etterslep kjøretøy og utstyr økes med 261.000 kroner.
Økningen finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
h. Bevilgningen til prosjekt 0805 Overtagelse private vannledninger reduseres med
23.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.
i. Bevilgningen til prosjekt 0830 Østerå, nytt humusfjerningsanlegg vann reduseres
med 26.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

Bevilgningen til prosjekt 0886 Hantho/Skuggevik, vannledning og trykkøkningsstasjon reduseres med 73.000 kroner. Ubrukte lånemidler omdisponeres til prosjekt
0651 Skjærgårdstjenestebåt.
Bevilgningen til prosjekt 0701 Lyngmyr ungdomsskole økes med 63.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0757 Lyngbakken barnehage, modulbygg økes med 50.000
kroner. Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Bevilgningen til prosjekt 0773 Tangenveien 64 økes med 45.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt”.
Salgsinntekter knyttet til prosjekt 0884 Fortau Albukjær-Plankedalen reduseres med
50.000 kroner. Bruk av ”Ubundet investeringsfond generelt” økes tilsvarende.
Bevilgningen til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 1.250.000 kroner til
2.800.000 kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra staten på 400.000
kroner, salgsinntekt fra gammel båt på 200.000 kroner, overføring fra driftsbudsjettet
på 250.000 kroner, bruk av generelt ubundet investeringsfond med 278.000 kroner
og lånemidler som nevnt for øvrig i denne sakens vedtak pkt. 3.

4.

Dersom det er akkumulert overskudd innen vann, kloakk eller feiing avsettes
overskuddet til bundet driftsfond. Eventuelt bundet driftsfond kan benyttes til å dekke
underskudd på det aktuelle området senere år.

5.

Ansvar 215 Administrativ støtteenhet kan bruke av ansvar 210 Rådmann sitt
disposisjonsfond for å dekke opp eventuelt merforbruk i 2009.

6.

Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av
regnskapet for 2009, foretas strykninger i denne rekkefølge:
1. Avsetning til generelt disposisjonsfond.
2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond.
3. Overføring fra drift til investering.

7.

Enhetene har fullmakt til å overføre midler fra sine driftsbudsjetter til å finansiere
anskaffelser som etter regelverket skal føres i investeringsregnskapet. Enhetene må selv
dekke investeringsutgiften ekskl. merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjonen fra
den aktuelle investering overføres fra drift til investering som delfinansiering.

8.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 31.267.000 kroner i 2009 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 23.267.000 kroner i lån til investeringer, med 24 års avdragstid.
b. 8.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 25 år.

PS 88/09 Kommunestyrereglementet - protokollering av navn ved
avstemminger
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten tilråding til vedtak fra rådmannen.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende forslag til endring av kommunestyrereglementets regler for
voteringer:
Hvis et forslag ikke blir enstemmig vedtatt protokolleres den enkelte representants
stemmegivning.
Morten Foss (Ap) fremmet følgende forslag:
Nåværende kommunestyrereglements regler vedr. avstemminger videreføres.
Alternativ votering:
Mørch sitt forslag:
Foss sitt forslag:

1 stemme
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Nåværende kommunestyrereglements regler vedr. avstemminger videreføres.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om navneopprop ved votering.
Forslaget fikk 1 stemme og falt.

Line Mørch (V) fremmet følgende forslag til endring av kommunestyrereglementets regler for
voteringer:
Hvis et forslag ikke blir enstemmig vedtatt protokolleres den enkelte representants
stemmegivning.
Line Mørchs forslag
Formannskapets flertallsinnstilling

3 stemmer
22 stemmer og vedtatt

Vedtak
Nåværende kommunestyrereglements regler vedrørende avstemminger videreføres.

PS 89/09 Medlemskap i Nettverk for Kystkommuner (NFK)
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ber ordfører og rådmann om å følge opp innmelding i
Nettverket for kystkommuner (NFK) med den målsetningen at kommunen går inn for
medlemskap i NFK.
2. Medlemskontingenten på ca. kr. 17.000,- innarbeides i de fremtidige budsjettrammene.
Utgiften for 2009 for 3 måneders medlemskap i nettverket, ca. kr. 4.500,-, dekkes fra
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901.280.1809, slik at den går ned fra kr.
28.000,- til kr. 23.,500,-.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2009
Behandling
Rådmannens innstilling tilrådd med 7 mot 2 stemmer
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre ber ordfører og rådmann om å følge opp innmelding i

Nettverket for kystkommuner (NFK) med den målsetningen at kommunen går inn for
medlemskap i NFK.
2. Medlemskontingenten på ca. kr. 17.000,- innarbeides i de fremtidige budsjettrammene.
Utgiften for 2009 for 3 måneders medlemskap i nettverket, ca. kr. 4.500,-, dekkes fra
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901.280.1809, slik at den går ned fra kr. 28.000,til kr. 23.,500,-.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om at Tvedestrand ikke skulle melde seg inn i Nettverket for
kystkommuner (NKF)
Mørchs forslag

3 stemmer

Formannskapets flertallsinnstilling 22 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre ber ordfører og rådmann om å følge opp innmelding i

Nettverket for kystkommuner (NFK) med den målsetningen at kommunen går inn for
medlemskap i NFK.
2. Medlemskontingenten på ca. kr. 17.000,- innarbeides i de fremtidige budsjettrammene.
Utgiften for 2009 for 3 måneders medlemskap i nettverket, ca. kr. 4.500,-, dekkes fra
kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 14901.280.1809, slik at den går ned fra kr. 28.000,til kr. 23.,500,-.

PS 90/09 Kommunal overtagelse av private kloakkpumpestasjoner.
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem i 2 alternativer uten innstilling:
Alternativ 1:
Tvedestrand kommune ønsker ikke lenger å overta private kloakkpumpestasjoner til
kommunalt vedlikehold.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommune overtar alle private kloakkpumpestasjoner, under følgende
forutsetninger:
-

Kloakkpumpestasjonen skal ha isolert overbygg med plass til nødvendig utstyr.

-

Det skal være minimum 2 kloakkpumper, tilpasset tilrenningen/selvrensing.

-

Det skal være montert overvåkingsutstyr, herunder mengdemåler på utpumpet
mengde, som kobles til kommunens overvåkingsutstyr via radio.

-

Det skal være montert luktfjerningsutstyr i stasjonen.

-

Det skal være montert automatisk sumpspyling og vask av stasjonen.

- Det skal være godkjent adkomstvei til kloakkpumpestasjonen.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.10.2009
Behandling
Jan Marcussen og Marit S. Marcussen reiste spørsmål om sin habilitet.
Ved behandlingen av habiliteten sin fra trådde de. De ble begge enstemmig erklært inhabile.
Det var nå 5 stemmerettige representanter.
Dag Eide (AP) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag til vedtak.
Dag Eide’s (AP) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Jan Marcussen og Marit S. Marcussen tiltrådte.
Innstilling
Tvedestrand kommune overtar alle private kloakkpumpestasjoner, under følgende
forutsetninger:
-

Kloakkpumpestasjonen skal ha isolert overbygg med plass til nødvendig utstyr.

-

Det skal være minimum 2 kloakkpumper, tilpasset tilrenningen/selvrensing.

-

Det skal være montert overvåkingsutstyr, herunder mengdemåler på utpumpet
mengde, som kobles til kommunens overvåkingsutstyr via radio.

-

Det skal være montert luktfjerningsutstyr i stasjonen.

-

Det skal være montert automatisk sumpspyling og vask av stasjonen.

- Det skal være godkjent adkomstvei til kloakkpumpestasjonen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Jan Marcussen og Marit Synøve Marcussen stilte spørsmål ved sin habilitet (=23 voterende). De
ble enstemmig erklært inhabile (=23 voterende).
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt.
Jan Marcussen og Marit Synøve Marcussen tiltrer igjen.

Vedtak
Tvedestrand kommune overtar alle private kloakkpumpestasjoner, under følgende
forutsetninger:
-

Kloakkpumpestasjonen skal ha isolert overbygg med plass til nødvendig utstyr.

-

Det skal være minimum 2 kloakkpumper, tilpasset tilrenningen/selvrensing.

-

Det skal være montert overvåkingsutstyr, herunder mengdemåler på utpumpet
mengde, som kobles til kommunens overvåkingsutstyr via radio.

-

Det skal være montert luktfjerningsutstyr i stasjonen.

-

Det skal være montert automatisk sumpspyling og vask av stasjonen.

- Det skal være godkjent adkomstvei til kloakkpumpestasjonen.

PS 91/09 Tilkobling av Gloppe hyttefelt (Risør) til Gjeving
avløpsanlegg/renseanlegg.
Rådmannens forslag til vedtak
Gloppe hyttefelt med omliggende eksisterende hytter gis tillatelse til å koble til Gjeving
avløpsanlegg/renseanlegg på følgende betingelser:
1. Risør kommune skal kreve inn årsavgiften fra alle hytter/boliger som tilkobles
kloakkanlegget, med de satser som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune, og
oversende beløpet samlet til Tvedestrand kommune innen 01.07. hvert år.
2. Alle kostnader forbundet med å levere avløpsvannet til Gjeving avløpsanlegg bekostes
av utbygger.
3. Avløpsvannet skal pumpes inn på avløpsledningen, og ikke leveres til en av
kloakkpumpestasjonene på Rota.
4. Alle tillatelser til å legge sjøledningene må innhentes av utbygger før leggingen
påbegynnes.
5. I kloakkpumpestasjonen på Gloppe skal det monteres mengdemåler på utpumpet kloakk,
og pumpestasjonen skal være overvåket, og tilkoblet Tvedestrand kommunes
overvåkingsanlegg, selv om dette ikke skal driftes av Tvedestrand kommune.
6. Tilkoblingsavgiften fra alle hytter/boliger som tilkobles kloakkanlegget kreves inn av
Tvedestrand kommune, med de satser som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune.
7. Utbygger og Risør kommune er ansvarlig for at eiere av alle hytter/boliger som tilkobles
kloakkanlegget er kjent med at årsavgiften og tilkoblingsgebyret betales etter de satser
som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.10.2009
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Gloppe hyttefelt med omliggende eksisterende hytter gis tillatelse til å koble til Gjeving
avløpsanlegg/renseanlegg på følgende betingelser:
1. Risør kommune skal kreve inn årsavgiften fra alle hytter/boliger som tilkobles
kloakkanlegget, med de satser som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune, og
oversende beløpet samlet til Tvedestrand kommune innen 01.07. hvert år.
2. Alle kostnader forbundet med å levere avløpsvannet til Gjeving avløpsanlegg bekostes
av utbygger.
3. Avløpsvannet skal pumpes inn på avløpsledningen, og ikke leveres til en av
kloakkpumpestasjonene på Rota.
4. Alle tillatelser til å legge sjøledningene må innhentes av utbygger før leggingen
påbegynnes.
5. I kloakkpumpestasjonen på Gloppe skal det monteres mengdemåler på utpumpet kloakk,
og pumpestasjonen skal være overvåket, og tilkoblet Tvedestrand kommunes
overvåkingsanlegg, selv om dette ikke skal driftes av Tvedestrand kommune.
6. Tilkoblingsavgiften fra alle hytter/boliger som tilkobles kloakkanlegget kreves inn av
Tvedestrand kommune, med de satser som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune.

7. Utbygger og Risør kommune er ansvarlig for at eiere av alle hytter/boliger som tilkobles

kloakkanlegget er kjent med at årsavgiften og tilkoblingsgebyret betales etter de satser
som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Jørgen Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
habil (=25 voterende).
Ole Goderstad stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil (=24 voterende).
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite ble enstemmig vedtatt
Ole Goderstad tiltrer igjen.

Vedtak
Gloppe hyttefelt med omliggende eksisterende hytter gis tillatelse til å koble til Gjeving
avløpsanlegg/renseanlegg på følgende betingelser:
8. Risør kommune skal kreve inn årsavgiften fra alle hytter/boliger som tilkobles
kloakkanlegget, med de satser som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune, og
oversende beløpet samlet til Tvedestrand kommune innen 01.07. hvert år.
9. Alle kostnader forbundet med å levere avløpsvannet til Gjeving avløpsanlegg bekostes
av utbygger.
10. Avløpsvannet skal pumpes inn på avløpsledningen, og ikke leveres til en av
kloakkpumpestasjonene på Rota.
11. Alle tillatelser til å legge sjøledningene må innhentes av utbygger før leggingen
påbegynnes.
12. I kloakkpumpestasjonen på Gloppe skal det monteres mengdemåler på utpumpet kloakk,
og pumpestasjonen skal være overvåket, og tilkoblet Tvedestrand kommunes
overvåkingsanlegg, selv om dette ikke skal driftes av Tvedestrand kommune.
13. Tilkoblingsavgiften fra alle hytter/boliger som tilkobles kloakkanlegget kreves inn av
Tvedestrand kommune, med de satser som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune.
14. Utbygger og Risør kommune er ansvarlig for at eiere av alle hytter/boliger som tilkobles
kloakkanlegget er kjent med at årsavgiften og tilkoblingsgebyret betales etter de satser
som til enhver tid gjelder i Tvedestrand kommune.

PS 92/09 Serveringsbevilling - Søgnebrygga Spiseri - klage på
vedtak
Rådmannens forslag til vedtak
Alt. I
Med bakgrunn i serveringslovens bestemmelse § 6 opprettholdes kommunestyrets vedtak av
16.6.09 og avslår Unni Hansen Moulod om serveringsbevilling for Søgnebrygga Spiseri. Klagen
fra Unni Hansen Moulod tas ikke til følge.
Alt. II
Kommunestyret omgjør sitt vedtak av 16.6.09 og innvilger Unni Hansen Moulod
serveringsbevilling for Søgnebrygga Spiseri.
Unni Hansens Moulods klage tas til følge.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.10.2009
Behandling
Håkon Nilsen fremmet rådmannens alternativ II..
Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling
Kommunestyret omgjør sitt vedtak av 16.6.09 og innvilger Unni Hansen Moulod
serveringsbevilling for Søgnebrygga Spiseri.
Unni Hansens Moulods klage tas til følge.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Innstilling fra livsløpskomiteen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret omgjør sitt vedtak av 16.6.09 og innvilger Unni Hansen Moulod
serveringsbevilling for Søgnebrygga Spiseri.
Unni Hansens Moulods klage tas til følge.

PS 93/09 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 23 bnr 1,
Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Kommunestyret gir Kristian Foss konsesjon for overtakelse av gnr. 23 bnr. 1, jf konsesjonsloven
§ 2. Det settes som vilkår at søkerne tilflytter eiendommen innen 1 -ett- år og selv
bebor og driver eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 -fem- år
sammenhengende.
Alternativ 2:
Kommunestyret gir Kristian Foss konsesjon for overtakelse av gnr. 23 bnr. 1, jf konsesjonsloven
§ 2. Prisen på eiendommen settes til 1,1 mill. kr. Det settes som vilkår at søkerne tilflytter
eiendommen innen 1 -ett- år og selv bebor og driver eiendommen på en landbruksmessig
forsvarlig måte i minst 5 -fem- år sammenhengende.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.10.2009
Behandling
Dag Eide (AP) fremmet alternativ 2 i rådmannens forslag til vedtak. Dersom dette forslaget ble
vedtatt fremmet han også forslag om å sette prisen til kr. 1,9 mill. (tilsvarende takstsummen), og
ikke kr. 1,1 mill.
Erling Holm (H) fremmet alternativ 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Dag Eide’s (AP) forslag fikk 3 stemmer
Erling Holm’s (H) forslag fikk 4 stemmer
Innstilling
Kommunestyret gir Kristian Foss konsesjon for overtakelse av gnr. 23 bnr. 1, jf konsesjonsloven
§ 2. Det settes som vilkår at søkerne tilflytter eiendommen innen 1 -ett- år og selv bebor og
driver eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte i minst 5 -fem- år
sammenhengende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Morten Foss stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært
inhabil (=24 voterende).
Rådmannen la fram motat av 19.10.2009 og fremmet et utsettelsesforslag.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Morten Foss tiltrer igjen.

Vedtak
Saken ble utsatt for nærmere utredning

PS 94/09 Reguleringsplan Størrfjell - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av § 27.2 i plan- og bygningsloven egengodkjenner planutvalget reguleringsplanen
for Størrfjell, datert 11.05.09, under forutsetning av at følgende endringer gjøres i kart og
reguleringsbestemmelsene:
-

-

Områdene for bevaring av landskap og vegetasjon inntegnes i plankartet med tilhørende
tegnforklaring
Pkt 2.7 i reguleringsbestemmelsene endres slik: BYA innenfor hvert område skal ikke
overstige 120m2 inklusive frittliggende plattinger på terreng. Biloppstillingsplass med
tilhørende manøverareal regnes ikke med i BYA. Garasje eller frittliggende
uthusbygninger er ikke tillatt.
Rekkefølgebestemmelsene utvides med et pkt 5.6: Siktforholdene i avkjøring utbedres i
henhold til håndbok 017 før byggetillatelser gis.
Videre et nytt pkt 5.7: Renovasjonsbu skal være ferdigstilt før ferdigstillelse av første
hytte.
I reguleringsbestemmelsen Felles avkjørsel og parkering må det tilføyes et nytt pkt 4.6:
Adkomstvei fram til område avsatt til renovasjon må ha en standard som minst tilsvarer
vegklasse 5 i normaler for landbruksveger

Administrasjonen får fullmakt til å kunngjøre planen når disse endringene er gjennomført.

Saksprotokoll i Planutvalg - 13.10.2009
Behandling
Under møtet rettet rådmannen 2- strekpunkt i innstillingen til følgende ordlyd:
Pkt 2.7 i reguleringsbestemmelsene endres slik:BYA innenfor hver tomt skal ikke overstige 120
m2 for bebyggelsen og 210 m2 medregnet terrasse i plan med hyttegulv og platting på
terrengnivå. Biloppstillingsplass og manøverareal regnes ikke med i BYA. Garasje eller
frittstående uthusbygninger er ikke tillatt.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling
I medhold av § 27.2 i plan- og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplanen for Størrfjell, datert 11.05.09, under forutsetning av at følgende endringer
gjøres i kart og reguleringsbestemmelsene:
-

Områdene for bevaring av landskap og vegetasjon inntegnes i plankartet med tilhørende
tegnforklaring
Pkt 2.7 i reguleringsbestemmelsene endres slik: BYA innenfor hver tomt skal ikke
overstige 120 m2 for bebyggelsen og 210 m2 medregnet terrasse i plan med hyttegulv og
platting på terrengnivå. Biloppstillingsplass og manøverareal regnes ikke med i BYA.
Garasje eller frittstående uthusbygninger er ikke tillatt.

-

Rekkefølgebestemmelsene utvides med et pkt 5.6: Siktforholdene i avkjøring utbedres i
henhold til håndbok 017 før byggetillatelser gis.
Videre et nytt pkt 5.7: Renovasjonsbu skal være ferdigstilt før ferdigstillelse av første
hytte.
I reguleringsbestemmelsen Felles avkjørsel og parkering må det tilføyes et nytt pkt 4.6:
Adkomstvei fram til område avsatt til renovasjon må ha en standard som minst tilsvarer
vegklasse 5 i normaler for landbruksveger

Administrasjonen får fullmakt til å kunngjøre planen når disse endringene er gjennomført.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Innstilling fra planutvalget ble vedtatt mot 2 stemmer.
Vedtak
I medhold av § 27.2 i plan- og bygningsloven egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplanen for Størrfjell, datert 11.05.09, under forutsetning av at følgende endringer
gjøres i kart og reguleringsbestemmelsene:
-

-

Områdene for bevaring av landskap og vegetasjon inntegnes i plankartet med tilhørende
tegnforklaring
Pkt 2.7 i reguleringsbestemmelsene endres slik: BYA innenfor hver tomt skal ikke
overstige 120 m2 for bebyggelsen og 210 m2 medregnet terrasse i plan med hyttegulv og
platting på terrengnivå. Biloppstillingsplass og manøverareal regnes ikke med i BYA.
Garasje eller frittstående uthusbygninger er ikke tillatt.
Rekkefølgebestemmelsene utvides med et pkt 5.6: Siktforholdene i avkjøring utbedres i
henhold til håndbok 017 før byggetillatelser gis.
Videre et nytt pkt 5.7: Renovasjonsbu skal være ferdigstilt før ferdigstillelse av første
hytte.
I reguleringsbestemmelsen Felles avkjørsel og parkering må det tilføyes et nytt pkt 4.6:
Adkomstvei fram til område avsatt til renovasjon må ha en standard som minst tilsvarer
vegklasse 5 i normaler for landbruksveger

Administrasjonen får fullmakt til å kunngjøre planen når disse endringene er gjennomført.

PS 95/09 Reguleringsplan for del av Valbergheia II Egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar at følgende må innarbeides i plandokumentet:
1. Driftsvei til gnr./bnr. 2/38 og 2/40 tegnes inn på reguleringsplanen
2. Det gjøres en bedre vurdering av landskapsvirkningene i den forbindelse må det gis
detaljerte bestemmelser med hensyn til høydeplassering og terrengbehandling for
enkelttomter
3. Det tegnes inn frisiktsoner i alle enkeltavkjørsler.
Planen blir å kunngjøre så snart endringene er innarbeidet i plandokumentet.

Saksprotokoll i Planutvalg - 13.10.2009
Behandling
Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrer = 8 voterende
Røvik ble enstemmig erklært inhabil, og Åsulv Løvdal tiltrer som vararepresentant = 9
voterende.
Etter innspill fra Erling Holm endret rådmannen ordlyden i første setning slik: Kommunestyret
egengodkjenner reguleringsplan for del av Valbergheia II på følgende vilkår:
Rådmannens vedtaksforslag ble deretter enstemmig vedtatt.
Løvdal fratrer og Røvik gjeninntrer = 9 voterende
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for del av Valbergheia II på følgende vilkår:
1. Driftsvei til gnr./bnr. 2/38 og 2/40 tegnes inn på reguleringsplanen
2. Det gjøres en bedre vurdering av landskapsvirkningene i den forbindelse må det gis
detaljerte bestemmelser med hensyn til høydeplassering og terrengbehandling for
enkelttomter
3. Det tegnes inn frisiktsoner i alle enkeltavkjørsler.
Planen blir å kunngjøre så snart endringene er innarbeidet i plandokumentet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Solveig Røvik og Carl F. Bertelsen stilte spørsmål ved sin habilitet (=23 voterende). De ble
enstemmig erklært habile (=25 voterende).
Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for del av Valbergheia II på følgende vilkår:
4. Driftsvei til gnr./bnr. 2/38 og 2/40 tegnes inn på reguleringsplanen
5. Det gjøres en bedre vurdering av landskapsvirkningene i den forbindelse må det gis
detaljerte bestemmelser med hensyn til høydeplassering og terrengbehandling for
enkelttomter
6. Det tegnes inn frisiktsoner i alle enkeltavkjørsler.
Planen blir å kunngjøre så snart endringene er innarbeidet i plandokumentet.

PS 96/09 Reguleringsplan for Svabukta II - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Svabukta II, sist revidert 26.08.2009.
Plan blir å kunngjøre i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Planutvalg - 13.10.2009
Behandling
Ved voteringen ble rådmannens vedtaksforslag enstemmig vedtatt
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Svabukta II, sist revidert 26.08.2009.
Plan blir å kunngjøre i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Svabukta II, sist revidert 26.08.2009.
Plan blir å kunngjøre i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser.

PS 97/09 Reguleringsplan Kalven - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Radmannen velger i denne saken å foreslå et primært (A) og et subsidiært (B) vedtak
A. Planutvalget tar innsigelsen til Fylkesmannen til følge og egengodkjenner ikke planen.
B. Planutvalget ber Fylkesmannen om mekling for om mulig å få godkjent ei eller to tomter
innenfor planområdet.
Før eventuell mekling krever planutvalget at følgende forhold rettes opp i planen:
• Trafikksikker skolevei fra krysset ved riksveien og til planområdet må utredes
tilfredsstillende.
• Reguleringsbestemmelsene må inneholde et punkt om rekkefølgebestemmelser hvor
følgende må tas med: a) Før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor planområdet
skal avkjørsel fra fylkesvei være utarbeidet i henhold til krav gitt i plan for Blodkilen
boligfelt. b) Før boligene B! – B3 tas i bruk må turstien nord – syd i planområdet
opparbeides. c) to offentlige parkeringsplasser opparbeides langs adkomstvei PV1 før
boligene Bi – B3 tas i bruk.
• Det må innarbeides siktsoner mot Kalvenveien for PV1 og PV2 med tilhørende
bestemmelser om utforming og krav til eventuell beplantning.
• Området avsatt til lek må endre formål fra friluftsområde til friområde og avgrenses i
reguleringskartet.
• Reguleringsbestemmelsen må inneholde et punkt om igjensetting av vegetasjon for å
avdempe innsynet fra fjorden

Saksprotokoll i Planutvalg - 13.10.2009
Behandling
Erling Holm stilte spørsmål ved sin inhabilitet og fratrer = 8 voterende
Holm ble enstemmig erklært inhabil. Åsulv Løvdal tiltrer = 9 voterende
Jam Marcussen reiste spørsmål ved om SSB1 var korrekt inntegnet, og at gangatkomstveien
burde kunne legges bak huset til Bjørn Hansen.
Jan Dukene fremmet rådmannens alternativ B.
Ved alternativ votering mot rådmannens alternativ A ble Dukenes forslag enstemmig vedtatt.
Planutvalget uttalte samtidig at Marcussens merknader måtte vurderes i den videre
planprosessen.
Løvdal fratrer og Holm gjeninntrer = 9 voterende

Vedtak
Planutvalget ber Fylkesmannen om mekling for om mulig å få godkjent ei eller to tomter
innenfor planområdet.
Før eventuell mekling krever planutvalget at følgende forhold rettes opp i planen:
- Trafikksikker skolevei fra krysset ved riksveien og til planområdet må utredes
tilfredsstillende.
- Reguleringsbestemmelsene må inneholde et punkt om rekkefølgebestemmelser hvor
følgende må tas med: a) Før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor planområdet
skal avkjørsel fra fylkesvei være utarbeidet i henhold til krav gitt i plan for Blodkilen
boligfelt. b) Før boligene B! – B3 tas i bruk må turstien nord – syd i planområdet
opparbeides. c) to offentlige parkeringsplasser opparbeides langs adkomstvei PV1 før
boligene Bi – B3 tas i bruk.
- Det må innarbeides siktsoner mot Kalvenveien for PV1 og PV2 med tilhørende
bestemmelser om utforming og krav til eventuell beplantning.
- Området avsatt til lek må endre formål fra friluftsområde til friområde og avgrenses i
reguleringskartet.
- Reguleringsbestemmelsen må inneholde et punkt om igjensetting av vegetasjon for å
avdempe innsynet fra fjorden
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Erling Holm stilte spørsmål ved sin habilitet (=24 voterende). Han ble enstemmig erklært habil.
(=25 voterende).
Rådmannen foreslo at saken ikke blir behandlet i påvente av mekling i henhold til innstilling fra
planutvalget.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Saken ble ikke behandlet i påvente av mekling i henhold til innstilling fra planutvalget.

PS 98/09 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Carl F. Berthelsen (H) redegjorde for diskusjon i formannskap om ansettelsessak i Tvedestrand
vekst.

PS 99/09 Utbyggingsavtale for del av Gjevingpynten/Vinterstøbukta
Rådmannens forslag til innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner avtaleteksten slik den er formulert i avtaleutkast datert
18.10.2009. Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av kommunen.
Avtalen ansees ikke som gyldig før den er tinglyst som heftelse på de eiendommer den berører
og heller ikke før det er vedlagt kart som viser hvilke parkeringsplasser som er avsatt for
bryggeanlegget, jfr. avtalens pkt. 7.2

Saksprotokoll i Planutvalg - 20.10.2009
Behandling
Brev fra Bjørn Thore Engebrethsen mottatt i kommunen 20.10 ble fremlagt for gjennomlesning
og drøfting.
Dag Eide foreslo å utsette saken
Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 1 stemme
Ved endelig votering ble rådmannens innstilling enstemmig godkjent
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner avtaleteksten slik den er formulert i avtaleutkast datert
18.10.2009. Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av kommunen.
Avtalen ansees ikke som gyldig før den er tinglyst som heftelse på de eiendommer den berører
og heller ikke før det er vedlagt kart som viser hvilke parkeringsplasser som er avsatt for
bryggeanlegget, jfr. avtalens pkt. 7.2
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.10.2009
Behandling
Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner avtaleteksten slik den er formulert i avtaleutkast datert
18.10.2009. Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av kommunen.
Avtalen ansees ikke som gyldig før den er tinglyst som heftelse på de eiendommer den berører
og heller ikke før det er vedlagt kart som viser hvilke parkeringsplasser som er avsatt for
bryggeanlegget, jfr. avtalens pkt. 7.2

