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Innhold

PS 34/12

Samlokalisering av Dypvåg og Gjeving skoler fra 1.8.12

PS 35/12

E18 Tvedestrand - Arendal - Utkast til kommunedelplan - høringsuttalelse.

PS 36/12

Retningslinjer for alkoholpolitikken i Tvedestrand kommune

PS 37/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Nes Verk

PS 38/12

Søknad om salgssbevilling for alkoholgruppe 1 - Rema 1000 Tvedestrand

PS 39/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Sandøya

PS 40/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Gjeving

PS 41/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholholgruppe 1 - Meny Tvedestrand

PS 42/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Lyngør Handelshus

PS 43/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Coop Prix Tvedestrand

PS 44/12

Søknad om salgsbevilling - Vinmonopolet AS

PS 45/12

Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1- Kiwi Tvedestrand

PS 46/12

Søknad om skjenkebevilling - Seilmakerfruens kro

PS 47/12

Søknad om skjenkebevilling - Mays kafè

PS 48/12

Søknad om skjenkebevilling - Tollboden

PS 49/12

Søknad om skjenkebevilling - Bokhotellet Lyngørporten

PS 50/12

Søknad om skjenkebevilling - Skjerkholdt naturlaft, Eldhuset

PS 51/12

Søknad om skjenkebevilling - Bakgaarden pub og losji AS

PS 52/12

Søknad om skjenkebevilling Pauls matservice AS

PS 53/12

Søknad om skjenkebevilling - Los Bryggos

PS 54/12

Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand Vertshus AS

PS 55/12

Søknad om skjenkebevilling - Pers brygge

PS 56/12

Søknad om skjenkebevilling - Arendal og omegn golfklubb

PS 57/12

Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Moulod

PS 58/12

Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand Fjordhotell

PS 59/12

Søknad om skjenkebevilling- Odd Fellow

PS 60/12

2. gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplanen for Slotta
industriområde

PS 61/12

2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for del av Klåholmen

PS 62/12

Reguleringsplan del av Bergøya - egengodkjenning

PS 63/12

Bopliktforskriften - Prosess for evaluering

PS 64/12

Søknad om fritak for boplikt,- gnr 76 bnr 92

PS 65/12

Høringsuttalelse til Forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes

sjøområder

PS 66/12

Det Digitale Agder - Inngåelse av kontrakt og godkjenning av økonomiske
forpliktelser

PS 67/12

Byløft 2014 - Godkjenning av prosjektutkast

PS 68/12

Felles virksomhetsplan for Tvedestrandsskolen 2012

PS 69/12

Høringsuttalse til ny fastlegeforskrift

PS 70/12

Valg av eldreråd 2011-2015

PS 71/12

Frivilligsentral. Oppnevning av medlemmer til styret.

PS 72/12

Retningslinjer for omstilling/nedbemanning - retningslinjer for stillingsbank Tvedestrand kommune

PS 73/12

Årsrapport 2011 - Arbeidsmiljøutvalget

PS 74/12

GoatRock Festival

PS 75/12

Klage - Reguleringsplan for indre del av Østeråbukta

PS 76/12

Referatsaker:- Referat møte ungdomsrådet

Merknader til innkalling og saksliste:
Sak nr 63/12 ville bli behandlet etter sak nr 35/12. Ellers ingen merknader.
Møtet startet med:
Redegjørelse fra Fylkesrådmannen ca 1 time og Fylkesmannen ca. 1 time.
Utsendt vedlagt innkallingen:
 Årsberetning 2011, Tvedestrand Frivilligsentral
 Tilsynsmelding 2011 fra Statens helsetilsyn.
Delt ut til medlemmene i kommunestyremøtet:
 Protokoll fra kommunestyremøte 24.01.2012 og 21.02.2012.
 Vedlegg sak 34/11, Høringsuttalelse om samordning av Dypvåg og Gjeving skoler
 Vedlegg sak 61/12, Mail fra Gunn Eriksen av 19.03.2012
 Kartskisse sak 65/12
 Grunngitt spørsmål med orientering fra enhetsleder Anton Thomassen.
Grunngitt spørsmål
 Svein Olav Hageli (AP) stilte grunngitt spørsmål om muligheten for å få satt opp skilt til
Eldhuset på Skjerkholt.
 Ordføreren besvarte spørsmålet.
Tvedestrand, 22.03.2012
Jan Dukene
Ordfører

Anne Grete Aaby Hansen
møtesekretær

PS 34/12 Samlokalisering av Dypvåg og Gjeving skoler fra 1.8.12
Rådmannens forslag til vedtak
1. Gjeving og Dypvåg skole samlokaliseres med virkning fra 1.8.12 med lokalisering på
Dypvåg skole.
2. Skolekretsgrensene justeres tilsvarende.
3. Overtallig personell vil, etter dialog med tillitsvalgte og omstillingsamtaler med den
enkelte, bli tilbudt ledige stillinger i kommunen, evt. overført til stillingsbank.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd
Innstilling
1. Gjeving og Dypvåg skole samlokaliseres med virkning fra 1.8.12 med lokalisering på
Dypvåg skole.
2. Skolekretsgrensene justeres tilsvarende.
3. Overtallig personell vil, etter dialog med tillitsvalgte og omstillingsamtaler med den
enkelte, bli tilbudt ledige stillinger i kommunen, evt. overført til stillingsbank.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Svein Olav Hageli (AP) stilte spørsmål til sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende).
Habiliteten ble vurdert etter fvl § 6, 2 ledd. Hageli ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte
(= 25 voterende).
Torleif Haugland (KRF) fremmet alt.II i høringsrapporten:
Elever fra Dypvåg og Gjeving samlokaliseres på Gjeving (1.-7.)
Tor Granerud (V) fremmer alt. III i høringsrapporten:
Elever fra Dypvåg skolekrets bosatt på Sagesund og Borøya
overføres til Tvedestrand skole og de øvrige samlokaliseres på Gjeving skole. (1. – 7.)

Haugland ba om en prøvevotering slik at det ved den endelige voteringen kun ble stemt over de
to alternativ som fikk flest stemmer ved prøvevoteringen.
Prøvevotering:
Alt 3:
4 stemmer
Alt 2:
1 stemme
Alt 1:
20 stemmer
Votering:
Alt 3:
Alt 1:

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Gjeving og Dypvåg skole samlokaliseres med virkning fra 1.8.12 med lokalisering på
Dypvåg skole.
2. Skolekretsgrensene justeres tilsvarende.
3. Overtallig personell vil, etter dialog med tillitsvalgte og omstillingsamtaler med den
enkelte, bli tilbudt ledige stillinger i kommunen, evt. overført til stillingsbank.

PS 35/12 E18 Tvedestrand - Arendal - Utkast til kommunedelplan høringsuttalelse.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg foreløpig til vegvesenets oppsummering, og vil ikke på
nåværende tidspunkt anbefale noen bestemt hovedkorridor for ny E18. Kommunestyret vil ta
endelig stilling til tracevalget når alle høringsinnspill, med vegvesenets evaluering av disse,
foreligger.
Kommunestyret finner at også grønn trace vil kunne være et godt alternativ for kommunen, og
dette alternativet må være med i vegvesenets vurdering før de gjør sin endelige innstilling.
For kommunen er det spesielt viktig at det blir utviklet/opparbeidet større planerte arealer i
tilknytning til kryssområdet ved Grenstøl samtidig med at stamveien bygges ut, og denne
forutsetningen må tas inn i kommunedelplanen som en premiss for videre planstrategi.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Line Mørch (V) fremmet følgende endringsforslag til andre avsnitt i rådmannens forslag til
vedtak:
Kommunestyret finner at også grønn og rød trase vil kunne være et godt alternativ for
kommunen, og dette alternativet må være med i vegvesenets vurdering før de gjør sin
endelige innstilling.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
o Rådmannens forslag fikk 8 stemmer og tilrådd.
o Line Mørchs (V) forslag fikk 1 stemme og falt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg foreløpig til vegvesenets oppsummering, og vil ikke på
nåværende tidspunkt anbefale noen bestemt hovedkorridor for ny E18. Kommunestyret vil ta
endelig stilling til trasevalget når alle høringsinnspill, med vegvesenets evaluering av disse,
foreligger.
Kommunestyret finner at også grønn trase vil kunne være et godt alternativ for kommunen, og
dette alternativet må være med i vegvesenets vurdering før de gjør sin endelige innstilling.
For kommunen er det spesielt viktig at det blir utviklet/opparbeidet større planerte arealer i
tilknytning til kryssområdet ved Grenstøl samtidig med at stamveien bygges ut, og denne
forutsetningen må tas inn i kommunedelplanen som en premiss for videre planstrategi.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Morten Foss (TTL), Jørgen Goderstad (SP), Knut Anders Goderstad (SP) og Ole Goderstad
(H) stilte spørsmål til sin habilitet (=21 voterende). Habiliteten ble vurdert etter fvl § 6, 1 og 2
ledd. Alle ble enstemmig erklært habile og gjeninntrådte (= 25 voterende).
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg foreløpig til vegvesenets oppsummering, og vil ikke på
nåværende tidspunkt anbefale noen bestemt hovedkorridor for ny E18. Kommunestyret vil ta
endelig stilling til trasevalget når alle høringsinnspill, med vegvesenets evaluering av disse,
foreligger.
Kommunestyret finner at også grønn trase vil kunne være et godt alternativ for kommunen, og
dette alternativet må være med i vegvesenets vurdering før de gjør sin endelige innstilling.
For kommunen er det spesielt viktig at det blir utviklet/opparbeidet større planerte arealer i
tilknytning til kryssområdet ved Grenstøl samtidig med at stamveien bygges ut, og denne
forutsetningen må tas inn i kommunedelplanen som en premiss for videre planstrategi.

PS 36/12 Retningslinjer for alkoholpolitikken i Tvedestrand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar alkoholpolitisk handlingsplan i tråd med vedlegg 1.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad ble valgt til saksordfører i kommunestyret.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar alkoholpolitisk handlingsplan i tråd med vedlegg 1.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Saksordfører: Jan W. Nævestad (TTL).
Torleif Haugland fremmet forslag om følgende endring av pu nkt 6 d):
Skjenketiden for øl og vin er fra kl 09.00 – 01.00 alle dager. Skjenketid for brennevin er fra kl
13.00 – 24.00 alle dager.
Votering:
Hauglands forslag:
Innstilling fra livsløpskomite:

5 stemmer
20 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar alkoholpolitisk handlingsplan i tråd med vedlegg 1.

PS 37/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker Nes
Verk
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Nes Verk Handel AS, organisasjonsnummer 990 811 571 bevilling for
salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og fra kl. 09.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Camilla M Selås godkjennes som styrer og Reidun Øvernes som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Nes Verk Handel AS, organisasjonsnummer 990 811 571 bevilling for
salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og fra kl. 09.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Camilla M Selås godkjennes som styrer og Reidun Øvernes som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Nes Verk Handel AS, organisasjonsnummer 990 811 571 bevilling for
salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og fra kl. 09.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Camilla M Selås godkjennes som styrer og Reidun Øvernes som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 38/12 Søknad om salgssbevilling for alkoholgruppe 1 - Rema
1000 Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Frank N Gustavsen AS, Rema 1000 Tvedestrand, organisasjonsnummer
983 422 586 bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og fra kl. 09.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Frank N Gustavsen godkjennes som styrer og Anniken Gustavsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Frank N Gustavsen AS, Rema 1000 Tvedestrand, organisasjonsnummer
983 422 586 bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og fra kl. 09.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Frank N Gustavsen godkjennes som styrer og Anniken Gustavsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Frank N Gustavsen AS, Rema 1000 Tvedestrand, organisasjonsnummer
983 422 586 bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-20.00 på hverdager og fra kl. 09.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Frank N Gustavsen godkjennes som styrer og Anniken Gustavsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 39/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker
Sandøya
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Sandøya mat AS, Joker Vestre Sandøya organisasjonsnummer 954 494
241 bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 10.00-18.00 på hverdager og på dager før søn- og helligdager.
3. Lucy Birgitte Liahjell godkjennes som styrer og Per Einar Rudolfsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitisk handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Sandøya mat AS, Joker Vestre Sandøya organisasjonsnummer 954 494
241 bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 10.00-18.00 på hverdager og på dager før søn- og helligdager.
3. Lucy Birgitte Liahjell godkjennes som styrer og Per Einar Rudolfsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitisk handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Sandøya mat AS, Joker Vestre Sandøya organisasjonsnummer 954 494
241 bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 10.00-18.00 på hverdager og på dager før søn- og helligdager.
3. Lucy Birgitte Liahjell godkjennes som styrer og Per Einar Rudolfsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitisk handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 40/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Joker
Gjeving
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Gjeving butikkdrift AS, organisasjonsnummer 984 483 759 bevilling for
salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-18.00 på hverdager og på dager før søn- og helligdager.
3. Martin Sandtrø godkjennes som styrer og Anne Lise Albretsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Gjeving butikkdrift AS, organisasjonsnummer 984 483 759 bevilling for
salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-18.00 på hverdager og på dager før søn- og helligdager.
3. Martin Sandtrø godkjennes som styrer og Anne Lise Albretsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Gjeving butikkdrift AS, organisasjonsnummer 984 483 759 bevilling for
salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 09.00-18.00 på hverdager og på dager før søn- og helligdager.
3. Martin Sandtrø godkjennes som styrer og Anne Lise Albretsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 41/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholholgruppe 1 - Meny
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre NG Meny AS avd. Tvedestrand, organisasjonsnummer 983 652 816
bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Helge Blom Ohlsen godkjennes som styrer og Bjørn Ove Thorsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre NG Meny AS avd. Tvedestrand, organisasjonsnummer 983 652 816
bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Helge Blom Ohlsen godkjennes som styrer og Bjørn Ove Thorsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre NG Meny AS avd. Tvedestrand, organisasjonsnummer 983 652 816
bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Helge Blom Ohlsen godkjennes som styrer og Bjørn Ove Thorsen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 42/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Lyngør
Handelshus
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Lyngør Handelshus, organisasjonsnummer 990 814 341 bevilling for salg
av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 10.00-20.00 på hverdager og fra kl. 10.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Kari K Laurendz godkjennes som styrer og Ronnie Laurendz som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Lyngør Handelshus, organisasjonsnummer 990 814 341 bevilling for salg
av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 10.00-20.00 på hverdager og fra kl. 10.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Kari K Laurendz godkjennes som styrer og Ronnie Laurendz som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Lyngør Handelshus, organisasjonsnummer 990 814 341 bevilling for salg
av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 10.00-20.00 på hverdager og fra kl. 10.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Kari K Laurendz godkjennes som styrer og Ronnie Laurendz som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 43/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1 - Coop Prix
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Forbrukersamvirket sør BA, organisasjonsnummer 966 833 300, Coop
Prix Tvedestrand bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Inger Brit Karlsen godkjennes som styrer og Anna Lisa Pettersen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Forbrukersamvirket sør BA, organisasjonsnummer 966 833 300, Coop
Prix Tvedestrand bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Inger Brit Karlsen godkjennes som styrer og Anna Lisa Pettersen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre Forbrukersamvirket sør BA, organisasjonsnummer 966 833 300, Coop
Prix Tvedestrand bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Inger Brit Karlsen godkjennes som styrer og Anna Lisa Pettersen som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 44/12 Søknad om salgsbevilling - Vinmonopolet AS
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av alkoholloven § 1-6 gis Vinmonopolet bevilling til salg av alkoholgruppe 1, 2 og 3
med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent fra butikken i Hovedgt. 44, Tvedestrand for
perioden 01.04.12 – 30.06.16.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
I medhold av alkoholloven § 1-6 gis Vinmonopolet bevilling til salg av alkoholgruppe 1, 2 og 3
med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent fra butikken i Hovedgt. 44, Tvedestrand for
perioden 01.04.12 – 30.06.16.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av alkoholloven § 1-6 gis Vinmonopolet bevilling til salg av alkoholgruppe 1, 2 og 3
med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent fra butikken i Hovedgt. 44, Tvedestrand for
perioden 01.04.12 – 30.06.16.

PS 45/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholgruppe 1- Kiwi
Tvedestrand
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre NG Kiwi Agder AS, organisasjonsnummer 981 911 946, ved Kiwi 708
Tvedestrand bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Kai Helge Vorland godkjennes som styrer og Anette Rose som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre NG Kiwi Agder AS, organisasjonsnummer 981 911 946, ved Kiwi 708
Tvedestrand bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Kai Helge Vorland godkjennes som styrer og Anette Rose som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkoholloven §§1-4b, 1-7, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gir Tvedestrand
kommunestyre NG Kiwi Agder AS, organisasjonsnummer 981 911 946, ved Kiwi 708
Tvedestrand bevilling for salg av alkoholgruppe 1.
2. Salgstiden settes til kl. 08.00-20.00 på hverdager og fra kl. 08.00-18.00 på dager før sønog helligdager.
3. Kai Helge Vorland godkjennes som styrer og Anette Rose som stedsfortreder.
4. Bevillingen forutsetter at det føres internkontroll med virksomheten.
5. Bevillingen gis i henhold til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Bevilling gis for perioden 01.04.12-30.06.16.

PS 46/12 Søknad om skjenkebevilling - Seilmakerfruens kro
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Michelle Carine AS
avdeling Seilmakerfruens kro, organisasjonsnummer 986 910 859, 4910 Lyngør.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-06.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
7. Jon Åge Ruud godkjennes som styrer og Michelle Myklebostad som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
Søknad om skjenkebevilling avslås på grunnlag av kommunens skjønnsvurdering av antall
skjenkesteder på øyene, jfr. kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag, alternativ I.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag alt I til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er
rettet opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Michelle Carine
AS avdeling Seilmakerfruens kro, organisasjonsnummer 986 910 859, 4910 Lyngør.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-06.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
6. Jon Åge Ruud godkjennes som styrer og Michelle Myklebostad som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Michelle Carine
AS avdeling Seilmakerfruens kro, organisasjonsnummer 986 910 859, 4910 Lyngør.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-06.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
6. Jon Åge Ruud godkjennes som styrer og Michelle Myklebostad som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

PS 47/12 Søknad om skjenkebevilling - Mays kafè
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Michelle Carine AS
avdeling Mays kafé, organisasjonsnummer 986 910 859, Hovedgata 32, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra tidspunkt vilkårene er oppfylt og frem til 06.06.16.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 10.00-17.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
7. Michelle Myklebostad godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannen endret sitt forslag pkt 2 slik:
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.12. – 1.6.16.
Rådmannens forslag med revidert pkt. 2 ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er rettet
opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Michelle Carine AS
avdeling Mays kafé, organisasjonsnummer 986 910 859, Hovedgata 32, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.12 – 1.6.16.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 10.00-17.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
6. Michelle Myklebostad godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Michelle Carine AS
avdeling Mays kafé, organisasjonsnummer 986 910 859, Hovedgata 32, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 1.4.12 – 1.6.16.
3. Skjenketiden inne og utendørs er kl. 10.00-17.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
6. Michelle Myklebostad godkjennes som styrer og Ann Kristin Eriksen som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

PS 48/12 Søknad om skjenkebevilling - Tollboden
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Michelle Carine AS
avdeling Tollboden, organisasjonsnummer 986 910 859, Bakkeskåt 8, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 01.04.12- 30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 12.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
7. Marianne Berg godkjennes som styrer og Jon Åge Ruud som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
Søknad om skjenkebevilling avslås på grunnlag av kommunens skjønnsvurdering av antall
skjenkesteder på brygga, jfr. kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag, alternativ I.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag alt I til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er
rettet opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Michelle Carine
AS avdeling Tollboden, organisasjonsnummer 986 910 859, Bakkeskåt 8, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 01.04.12- 30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 12.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Marianne Berg godkjennes som styrer og Jon Åge Ruud som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Michelle Carine
AS avdeling Tollboden, organisasjonsnummer 986 910 859, Bakkeskåt 8, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 01.04.12- 30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 12.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Marianne Berg godkjennes som styrer og Jon Åge Ruud som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

PS 49/12 Søknad om skjenkebevilling - Bokhotellet Lyngørporten
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bokhotellet
Lyngørporten, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
7. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er rettet
opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bokhotellet
Lyngørporten, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Erling Holm(H) og Carl F. Bertelsen (H) stilte spørsmål med sin habilitet (=23 voterende).
Holm og Bertelsen ble enstemmig erklært inhabile etter fvl §6, 1 ledd bokstav e.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bokhotellet
Lyngørporten, organisasjonsnummer 976 957 660, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlegg.
6. Jan Larsen godkjennes som styrer og May Lill Skjeggedal godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverkverk
Holm og Bertelsen gjeninntrer (=25 voterende)

PS 50/12 Søknad om skjenkebevilling - Skjerkholdt naturlaft,
Eldhuset
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Skjerkholtt naturlaft;
Elduhset, organisasjonsnummer 970 412 735, Skjerkholt, 4900 Tvedestrand.
2. Skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 innvilges til sluttede selskaper.
3. Bevillingen gjelder fra 01.04.12 til 30.06.16.
4. Skjenketiden er kl. 08.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
5. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Utendørs skjenkeareal i henhold vedlagt skisse godkjennes.
7. Ann Iren Sæthra godkjennes som styrer og Halvor Skjerkholt som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Skjerkholtt naturlaft;
Elduhset, organisasjonsnummer 970 412 735, Skjerkholt, 4900 Tvedestrand.
2. Skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 innvilges til sluttede selskaper.
3. Bevillingen gjelder fra 01.04.12 til 30.06.16.
4. Skjenketiden er kl. 08.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
5. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Utendørs skjenkeareal i henhold vedlagt skisse godkjennes.
7. Ann Iren Sæthra godkjennes som styrer og Halvor Skjerkholt som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Skjerkholtt naturlaft;
Elduhset, organisasjonsnummer 970 412 735, Skjerkholt, 4900 Tvedestrand.
2. Skjenkebevilling for alkoholgruppe 3 innvilges til sluttede selskaper.
3. Bevillingen gjelder fra 01.04.12 til 30.06.16.
4. Skjenketiden er kl. 08.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
5. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
6. Utendørs skjenkeareal i henhold vedlagt skisse godkjennes.
7. Ann Iren Sæthra godkjennes som styrer og Halvor Skjerkholt som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

PS 51/12 Søknad om skjenkebevilling - Bakgaarden pub og losji AS
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bakgaarden pub og
losji AS, organisasjonsnummer 990 895 635, Bakkeskåt 9, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkearealgodkjennes i henhold til vedlagt skisse.
7. Maria Aandby godkjennes som styrer og Torhild Myrslo som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, ihht gjeldende lovverk.
Alternativ 2.
Søknad om skjenkebevilling avslås på grunnlag av kommunens skjønnsvurdering av antall
skjenkesteder på brygga, jfr. kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag, alternativ I.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag til vedtak alt I er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er
rettet opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bakgaarden pub
og losji AS, organisasjonsnummer 990 895 635, Bakkeskåt 9, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkearealgodkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Aandby godkjennes som styrer og Torhild Myrslo som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, ihht gjeldende lovverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Bakgaarden pub
og losji AS, organisasjonsnummer 990 895 635, Bakkeskåt 9, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkearealgodkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Aandby godkjennes som styrer og Torhild Myrslo som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, ihht gjeldende lovverk.

PS 52/12 Søknad om skjenkebevilling Pauls matservice AS
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Pauls matservice AS,
organisasjonsnummer 985 281 513, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal innvilges i henhold til vedlagt skisse.
7. Hildegard Lian godkjennes som styrer og Paul Victor Pedersen som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for omliggende
bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er rettet
opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Pauls matservice
AS, organisasjonsnummer 985 281 513, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal innvilges i henhold til vedlagt skisse.
6. Hildegard Lian godkjennes som styrer og Paul Victor Pedersen som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Pauls matservice
AS, organisasjonsnummer 985 281 513, 4912 Gjeving.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00 -01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal innvilges i henhold til vedlagt skisse.
6. Hildegard Lian godkjennes som styrer og Paul Victor Pedersen som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

PS 53/12 Søknad om skjenkebevilling - Los Bryggos
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Los Bryggos
(Vertshuset Tvedestrand AS), organisasjonsnummer 991 139 850, 4915Vestra Sandøya.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-06.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-23.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkearealgodkjennes i henhold til vedlagt skisse.
7. Marianne Hirsch godkjennes som styrer og Maria Åbonde godkjennes som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
Søknad om skjenkebevilling avslås på grunnlag av kommunens skjønnsvurdering av antall
skjenkesteder på øyene, jfr. kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag, alternativ I.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag alt I til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er
rettet opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Los Bryggos
(Vertshuset Tvedestrand AS), organisasjonsnummer 991 139 850, 4915Vestra Sandøya.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-06.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-23.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkearealgodkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Marianne Hirsch godkjennes som styrer og Maria Åbonde godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Los Bryggos
(Vertshuset Tvedestrand AS), organisasjonsnummer 991 139 850, 4915Vestra Sandøya.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-06.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-23.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkearealgodkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Marianne Hirsch godkjennes som styrer og Maria Åbonde godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

PS 54/12 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand Vertshus AS
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Vertshuset
Tvedestrand AS, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
7. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Thomas Stangen godkjennes som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for omliggende
bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
Søknad om skjenkebevilling avslås på grunnlag av kommunens skjønnsvurdering av antall
skjenkesteder påbrygga, jfr. kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag, alternativ I.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag til vedtak alt I er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er
rettet opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Vertshuset
Tvedestrand AS, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Thomas Stangen godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Vertshuset
Tvedestrand AS, organisasjonsnummer 991 139 850, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Maria Åbonde godkjennes som styrer og Thomas Stangen godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

PS 55/12 Søknad om skjenkebevilling - Pers brygge
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Pers brygge, Lyngør
handelshus AS, organisasjonsnummer 990 814 341, 4910 Lyngør.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 11.00-23.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
7. Kari Laurendz godkjennes som styrer og Ronnie Laurendz godkjennes som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
Søknad om skjenkebevilling avslås på grunnlag av kommunens skjønnsvurdering av antall
skjenkesteder på øyene, jfr. kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag, alternativ I.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag alt I til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er
rettet opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Pers brygge, Lyngør
handelshus AS, organisasjonsnummer 990 814 341, 4910 Lyngør.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 11.00-23.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Kari Laurendz godkjennes som styrer og Ronnie Laurendz godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 til Pers brygge, Lyngør
handelshus AS, organisasjonsnummer 990 814 341, 4910 Lyngør.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er fra kl. 11.00-23.00.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
6. Kari Laurendz godkjennes som styrer og Ronnie Laurendz godkjennes som
stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.

PS 56/12 Søknad om skjenkebevilling - Arendal og omegn golfklubb
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Arendal og omegn
golfklubb, organisasjonsnummer 971 016 829, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
7. Ole Jørgen Olsen godkjennes som styrer og Britt Ingunn Lindland som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til aktuelt regelverk.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
I rådmannens forslag til vedtak er det en feilnummerering idet punkt 6 er utelatt. Dette er rettet
opp i innstillingen.

Innstilling
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Arendal og
omegn golfklubb, organisasjonsnummer 971 016 829, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
6. Ole Jørgen Olsen godkjennes som styrer og Britt Ingunn Lindland som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til aktuelt regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Arendal og
omegn golfklubb, organisasjonsnummer 971 016 829, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 09.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal i henhold til vedlegg godkjennes.
6. Ole Jørgen Olsen godkjennes som styrer og Britt Ingunn Lindland som stedsfortreder.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til aktuelt regelverk.

PS 57/12 Søknad om skjenkebevilling - Mama Mia Moulod
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Mama Mia Moulod,
organisasjonsnummer 983 748 074, Fritz Smithsgate 10, 4900 Tvedestrand. Avlaget gis fordi
kravet til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovens bestemmelser og skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Komiteen vedtok å drøfte saken for lukkede dører. Før avstemming ble dørene åpnet.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Mama Mia Moulod,
organisasjonsnummer 983 748 074, Fritz Smithsgate 10, 4900 Tvedestrand. Avlaget gis fordi
kravet til uklanderlig vandel i forhold til alkohollovens bestemmelser og skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innkommet brev fra Najat Moulod ble framlagt.
Jan W. Nævestad (TTL) fremmet forslag om at saken utsettes.
Nævestads forslag vedtatt med 15 mot 10 stemmer.

Vedtak
Saken utsettes

PS 58/12 Søknad om skjenkebevilling - Tvedestrand Fjordhotell
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
1. I medhold av alkohollovens § § 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til, Tvedestrand
Fjordhotell ved Langesand AS, organisasjonsnummer 996 814 297, Fritz Smithsgate 7, 4900
Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder 01.04.12-30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 10.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 13.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Utendørs skjenkeareal godkjennes i henhold til vedlagt skisse.
7. Trond Pedersen godkjennes som styrer og Hanne Ring godkjennes som stedsfortreder.
8. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
9. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for omliggende
bebyggelse i henhold til gjeldende regelverk.
Alternativ 2.
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Tvedestrand Fjordhotell ved
Langesand AS, organisasjonsnummer 996 814 297, Fritz Smithsgate 7, 4900 Tvedestrand.
Avlaget gis fordi kravet til uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Sveinung Lien fremmet rådmannens forslag alternativ II.
Liens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Tvedestrand Fjordhotell ved
Langesand AS, organisasjonsnummer 996 814 297, Fritz Smithsgate 7, 4900 Tvedestrand.
Avlaget gis fordi kravet til uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgifts- og
regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Senere i møtet fremmet Jan W. Nævestad (TTL) forslag om gjennopptaking av saken.
Nævestads forslag enstemmig vedtatt.
Sveinung Lien (TTL) fremmer forslag om nytt punkt 2:

Rådmannen får dog myndighet til å innvilge søknad såfremt omsetningsoppgaver er levert og
godkjent og skyldig skatter og avgifter er betalt.
Liens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre avslår søknad om skjenkebevilling til Tvedestrand
Fjordhotell ved Langesand AS, organisasjonsnummer 996 814 297, Fritz Smithsgate 7,
4900 Tvedestrand. Avlaget gis fordi kravet til uklanderlig vandel i forhold til skatte- og
avgifts- og regnskapslovgivningen ikke er oppfylt.
2. Rådmannen får dog myndighet til å innvilge søknad såfremt omsetningsoppgaver er
levert og godkjent og skyldig skatter og avgifter er betalt.

PS 59/12 Søknad om skjenkebevilling- Odd Fellow
Rådmannens forslag til vedtak
1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Odd Fellow v/Ivar
Aslaksen, organisasjonsnummer 980 715 884, Sandvad, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 01.04.12 til 30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 15.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 15.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Ivar Aslaksen godkjennes som styrer og Tore Leo Dalen godkjennes som stedsfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Odd Fellow v/Ivar
Aslaksen, organisasjonsnummer 980 715 884, Sandvad, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 01.04.12 til 30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 15.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 15.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Ivar Aslaksen godkjennes som styrer og Tore Leo Dalen godkjennes som stedsfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Aud Angelstad (SP) stilte spørsmål til sin habilitet og fratrådte (= 24 voterende)
Angelstad ble enstemmig erklært inhabil etter fvl §6, 1 ledd bokstav e.
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt
Vedtak
1. I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gir Tvedestrand
kommunestyre alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 til Odd Fellow v/Ivar
Aslaksen, organisasjonsnummer 980 715 884, Sandvad, 4900 Tvedestrand.
2. Bevillingen gjelder fra 01.04.12 til 30.06.16.
3. Skjenketiden er kl. 15.00-02.00 for alkoholgruppe 1 og 2 og fra kl. 15.00-01.00 for
alkoholgruppe 3.
4. Bevillingen gis på vilkår nedfelt i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.
5. Ivar Aslaksen godkjennes som styrer og Tore Leo Dalen godkjennes som stedsfortreder.
6. Skjenkebevillingen forutsetter at det føres internkontroll ved virksomheten.
7. Skjenkebevillingen forutsetter at driften ikke fører til vesentlige støyplager for
omliggende bebyggelse, i henhold til gjeldende regelverk.
Angelstad gjeninntrådte (= 25 voterende)

PS 60/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av
reguleringsplanen for Slotta industriområde
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Slotta industriområde med
følgende endringer:
- Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.08 endres til: Det tillates ikke etablert kjøpesenter
innenfor planområdet. Dagligvareforretning kan tillates. Utbygging til forretningsformål må
være i samsvar med den til enhver tid gjeldende regionale delplan/fylkesdelplan for
senterstruktur og handel.
- Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.07 endres til: Bygningsmassen med tilhørende
uteområder skal være universelt utformet jfr. TEK10.
- Nytt punkt i reguleringsbestemmelsene under fellesbestemmelser: “virksomheter som etter
kommunens skjønn vil være til sjenanse for omgivelsene på grunn av stor trafikk tillates
ikke i området.”
- Ny setning i reguleringsbestemmelsene pkt. 4.02: “a_K3 skal kunne benyttes for allmenn
ferdsel som turvei”.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Jan Marcussen stilte spørsmål ved sin inhabilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Marcussen ble enstemmig erklært inhabil.
Line Mørch tok opp spørsmålet om turvei og lukking av bekk, men det ble ikke votert over
denne problemstillingen.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Jan Marcussen gjeninntrådte (= 9 voterende)
Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Slotta industriområde med
følgende endringer:
- Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.08 endres til: Det tillates ikke etablert kjøpesenter
innenfor planområdet. Dagligvareforretning kan tillates. Utbygging til forretningsformål må
være i samsvar med den til enhver tid gjeldende regionale delplan/fylkesdelplan for
senterstruktur og handel.
- Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.07 endres til: Bygningsmassen med tilhørende
uteområder skal være universelt utformet jfr. TEK10.
- Nytt punkt i reguleringsbestemmelsene under fellesbestemmelser: “virksomheter som etter
kommunens skjønn vil være til sjenanse for omgivelsene på grunn av stor trafikk tillates
ikke i området.”
- Ny setning i reguleringsbestemmelsene pkt. 4.02: “a_K3 skal kunne benyttes for allmenn
ferdsel som turvei”.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Jan Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin inhabilitet og fratrådte (= 24 voterende)
Marcussen ble enstemmig erklært inhabil etter fvl § 6, 1 ledd bokstav a.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for Slotta industriområde med
følgende endringer:
- Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.08 endres til: Det tillates ikke etablert kjøpesenter
innenfor planområdet. Dagligvareforretning kan tillates. Utbygging til forretningsformål må
være i samsvar med den til enhver tid gjeldende regionale delplan/fylkesdelplan for
senterstruktur og handel.
- Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.07 endres til: Bygningsmassen med tilhørende
uteområder skal være universelt utformet jfr. TEK10.
- Nytt punkt i reguleringsbestemmelsene under fellesbestemmelser: “virksomheter som etter
kommunens skjønn vil være til sjenanse for omgivelsene på grunn av stor trafikk tillates
ikke i området.”
- Ny setning i reguleringsbestemmelsene pkt. 4.02: “a_K3 skal kunne benyttes for allmenn
ferdsel som turvei”.
Marcussen gjeninntrådte (= 25 voterende)

PS 61/12 2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering
for del av Klåholmen
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for del av Klåholmen, med
følgende endringer i plankart og bestemmelser:
1. pkt. 3.4 og 3.5; mønehøyde på eksisterende bebyggelse må legges inn i bestemmelsene.
2. “Gangvei G” betegnes som pkt. 4.3
3. pkt. 7.3 endres til: “Området skal brukes til bading og må ses i sammenheng med
badeplass på land. For å skjerme badende fra annen trafikk på sjø kan det legges ut
badebøyer. Utlegging av badebøyer krever tillatelse fra kommunen.. Det er ikke tillatt
med tiltak som kan ødelegge havbunnen”
4. pkt. 7.2 endres til “Ferdsel”
5. Tillegg til punkt 6.2: Det er tillatt med ilandstigningsbrygge med bryggefront på maks 5
meter. Kran/vinsj er ikke tillatt innenfor området.
6. Formålet “farled” endres til “ferdsel” (sosi kode 6100) på plankartet, tilsvarende endres
bestemmelsene.
7. Formålet “brygge” endres til “friluftsformål” på plankartet og får tilsvarende
bestemmelser som område F3. Bestemmelsene pkt. 3.6 “andre anlegg – brygge” utgår.
8. “Gangvei G” som fører til FB og SB2 reguleres inn slik eksisterende sti ligger i dag.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 14.02.2012
Behandling
Rådmannen orienterte kort om ulike alternativer som hadde vært drøftet med grunneier Gunn
Eriksen i et avklaringsmøte den 14.02.2012. Det ble også vist til utsendt utdatert brev fra
grunneier Gunn Eriksen, samt e-post med diverse vedlegg datert 08.02.2012 fra enhetsleder
Svein O. Dale. Disse dokumentene er sendt komiteens medlemmer.
Erling Holm (H) kom med følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes. Komiteen tar en befaring i området med de aktuelle grunneierne på neste møte.
Erling Holm’s (H) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes. Komiteen tar en befaring i området med de aktuelle grunneierne på neste møte.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.02.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Saken utsettes. Komiteen tar en befaring i området med de aktuelle grunneierne på neste møte.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Det ble avholdt befaring i forkant av møtet, der planens tiltakshaver og flere av de berørte
grunneiere var til stede.
E-postkorrespondanse med fylkesmannen vedr. SB2 ble utdelt i møtet.
Jan Marcussen foreslo nytt punkt 5, 9 og 10 slik:
5. Det tillates en gammeldags Davit med maks høyde 4,0 m, og bryggefront på maks 10
meter der eksisterende brygge har vært.
9. Opplag av båter på land i område F2 er ikke tillatt fra 1/6 – 1/9. Stativ med pressenning er
heller ikke tillatt.
10. Formålsgrensen og byggegrensen for SB1 trekkes 5,0 m mot sydøst. Dette vi gi en bedre
terrengtilpasning av boligen på tomten. Furutrær foran planlagt bolig må beholdes.
Erling Holm foreslo følgende:
-

Boligområde SB2 reguleres i sin helhet til LNF, og får derved uendret status i forhold til
dagens LNF formål i kommuneplanen. Pkt. 1 i rådmannens innstilling, samt innholdet i
reguleringsbestemmelsene må endres som en konsekvens av dette.
Område F2 utvides på Sydvestre side, og kartet revideres som skissert i møte.

Både Holms og Marcussens forslag ble enstemmig vedtatt

Innstilling
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for del av Klåholmen, med
følgende endringer i plankart og bestemmelser:
1. pkt. 3.5; mønehøyde på eksisterende bebyggelse må legges inn i bestemmelsene.
2. “Gangvei G” betegnes som pkt. 4.3
3. pkt. 7.3 endres til: “Området skal brukes til bading og må ses i sammenheng med
badeplass på land. For å skjerme badende fra annen trafikk på sjø kan det legges ut
badebøyer. Utlegging av badebøyer krever tillatelse fra kommunen.. Det er ikke tillatt
med tiltak som kan ødelegge havbunnen”
4. pkt. 7.2 endres til “Ferdsel”
5. Det tillates en gammeldags Davit med maks høyde 4,0 m, og bryggefront på maks 10
meter der eksisterende brygge har vært.
6. Formålet “farled” endres til “ferdsel” (sosi kode 6100) på plankartet, tilsvarende endres
bestemmelsene.
7. Formålet “brygge” endres til “friluftsformål” på plankartet og får tilsvarende
bestemmelser som område F3. Bestemmelsene pkt. 3.6 “andre anlegg – brygge” utgår.
8. “Gangvei G” som fører til FB og SB2 reguleres inn slik eksisterende sti ligger i dag.
9. Opplag av båter på land i område F2 er ikke tillatt fra 1/6 – 1/9. Stativ med pressenning er
heller ikke tillatt.
10. Formålsgrensen og byggegrensen for SB1 trekkes 5,0 m mot sydøst. Dette vi gi en bedre
terrengtilpasning av boligen på tomten. Furutrær foran planlagt bolig må beholdes.

11. Boligområde SB2 reguleres i sin helhet til LNF, og denne delen av planområdet får
derved uendret status i forhold til dagens LNF formål i kommuneplanen.
12. Område F2 utvides på Sydvestre side, og kartet revideres som skissert på plankartet i
møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Mail fra Gunn Eriksen ble framlagt i saken.
Erling Holm (H) fremmet forslag til nytt punkt 1:
Pkt. 3.4 og pkt 3.5; mønehøyde på eksisterende bebyggelse må legges inn i bestemmelsene.
Holm fremmet også forslag til nytt punkt 11:
Innenfor område SB2 beholdes formålsgrensene på kartet slik de er vist på plankart datert
30.11.2011.
Jan Marcussen (TTL) fremmet forslag til nyttt pkt 9:
Opplag av småbåter og kajakker er kun tiltatt i et begrenset antall, lokalisert samlet ved ny
brygge. Stativ med presenning er ikke tillatt.
Votering:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite punkt 2 tom 8 samt 10

enstemmig vedtatt.

Holm og Marcussens forslag til punkt 1, 9 og 11

enstemmig vedtatt

Vedtak
I medhold av PBL §§ 12-12 vedtar kommunestyret detaljplanen for del av Klåholmen, med
følgende endringer i plankart og bestemmelser:
1. Pkt. 3.4 og pkt 3.5; mønehøyde på eksisterende bebyggelse må legges inn i
bestemmelsene.
2. “Gangvei G” betegnes som pkt. 4.3
3. pkt. 7.3 endres til: “Området skal brukes til bading og må ses i sammenheng med
badeplass på land. For å skjerme badende fra annen trafikk på sjø kan det legges ut
badebøyer. Utlegging av badebøyer krever tillatelse fra kommunen.. Det er ikke tillatt
med tiltak som kan ødelegge havbunnen”
4. pkt. 7.2 endres til “Ferdsel”
5. Det tillates en gammeldags Davit med maks høyde 4,0 m, og bryggefront på maks 10
meter der eksisterende brygge har vært.
6. Formålet “farled” endres til “ferdsel” (sosi kode 6100) på plankartet, tilsvarende endres
bestemmelsene.
7. Formålet “brygge” endres til “friluftsformål” på plankartet og får tilsvarende
bestemmelser som område F3. Bestemmelsene pkt. 3.6 “andre anlegg – brygge” utgår.
8. “Gangvei G” som fører til FB og SB2 reguleres inn slik eksisterende sti ligger i dag.
9. Opplag av småbåter og kajakker er kun tiltatt i et begrenset antall, lokalisert samlet ved
ny brygge. Stativ med presenning er ikke tillatt.
10. Formålsgrensen og byggegrensen for SB1 trekkes 5,0 m mot sydøst. Dette vi gi en bedre
terrengtilpasning av boligen på tomten. Furutrær foran planlagt bolig må beholdes.

11. Innenfor område SB2 beholdes formålsgrensene på kartet slik de er vist på plankart datert
30.11.2011.

PS 62/12 Reguleringsplan del av Bergøya - egengodkjenning
Rådmannens forslag til vedtak
Reguleringsplan for Bergøya, datert 16.12.11, egengodkjennes.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Solveig Røvik stilte spørsmål ved sin inhabilitet og fratrådte (= 8 voterende)
Røvik ble enstemmig erklært inhabil
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Solveig Røvik gjeninntrådte (= 9 voterende)
Innstilling
Reguleringsplan for Bergøya, datert 16.12.11, egengodkjennes.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Reguleringsplan for Bergøya, datert 16.12.11, egengodkjennes.

PS 63/12 Bopliktforskriften - Prosess for evaluering
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prosessen med evaluering av dagens bopliktordning starter
opp i løpet av våren 2012 og avsluttes innen ………………
Ved vurdering av dagens bopliktordning skal følgende alternativer vurderes i rapporten:
1. Avvikle bopliktordningen i hele kommunen.
2. Innføre bopliktordning i hele kommunen etter gjeldende prinsipper.
3. Opprettholde dagens bopliktordning i de aktuelle områdene i kommunen.
4. Justere på dagens bopliktordning ved å vurdere hvilke områder i kommunen som det skal
være boplikt i.
For alternativene 2, 3 og 4 bør det også vurderes følgende tilleggspunkter:
 Ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
 Skal det såkalte slektskapsunntaket fjernes eller ikke
For alternativ 3 og 4 bør det også vurderes følgende tilleggspunkt:
 Avklare grensene i sentrum og på Steinsøya.
Det velges følgende organisering av arbeidet med evaluering av bopliktordningen:
 Alternativ A:
Rådmannen gjennomfører en evaluering rent administrativt ved at det legges frem en
konkret rapport for kommunestyret.
 Alternativ B:
Det opprettes en saksordfører som tar del i og følger rådmannens administrative
evaluering i forhold til å legge frem en konkret rapport for kommunestyret.
 Alternativ C:
Det opprettes et eget politisk ad-hoc utvalg som får hovedansvaret for evalueringen i
forhold til å legge frem en konkret rapport for kommunestyret, med
sekretær/saksbehandler utpekt av rådmannen.
Følgende velges som medlemmer i ad-hod utvalget:
1. …………………………….., leder
2. …………………………….., medlem
3. …………………………….., medlem
 Alternativ D:
Teknikk, plan- og naturkomiten får hovedansvaret for evalueringen i forhold til å legge
frem en konkret rapport for kommunestyret, med sekretær/saksbehandler utpekt av
rådmannen.
Nærmere detaljert prosessplan for evalueringen og innvolveringen utarbeides før oppstart av
arbeidet med rapporten. Rapporten legges frem for kommunestyret før den sendes ut på
forskriftsmessig høring. Etter høringen tas saken opp til endelig behandling i kommunestyret.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Det ble fremmet følgende forslag i forhold til rådmannens forslag til vedtak:
 Frist for avslutning av prosessen med evalueringen fastsettes til 31.12.2012 fremsatt av
Geir Grimsland (AP) falt med 6 mot 3 stemmer.
 Frist for avslutning av prosessen med evalueringen fastsettes til 01.10.2012 fremsatt av
Carl F. Bertelsen (H) tilrådd med 6 mot 3 stemmer.
 Vedrørende alternativer som skal evalueres:







o Punkt 1 tilrådd med 8 mot 1 stemme.
o Punkt 2 falt med 6 mot 3 stemmer.
o Punkt 3 enstemmig tilrådd.
o Punkt 4 enstemmig tilrådd.
Vedrørende tilleggspunkter som vurderes:
o Første kule punkt enstemmig tilrådd.
o Andre kule punkt enstemmig tilrådd tatt bort.
Vedrørende avklare grensene i sentrum og på Steinsøya enstemmig tilrådd.
Vedrørende organisering av evaluering etter alternativ A fremsatt av Jan Marcussen
(TTL) tilrådd med 6 mot 3 stemmer.
Vedrørende organisering av evaluering etter alternativ C fremsatt av Line Mørch (V) falt
med 6 mot 3 stemmer.
Ellers enstemmig tilrådd som rådmannens forslag til vedtak.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prosessen med evaluering av dagens bopliktordning starter
opp i løpet av våren 2012 og avsluttes innen 01.10.2012.
Ved vurdering av dagens bopliktordning skal følgende alternativer vurderes i rapporten:
1. Avvikle bopliktordningen i hele kommunen.
2. Opprettholde dagens bopliktordning i de aktuelle områdene i kommunen.
3. Justere på dagens bopliktordning ved å vurdere hvilke områder i kommunen som det skal
være boplikt i.
For alternativene 2 og 3 bør det også vurderes følgende tilleggspunkter:
 Ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
 Avklare grensene i sentrum og på Steinsøya.
Det velges følgende organisering av arbeidet med evaluering av bopliktordningen:
 Rådmannen gjennomfører en evaluering rent administrativt ved at det legges frem en
konkret rapport for kommunestyret.
Nærmere detaljert prosessplan for evalueringen og involveringen utarbeides før oppstart av
arbeidet med rapporten. Rapporten legges frem for kommunestyret før den sendes ut på
forskriftsmessig høring. Etter høringen tas saken opp til endelig behandling i kommunestyret.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Saken ble behandlet etter sak 35/12.
Morten Foss (TTL) fremmet forslag om en endring i første avsnitt om at saken avsluttes:
innen 31.12.2012.
Foss fremmet forslag om nytt kulepunkt i 3 avsnitt for alternativ 2 og 3:
Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med
bebyggelse under oppføring i områder som i reguleringsplan er regulert til boligformål.
Foss fremmet forslag til nytt 4 avsnitt slik at arbeidet med evaluering av bopliktordningen
organiseres etter alternativ C i saksframstillingen slik:

Det opprettes et eget politisk ad-hoc utvalg som får hovedansvaret for evalueringen i forhold til
å legge frem en konkret rapport for kommunestyret, med sekretær/saksbehandler utpekt av
rådmannen.
Følgende velges som medlemmer i ad-hod utvalget:
1.
…………………………….., leder
2.
…………………………….., medlem
3.
…………………………….., medlem
Foss fremmet forslag om følgende medlem

Åsulv Løvdal (TTL)

Carl F. Bertelsen (H) fremmet forslag om følgende medlem

Erling Holm (H)

Svein Olav Hageli (AP) fremmet forslag om følgende medlem

Geir Grimsland (AP)

Jan Dukene (AP) fremmet forslag om Erling Holm (H) som leder av komiteen.
Votering:
Foss sitt forslag til 1 avsnitt

enstemmig vedtatt

Innstillingens 2 avsnitt

enstemmig vedtatt

Innstillingens 3 avsnitt, kulepunkt 1 og 2
Foss forslag til nytt kulepunkt 3, 3 avsnitt

enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt

Flertallsinnstilling 4 avsnitt
1 stemme
Foss sitt forslag til nytt avsnitt 4 om organisering
etter alt. C med tillegg fra Bertelsen og Hageli

24 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar at prosessen med evaluering av dagens bopliktordning starter
opp i løpet av våren 2012 og avsluttes innen 31.12.2012.
Ved vurdering av dagens bopliktordning skal følgende alternativer vurderes i rapporten:
1. Avvikle bopliktordningen i hele kommunen.
2. Opprettholde dagens bopliktordning i de aktuelle områdene i kommunen.
3. Justere på dagens bopliktordning ved å vurdere hvilke områder i kommunen som det skal
være boplikt i.
For alternativene 2 og 3 bør det også vurderes følgende tilleggspunkter:
 Ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
 Avklare grensene i sentrum og på Steinsøya.
 Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med
bebyggelse under oppføring i områder som i reguleringsplan er regulert til boligformål.
Det velges følgende organisering av arbeidet med evaluering av bopliktordningen:
Det opprettes et eget politisk ad-hoc utvalg som får hovedansvaret for evalueringen i
forhold til å legge frem en konkret rapport for kommunestyret, med
sekretær/saksbehandler utpekt av rådmannen.
Følgende velges som medlemmer i ad-hod utvalget:
1.
Erling Holm, leder
2.
Åsulv Løvdal., medlem
3.
Geir Grimsland., medlem

Nærmere detaljert prosessplan for evalueringen og involveringen utarbeides før oppstart av
arbeidet med rapporten. Rapporten legges frem for kommunestyret før den sendes ut på
forskriftsmessig høring. Etter høringen tas saken opp til endelig behandling i kommunestyret.

PS 64/12 Søknad om fritak for boplikt,- gnr 76 bnr 92
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1:
Tvedestrand kommunestyre gir ikke konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, fordi huset ikke skal brukes til fast bosetting, jfr konsesjonsloven
§§ 2, 6 og 10. Innen 26.10. 2012 må de eller noen andre bosette seg på eiendommen, jfr
konsesjonslovens §§ 6 og 7.
Alternativ 2:
Tvedestrand kommunestyre gir konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92 med fritak fra boplikten, jfr konsesjonsloven § 11.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Solveig Røvik (TTL) fremmet alternativt 1 i rådmannens forslag til vedtak.
Solveig Røviks (TTL) forslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir ikke konsesjon til Lars Edmund og Anne Wivestad Gleditch på
overtakelse av gnr 76 bnr 92, fordi huset ikke skal brukes til fast bosetting, jfr konsesjonsloven
§§ 2, 6 og 10. Innen 26.10. 2012 må de eller noen andre bosette seg på eiendommen, jfr
konsesjonslovens §§ 6 og
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Erling Holm (H) ber om at saken utsettes for ny behandling i komiteen.
Holms forslag enstemmig vedtatt

Vedtak
Saken utsettes

PS 65/12 Høringsuttalelse til Forskrift om bevaringssoner i
Tvedestrand kommunes sjøområder
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ”Forslag til forskrift om bevaringsområder i
kommunens sjøområder” med følgende endringer:
§2 Furøya bevaringsområde.
Siste setning endres til: Det er tillatt å fiske strandkrabbe uten krokredskap under forutsetning av
at krabbene settet levende tilbake i sjøen.
§5 Ytre skjærgård bevaringsområde.
Kommunens opprinnelige forslag til avgrensing opprettholdes.
Siste setning endres til: Det er tillatt å fiske strandkrabbe uten krokredskap under forutsetning av
at krabbene settet levende tilbake i sjøen.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Geir Grimsland (AP) fremmet følgende endringsforslag til § 5 i rådmannens forslag til vedtak:
§5 Ytre skjærgård bevaringsområde.
Endres til habitatsone. Arealet justeres fra 4,9 km2 til 4,2 km2. Reduseres fra øst.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
o Rådmannens forslag fikk 8 stemmer og tilrådd.
o Geir Grimsland (AP) forslag fikk 1 stemme og falt.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ”Forslag til forskrift om bevaringsområder i
kommunens sjøområder” med følgende endringer:
§2 Furøya bevaringsområde.
Siste setning endres til: Det er tillatt å fiske strandkrabbe uten krokredskap under forutsetning av
at krabbene settet levende tilbake i sjøen.
§5 Ytre skjærgård bevaringsområde.
Kommunens opprinnelige forslag til avgrensing opprettholdes.
Siste setning endres til: Det er tillatt å fiske strandkrabbe uten krokredskap under forutsetning av
at krabbene settes levende tilbake i sjøen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Kartskisse der områdene var avmerket var delt ut til medlemmene.
Geir Grimsland (AP) fremmet mindretallsinnstillingen for teknikk, plan- og naturkomite for §
5::
§5 Ytre skjærgård bevaringsområde.
Endres til habitatsone. Arealet justeres fra 4,9 km2 til 4,2 km2. Reduseres fra øst.
Grimslands forslag til § 5
Flertallsinnstilling fra teknikk, plan- og naturkomite for §5

6 stemmer
19 stemmer og vedtatt

Flertallsinnstillingen fra teknikk, plan- og naturkomite ble på alle andre punkter enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til ”Forslag til forskrift om bevaringsområder i
kommunens sjøområder” med følgende endringer:
§2 Furøya bevaringsområde.
Siste setning endres til: Det er tillatt å fiske strandkrabbe uten krokredskap under forutsetning av
at krabbene settet levende tilbake i sjøen.
§5 Ytre skjærgård bevaringsområde.
Kommunens opprinnelige forslag til avgrensing opprettholdes.
Siste setning endres til: Det er tillatt å fiske strandkrabbe uten krokredskap under forutsetning av
at krabbene settes levende tilbake i sjøen.

PS 66/12 Det Digitale Agder - Inngåelse av kontrakt og godkjenning
av økonomiske forpliktelser
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt
med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder.
Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen
aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for
dette.
Saksprotokoll i Formannskap - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt
med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder.
Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen
aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for
dette.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Jan W. Nævestad fraværende under behandlingen (=24 voterende)
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
Tvedestrand kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt
med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder.
Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen
aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for
dette.
Nævestad tiltrådte (=25 voterende)

PS 67/12 Byløft 2014 - Godkjenning av prosjektutkast
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar det framlagte prosjektutkastet for ”Byløft 2014” til
etterretning og legger det til grunn for det videre arbeidet med prosjektet.
2. Til å sitte i styringsgruppen for prosjektet oppnevnes fra kommunestyret:
Ordfører og ……………………………
3. Kommunestyret deleger til styringsgruppen, innen kommunestyrets vedtatte rammer, å
godkjenne enkeltprosjekter og å bevilge midler til enkeltprosjekter/tiltak. Den øvre ramme
for bevilgning fra styringsgruppen til enkeltprosjekter/tiltak settes til kr 300 000,-.
Bevilgninger utover dette må godkjennes av kommunestyret.
4. Tvedestrand kommunestyre vil be fylkeskommunen i forbindelse med sak til fylkesutvalget i
april vurdere om fylkeskommunale midler/evt. deler av midlene ved behov også kan brukes
til fysiske investeringer/tiltak i prosjektet
5. Den lokale arbeidsgruppen under Wagner stiftelsen knyttet til planene for oppsetting av
”Den flygende hollender” i 2013, kan hvis stiftelsen ønsker dette omgjøres til en
prosjektgruppe i Byløft 2014. Nærmere mandat må utarbeides, men det skal være rettet mot
den planlagte bruk av byen i forbindelse med oppsettingen.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.03.2012
Behandling
Til pkt. 2: Svein Olav Hageli (AP) fremmet forslag om Håvard Røiseland
Morten Foss (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nedre bydel har behov for tilgang til attraktive arealer. En positiv utvikling av skoleområdet
inklusive arealene mellom ballbingen og Sonesens hus, vil kunne gi nedre bydel og sentrum for
øvrig et viktig samlingsområde.
Utvikling av uteområdene rundt Tvedestrand skole inklusive området mellom ballingen og
Sonesens hus tas med som et av tiltakene for ”Byløft 2014”.
Formannskapet fremmet i fellesskap følgende tillegg til pkt. 3:
Kommunestyret delegerer også til styringsgruppa å ta beslutning om og iverksette riving av
buene i Bakkeskåt og en enkel oppgradering av området. Det settes en øvre kostnadsramme på
inntil 0,5 mill kroner (eks mva), og dette finansieres i første omgang ved bruk av fondsmidler
avsatt til sentrumsutvikling.

Voteringer:
Rådmannens innstilling med tillegg fra Hageli til pkt. 2 og samlet formannskap til pkt. 3
enstemmig tilrådd.
Foss sitt tilleggsforslag falt med 1 mot 8 stemmer.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre tar det framlagte prosjektutkastet for ”Byløft 2014” til
etterretning og legger det til grunn for det videre arbeidet med prosjektet.
2. Til å sitte i styringsgruppen for prosjektet oppnevnes fra kommunestyret:
Ordfører og Håvard Røiseland.
3. Kommunestyret deleger til styringsgruppen, innen kommunestyrets vedtatte rammer, å
godkjenne enkeltprosjekter og å bevilge midler til enkeltprosjekter/tiltak. Den øvre ramme
for bevilgning fra styringsgruppen til enkeltprosjekter/tiltak settes til kr 300 000,-.
Bevilgninger utover dette må godkjennes av kommunestyret.
Kommunestyret delegerer også til styringsgruppa å ta beslutning om og iverksette riving av
buene i Bakkeskåt og en enkel oppgradering av området. Det settes en øvre kostnadsramme
på inntil 0,5 mill kroner (eks mva), og dette finansieres i første omgang ved bruk av
fondsmidler avsatt til sentrumsutvikling.
4. Tvedestrand kommunestyre vil be fylkeskommunen i forbindelse med sak til fylkesutvalget i
april vurdere om fylkeskommunale midler/evt. deler av midlene ved behov også kan brukes
til fysiske investeringer/tiltak i prosjektet
5. Den lokale arbeidsgruppen under Wagner stiftelsen knyttet til planene for oppsetting av
”Den flygende hollender” i 2013, kan hvis stiftelsen ønsker dette omgjøres til en
prosjektgruppe i Byløft 2014. Nærmere mandat må utarbeides, men det skal være rettet mot
den planlagte bruk av byen i forbindelse med oppsettingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Flertallsinnstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre tar det framlagte prosjektutkastet for ”Byløft 2014” til
etterretning og legger det til grunn for det videre arbeidet med prosjektet.
2. Til å sitte i styringsgruppen for prosjektet oppnevnes fra kommunestyret:
Ordfører og Håvard Røiseland.
3. Kommunestyret deleger til styringsgruppen, innen kommunestyrets vedtatte rammer, å
godkjenne enkeltprosjekter og å bevilge midler til enkeltprosjekter/tiltak. Den øvre ramme
for bevilgning fra styringsgruppen til enkeltprosjekter/tiltak settes til kr 300 000,-.

Bevilgninger utover dette må godkjennes av kommunestyret.
Kommunestyret delegerer også til styringsgruppa å ta beslutning om og iverksette riving av
buene i Bakkeskåt og en enkel oppgradering av området. Det settes en øvre kostnadsramme
på inntil 0,5 mill kroner (eks mva), og dette finansieres i første omgang ved bruk av
fondsmidler avsatt til sentrumsutvikling.
4. Tvedestrand kommunestyre vil be fylkeskommunen i forbindelse med sak til fylkesutvalget i
april vurdere om fylkeskommunale midler/evt. deler av midlene ved behov også kan brukes
til fysiske investeringer/tiltak i prosjektet
Den lokale arbeidsgruppen under Wagner stiftelsen knyttet til planene for oppsetting av ”Den
flygende hollender” i 2013, kan hvis stiftelsen ønsker dette omgjøres til en……….

PS 68/12 Felles virksomhetsplan for Tvedestrandsskolen 2012
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar Virksomhetsplan for Tvedestrandskolen del A 2012.
2. Planen forutsettes lagt til grunn for det videre utviklingsarbeidet ved skolene i
Tvedestrand.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012

Behandling
Ole André Johnsen fremmet følgende endring i virksomhetsplanen for Tvedestrandskolen 2012,
del A, avsnitt 5, ”Handlingsprogram” 9. strekpunkt:
”Iverksette nødvendige endringer, som bruk av felles planleggingsdager, for utvikling av
felles kompetanse- og planleggingstid i forhold til faglig utveksling, kompetanseheving
og pedagogisk utviklingsarbeid fra skolestart 2012: Særlig fokus vil være utfordringer
knyttet til sammenheng og helhet fra førskoletrening og begynneropplæring på
småskoletrinnet, via mellomtrinnet til ungdomstrinnet og videre i overgangen til
videregående opplæring.”
Rådmannens forslag med Johnsens endringsforlag ble enstemmig tilrådd.
Ole André Johnsen ble valgt til saksordfører i kommunestyret.
Innstilling
1. Kommunestyret vedtar Virksomhetsplan for Tvedestrandskolen del A 2012 med
følgende endring i avsnitt 5, ”Handlingsprogram” 9. strekpunkt:
”Iverksette nødvendige endringer, som bruk av felles planleggingsdager, for
utvikling av felles kompetanse- og planleggingstid i forhold til faglig utveksling,
kompetanseheving og pedagogisk utviklingsarbeid fra skolestart 2012: Særlig
fokus vil være utfordringer knyttet til sammenheng og helhet fra førskoletrening
og begynneropplæring på småskoletrinnet, via mellomtrinnet til ungdomstrinnet
og videre i overgangen til videregående opplæring.”
2. Planen forutsettes lagt til grunn for det videre utviklingsarbeidet ved skolene i
Tvedestrand.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Saksordfører: Ole André Johnsen
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar Virksomhetsplan for Tvedestrandskolen del A 2012 med
følgende endring i avsnitt 5, ”Handlingsprogram” 9. strekpunkt:
”Iverksette nødvendige endringer, som bruk av felles planleggingsdager, for
utvikling av felles kompetanse- og planleggingstid i forhold til faglig utveksling,
kompetanseheving og pedagogisk utviklingsarbeid fra skolestart 2012: Særlig
fokus vil være utfordringer knyttet til sammenheng og helhet fra førskoletrening
og begynneropplæring på småskoletrinnet, via mellomtrinnet til ungdomstrinnet
og videre i overgangen til videregående opplæring.”
2. Planen forutsettes lagt til grunn for det videre utviklingsarbeidet ved skolene i
Tvedestrand.

PS 69/12 Høringsuttalse til ny fastlegeforskrift
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til felles høringsuttalelse fra
kommunene i Østre Agder (Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli
kommuner) og Grimstad kommune, som Tvedestrand kommunes høringsuttalelse til forslag til
ny fastlegeforskrift.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til felles høringsuttalelse fra
kommunene i Østre Agder (Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli
kommuner) og Grimstad kommune, som Tvedestrand kommunes høringsuttalelse til forslag til
ny fastlegeforskrift.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til felles høringsuttalelse fra
kommunene i Østre Agder (Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli
kommuner) og Grimstad kommune, som Tvedestrand kommunes høringsuttalelse til forslag til
ny fastlegeforskrift.

PS 70/12 Valg av eldreråd 2011-2015
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand velger følgende medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet i
perioden 2011-2015:
Medlemmer:
1. ………..
2. ………..
3. ………..
4. ………..
5. ………..
6. ………..
7. ………..
Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

Saksprotokoll i Formannskap - 13.03.2012
Behandling
Formannskapet fremmet forslag om følgende nye medlemmer og varamedlemmer:
Medlemmer:
1. Knut Ausel
2. Halvor A. Lilleholt
3. Arne Bjørnstad
4. Birger Solfjeld
5. Anne Lise Sundsdal
6. Ragnhild Løhaugen
7. Gerd Viken
Varamedlemmer:
1. Ragnar Lofstad
2. Anders Grændsen
3. Gunleig Lindland
4. Grunde Flaten
5. Erling Åsebø
6. Baard Midtgård
Votering: Formannskapets forslag enstemmig tilrådd.

Innstilling
Medlemmer:
1. Knut Ausel
2. Halvor A. Lilleholt
3. Arne Bjørnstad
4. Birger Solfjeld
5. Anne Lise Sundsdal
6. Ragnhild Løhaugen
7. Gerd Viken
Varamedlemmer:
1. Ragnar Lofstad
2. Anders Grændsen
3. Gunleig Lindland
4. Grunde Flaten
5. Erling Åsebø
6. Baard Midtgård

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Rådmannens forslag med tillegg av innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt
Vedtak
Kommunestyret i Tvedestrand velger følgende medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet i
perioden 2011-2015:
Medlemmer:
1. Knut Ausel
2. Halvor A. Lilleholt
3. Arne Bjørnstad
4. Birger Solfjeld
5. Anne Lise Sundsdal
6. Ragnhild Løhaugen
7. Gerd Viken
Varamedlemmer:
1. Ragnar Lofstad
2. Anders Grændsen
3. Gunleig Lindland
4. Grunde Flaten
5. Erling Åsebø
6. Baard Midtgård

PS 71/12 Frivilligsentral. Oppnevning av medlemmer til styret.
Rådmannens forslag til vedtak
Følgende 2 personer oppnevnes som styrerepresentanter for styret i Tvedestrand Frivilligsentral.
1. ………………………………….
2. ………………………………….
Saksprotokoll i Formannskap - 13.03.2012
Behandling
Jan Dukene (TTL) fremmet forslag om Siri Bertelsen
Svein Olav Hageli (AP) fremmet forslag om Ragnvald Zwilgmeyer
Rådmannens innstilling med forslagene fra Dukene og Hageli enstemmig tilrådd.
Innstilling
Følgende 2 personer oppnevnes som styrerepresentanter for styret i Tvedestrand Frivilligsentral.
1. Siri Bertelsen
2. Ragnvald Zwilgmeyer

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Ordføreren opplyste at saken trekkes fra sakskartet da beslutningsmyndighet tidligere er delegert
til formannskapet . Ytterligere behandling i kommunestyret er da ikke nødvendig.

PS 72/12 Retningslinjer for omstilling/nedbemanning retningslinjer for stillingsbank - Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
1. Fremlagte retningslinjer for omstilling/nedbemanning og retningslinjer for stillingsbank
– Tvedestrand kommune vedtas.
2. Administrasjonsutvalget gis fullmakt til eventuelle senere revisjon av retningslinjene
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 13.03.2012
Behandling
Lederen orienterte om uttalen fra AMU, som enstemmig støttet rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Fremlagte retningslinjer for omstilling/nedbemanning og retningslinjer for stillingsbank –
Tvedestrand kommune vedtas.
2. Administrasjonsutvalget gis fullmakt til eventuelle senere revisjon av retningslinjene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Innstilling fra administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Fremlagte retningslinjer for omstilling/nedbemanning og retningslinjer for
stillingsbankTvedestrand kommune vedtas.
2. Administrasjonsutvalget gis fullmakt til eventuelle senere revisjon av retningslinjene.

PS 73/12 Årsrapport 2011 - Arbeidsmiljøutvalget
Rådmannens forslag til vedtak
I Arbeidsmiljøutvalget:
Forslag til årsrapport 2011 godkjennes
I kommunestyret:
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2011 til etterretning.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 06.03.2012
Behandling
Jan Dukene (TTL) stilte spørsmål ved antall møter avholdt i 2011. Det var totalt 6 møter som
ble avholdt, hvorav 5 på Kommunehuset og 1 på Strannasenteret.
Rådmannens forslag til vedtak i kommunestyret enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2011 til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Årsrapport er ikke sendt ut.
Rådmannen foreslår at saken utsettes

Vedtak
Saken utsettes

PS 74/12 GoatRock Festival
Rådmannens forslag til vedtak
1. GoatRock Festival tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via enhet for kultur
og næring.
2. GoatRock Festival tildeles ytterligere et tilskudd på kr. …………,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Livsløpskomite - 13.03.2012
Behandling
Rådmannen refererte uttalelse fra Ungdomsrådet datert 13.3.12:
Ungdomsrådet ser festivalen som et positivt tiltak, og interessant for kommunens
ungdommer. Rådet ønsker at dette prioriteres.
Ole Goderstad foreslo at pkt. 2 i rådmannens forlag ble tatt ut.
Sveinung Lien foreslo pkt. 2 slik:
GoatRock Festival tildeles ytterligere et tilskudd på kr 10 000,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.
Jan Dukene fremmet forslag til et nytt pkt 3:
Før utbetaling forutsettes søkene å fremlegge regnskap for 2011 og budsjett for 2012.
Det ble foretatt en punktvis votering.
Pkt. 1 ble enstemmig tilrådd.
Sveinung Liens forslag til pkt. 2 ble enstemmig tilrådd.
Jan Dukenes forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. GoatRock Festival tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via enhet for
kultur og næring.
2. GoatRock Festival tildeles ytterligere et tilskudd på kr. 10 000,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.
3. Før utbetaling forutsettes søkene å fremlegge regnskap for 2011 og budsjett for 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Flertallsinnstilling fra livsløpskomite enstemmig vedtatt

Vedtak
4. GoatRock Festival tildeles et tilskudd på kr. 10.000,- som finansieres via enhet for
kultur og næring.
5. GoatRock Festival tildeles ytterligere et tilskudd på kr. 10 000,- som finansieres via
kommunestyrets post for tilleggsbevilgninger.
6. Før utbetaling forutsettes søkene å fremlegge regnskap for 2011 og budsjett for 2012.

PS 75/12 Klage - Reguleringsplan for indre del av Østeråbukta
Rådmannens forslag til vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur vil vurdere å ta klagen til følge. Det må gjennomføres en
høring til berørte parter innenfor område S2 angående spørsmålet rundt utlegging av
flytebrygger. Komiteen får saken til ny behandling etter at høringsperioden er utløpt.
Flytebryggen på gnr. 2, bnr. 102 blir liggende midlertidig til saken er endelig avgjort.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 13.03.2012
Behandling
Administrasjonen opplyste om at det nå var gjennomført nabovarsling, og det er i den
forbindelse bekreftet at naboene aksepterer den midlertidige flytebryggen som er anlagt.
Rådmannen endret derfor sin innstilling slik:
Komiteen for Teknikk, plan og natur tar klagen til følge, og ber om at reguleringsbestemmelsene
endres i samsvar med dette. Vedtaket videresendes kommunestyret for godkjenning.
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt
Innstilling
Komiteen for Teknikk, plan og natur tar klagen til følge, og ber om at reguleringsbestemmelsene
endres i samsvar med dette. Vedtaket videresendes kommunestyret for godkjenning.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2012
Behandling
Ole Andre Johnsen (TTL) stilte spørsmål til habilitet eter fvl § 6, 1 ledd bokstav b og fratrådte.
Johnsen ble enstemmig erklært inhabil.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt
Vedtak
Komiteen for Teknikk, plan og natur tar klagen til følge, og ber om at reguleringsbestemmelsene
endres i samsvar med dette. Vedtaket videresendes kommunestyret for godkjenning.
Johnsen gjeninntrer.

PS 76/12 Referatsaker:- Møte ungdomsrådet



Referat møte ungdomsrådet
Orientering fra rådmannen om arbeidet med ansettelse i kommunalsjefstillingen og at
formannskapet enstemmig hadde vedtatt å gi tilbud om stillingen til Pål Frydenberg.

