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RS 146/18 Midlertidig brukstillatelse - Oppføring av bolig og bod - gnr 82 bnr 184
RS 147/18 Midlertidig brukstillatelse - Deler av tiltak - Oppføring av brygge,
fremføring av vei, vann og avløp - gnr 82 bnr 169 Lyngør
RS 148/18 Melding om vedtak - Utlegging av flytebrygge med båtplasser - gnr 84 bnr
334
RS 149/18 Melding om vedtak - Renovering av bolig og oppføring av tilbygg - gnr 33
bnr 9 - Holtsveien 727
RS 150/18 Vedtak - dispensasjon og fradeling av tilleggsareal på gnr 63 bnr 10,
NÆVESTADBAKKEN 33
RS 151/18 Bruksendring til soveanneks - gnr 8 bnr 10 Buenev. 27
RS 152/18 Vedtak - tillatelse til bruksendring fra uthus til bolig og tilbygg på gnr 78
bnr 34 Vestre Sandøya
RS 153/18 Vedtak - dispensasjon og rammetillatelse for sjøbod og ny brygge - gnr
84 bnr 571 Bergøyveien 29
RS 154/18 Melding om vedtak - Oppføring av enebolig - gnr 28 bnr 242 og 243
Lindveien 26
RS 155/18 Melding om vedtak - Oppføring av levegg/hagestue - gnr 86 bnr 17
Normannvikveien 103
RS 156/18 Midlertidig brukstillatelse - Oppføring av erstatningshytte - gnr 76 bnr 180,
Hesnes, Borøya

RS 157/18 Vedtak - fradeling av tilleggsareal som er bebygd med uthus fra gnr 78
bnr 130 Østegårdsveien 211, Sandøya
RS 158/18 Vedtak igangsettingstillatelse for grunnarbeider, oppføring av bolig - gnr
82 bnr 190, Odden 4 - Lyngør
RS 159/18 vedtak - dispensasjon og fradeling av tilleggsareal fra - gnr 75 bnr 30
Kalvenveien
RS 160/18 Melding om vedtak - Oppføring av enebolig - gnr 89 bnr 127 Langesandheia 11
RS 161/18 Ferdigattest - Oppføring av garasje og utestue - gnr 44 bnr 62, Nesheia 9
RS 162/18 Ferdigattest - Oppføring av tilbygg til bolig gnr 44 bnr 62 Nesheia 9
RS 163/18 Melding om vedtak - Oppføring av enebolig - gnr 28 bnr 247 Lindveien 12
RS 164/18 Ferdigattest - Oppføring av tilbygg til enebolig - gnr 29 bnr 52
Høyheiveien 22
RS 165/18 Vedtak - fradeling av parsell fra gnr 1 bnr 1 - Råknes/Epleviktangen
RS 166/18 Ferdigattest - Oppføring av 2 stk firemannsboliger - gnr 32 bnr 183,
Grethes vei 13
RS 167/18 Melding om vedtak - Rammetillatelse for rehabilitering av damanlegg og
oppgradering av tilførselsvei - gnr 59 bnr 280 - Svarttjernveien 24
RS 168/18 Melding om vedtak - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig og redskapsbod gnr 88 bnr 71 - Prestegårdsskogen
RS 169/18 Vedtak - dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell fra gnr 5 bnr 4
Skuggevik
RS 170/18 Vedtak - tillatelse til fradeling av festetomt nr 7 under gnr 69 bnr 1 Laget
RS 171/18 Vedtak -fradeling av tilleggsareal fra gnr 2 bnr 40 Østerå
RS 172/18 Melding om vedtak - Igangsettingstillatelse for riving og oppføring av ny
hytte på gnr 9 bnr 56,105. Fasadeendring - gnr 9 bnr 55

Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader
Merknader til protokoll:
Ingen merknader
Tvedestrand, 12.06.2018
Elias Lien
Møtesekretær

PS 34/18 Konsesjonsvedtak i område med nedsatt
konsesjonsgrense - erverv av gnr 82 bnr 79 og bnr 129
(Holmen 7)
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Kristian Knutsen (TTL) fremmet forslag om å innvilge søknaden slik den foreligger
Avstemming:
Knutsen sitt forslag: 3 stemmer
Rådmannens forslag: 6 stemmer og tilrådd
Innstilling
Kommunestyret avslår søknaden fra Øistein Grevskott Larsen om konsesjon til erverv
av gnr 82 bnr 79 og bnr 129 (Holmen 7) på Lyngør til fritidsformål. Vedtaket fattes med
hjemmel i konsesjonsloven § 10.
Kommunestyret legger avgjørende vekt på at det er nødvendig å hindre at
eiendommen brukes til fritidsformål. Boligen har pr i dag en dårlig standard, men den
kan settes i stand og brukes som helårsbolig. Det er muligheter i området til å kople
seg på både strøm-, vann- og avløpsnett uten at dette er urimelig kostbart.

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret avslår søknaden fra Øistein Grevskott Larsen om konsesjon til erverv
av gnr 82 bnr 79 og bnr 129 (Holmen 7) på Lyngør til fritidsformål. Vedtaket fattes med
hjemmel i konsesjonsloven § 10.
Kommunestyret legger avgjørende vekt på at det er nødvendig å hindre at
eiendommen brukes til fritidsformål. Boligen har pr i dag en dårlig standard, men den
kan settes i stand og brukes som helårsbolig. Det er muligheter i området til å kople
seg på både strøm-, vann- og avløpsnett uten at dette er urimelig kostbart.

PS 35/18 Innføring av midlertidig bygge- og deleforbud
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Kristian Knutsen (TTL) fremmet forslag om å behandle etter dagens forskrift med et
sterkere fokus på den vernede delen.
Solveig Røvik (TTL) fremmet følgende endringsforslag for rådmannens forslag 2.
avsnitt:
Forbudet varer til ny reguleringsplan for området er vedtatt. Ikke mer enn 4 år.
Avstemming:
Røvik sitt endringsforslag: enstemmig
Knutsen sitt forslag: 3 stemmer
Rådmannens forslag, inkludert Røvik sitt endringsforslag: 6 stemmer og tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommune vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 midlertidig
forbud mot tiltak for øyene Odden, Holmen, Steinsøya og Lyngøya (Lyngørsida). På
Lyngøya er området som ligger i Raet nasjonalpark unntatt fra forbudet.
Forbudet varer til ny reguleringsplan for området er vedtatt. Ikke mer enn 4 år.
Forbudet mot tiltak gjelder alle tiltak etter §1-6 jfr. § 20-1 i plan- og bygningsloven
Det forutsettes at forbudet mot tiltak skal gjelde inntil det blir godkjent en ny
reguleringsplan for Lyngør, og at kostnadene til planarbeidet blir innarbeidet i
budsjettet.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 midlertidig
forbud mot tiltak for øyene Odden, Holmen, Steinsøya og Lyngøya (Lyngørsida). På
Lyngøya er området som ligger i Raet nasjonalpark unntatt fra forbudet.
Forbudet varer inntil 4 år eller til ny reguleringsplan for området er vedtatt.
Forbudet mot tiltak gjelder alle tiltak etter §1-6 jfr. § 20-1 i plan- og bygningsloven
Det forutsettes at forbudet mot tiltak skal gjelde inntil det blir godkjent en ny
reguleringsplan for Lyngør, og at kostnadene til planarbeidet blir innarbeidet i
budsjettet.

PS 36/18 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for ny
barneskole på Lyngmyr
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Kåre Haugaas (SP) fremmet forslag om at høringsfristen settes til 10. september
Rådmannens forslag, inkludert Haugaas sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak
I medhold av PBL § 5-2 og § 12-10 vedtar Teknikk-, plan og naturutvalg å legge
Detaljregulering for ny barneskole på Lyngmyr til offentlig ettersyn med plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.05.18.
Høringsfristen settes til 10. september

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av PBL § 5-2 og § 12-10 vedtar Teknikk-, plan og naturutvalg å legge
Detaljregulering for ny barneskole på Lyngmyr til offentlig ettersyn med plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.05.18.

PS 37/18 Plassering av punkter for ladbar motorvogn, og
driftsansvar.
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Line Mørch (V) fremmet forslag om at tiden for å stå tilknyttet ladestasjon settes til
maks 4 timer
Knut Aall (H) fremmet forslag om at nest siste setning i 4. avsnitt strykes
Jan Dukene (TTL) fremmet tilleggsforslag om at rådmannen får fullmakt til å
gjennomføre tiltaket, men kommer tilbake til politisk behandling om investeringene blir
betydelige.
Avstemming:
Mørch sitt forslag: enstemmig
Aall sitt forslag: enstemmig
Dukene sitt forslag: enstemmig
Rådmannens forslag, inkludert Mørch, Aall og Dukene sine forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Tvedestrand kommune tilbyr private å etablere egne ladestasjoner for ladbar
motorvogn.
I første omgang legges det opp til minimum 6 ladestasjoner for plassering i sentrum.
Plassering av ladestasjoner legges til TAXI plassen tvers for kommunehuset.
I andre runde legges det opp til minimum 1-2 ladestasjoner for plassering på Gjeving
og Hagefjorden.
Søknad om etablering, og tilgang på energi utredes av den aktør som får tilbudet.
Kostnader forbundet med etablering og drift av ladestasjonene tillegges privat aktør.
Pris for lading dekkes av den enkelte bileier etter automat på stasjonen. Tid for å stå
tilknyttet ladestasjon settes til maks 4 timer. Det tillates ikke parkering uten at bilen er
tilknyttet lader på disse plassene.
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre tiltaket, men kommer tilbake til politisk
behandling om investeringene blir betydelige.

Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune tilbyr private å etablere egne ladestasjoner for ladbar
motorvogn.

I første omgang legges det opp til minimum 6 ladestasjoner for plassering i sentrum.
Plassering av ladestasjoner legges til TAXI plassen tvers for kommunehuset.
I andre runde legges det opp til minimum 1-2 ladestasjoner for plassering på Gjeving
og Hagefjorden.
Søknad om etablering, og tilgang på energi utredes av den aktør som får tilbudet.
Kostnader forbundet med etablering og drift av ladestasjonene tillegges privat aktør.
Pris for lading dekkes av den enkelte bileier etter automat på stasjonen. Tid for å stå
tilknyttet ladestasjon settes til maks 2 timer. Dette vil da bli regnet som normal
parkering med avgift i samme tidsrom. Det tillates ikke parkering uten at bilen er
tilknyttet lader på disse plassene.

PS 38/18 Delegering av fullmakter til styret for det
interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal- Grimstad
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret slutter seg til vedtektene for det interkommunale plansamarbeidet. Det
innebærer at styret for plansamarbeidet i tillegg til fullmakt gitt i K- sak 16/18 den
6.2.2018 til å fatte vedtak om oppstart av planprosessen, også får fullmakter til å
utarbeide forslag til planprogram, legge dette ut til offentlig ettersyn, og deretter
fastsette planprogrammet og utarbeide forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning som legges ut på høring/offentlig ettersyn og utarbeide
planforslag. Planforslaget skal legges fram for kommunestyrene til vedtak, jf. plan- og
bygningsloven § 9-3.
Kommunestyret forutsetter at styret organiserer arbeidet med god forankring i de
enkelte kommunene, noe som forutsetter gode demokratiske prosesser der plan og
bygningsloven og god forvaltningsskikk ovenfor alle involverte parter ivaretas.
Kommunestyret ber om å bli holdt godt orientert om planprosessen underveis.

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret slutter seg til vedtektene for det interkommunale plansamarbeidet. Det
innebærer at styret for plansamarbeidet i tillegg til fullmakt gitt i K- sak 16/18 den
6.2.2018 til å fatte vedtak om oppstart av planprosessen, også får fullmakter til å
utarbeide forslag til planprogram, legge dette ut til offentlig ettersyn, og deretter
fastsette planprogrammet og utarbeide forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning som legges ut på høring/offentlig ettersyn og utarbeide
planforslag. Planforslaget skal legges fram for kommunestyrene til vedtak, jf. plan- og
bygningsloven § 9-3.
Kommunestyret forutsetter at styret organiserer arbeidet med god forankring i de
enkelte kommunene, noe som forutsetter gode demokratiske prosesser der plan og
bygningsloven og god forvaltningsskikk ovenfor alle involverte parter ivaretas.
Kommunestyret ber om å bli holdt godt orientert om planprosessen underveis.

PS 39/18 Reguleringsplan Måvoka hyttefelt gnr. 75, bnr 287
Borøy - 1 gangs behandling
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Solveig Røvik (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 stemmeberettigede)
Avstemming, habilitet:
Røvik ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. §6, 2. ledd
Knut Aall (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling, avsnitt 1
og 2:
‘’Før planen kan legges ut til offentlig ettersyn må det utarbeides terrengmodell og/ eller
fotosimulering som visualiserer utbyggingen slik at landskapsvirkningene bedre kan
vurderes. Planutvalget vil ha saken opp til behandling etter at dette foreligger.
Planutvalget vedtar at pkt. 6.03 må gis følgende formulering i høringsutkastet:
6.03 Plan for etablering av teknisk infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet skal
foreligge før det gis igangsettingstillatelse, planen skal godkjennes av de aktuelle
fagmyndigheter. Fritidsboligene må være tilknyttet VA- nett før det kan gis
brukstillatelse/ferdigattest, og brannvesenet må ha godkjent teknisk opplegg for
slokkevann.’’
Åsta Evensberget (MDG) fremmet tilleggsforslag om at det skal utarbeides en detaljert
vegetasjonsplan som gir rettsvirkning i plan
Knut Aall (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planutvalget ber administrasjonen utrede innskudd til veiutbedring gjennom
utbyggingsavtale som også kan få virkning for denne planen
Avstemming:
Aall sitt alternative forslag til rådmannens innstilling, 1. avsnitt: enstemmig vedtatt
Aall sitt alternative forslag til rådmannens innstilling, 2. avsnitt: enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag, 3. avsnitt: enstemmig vedtatt
Evensberget sitt tilleggforslag: 6 mot 2 stemmer og vedtatt
Aall sitt tilleggsforslag: enstemmig vedtatt
Røvik gjeninntrådte (9 stemmeberettigede)
Vedtak
Før planen kan legges ut til offentlig ettersyn må det utarbeides terrengmodell og/ eller
fotosimulering som visualiserer utbyggingen slik at landskapsvirkningene bedre kan
vurderes. Planutvalget vil ha saken opp til behandling etter at dette foreligger.

Planutvalget vedtar at pkt. 6.03 må gis følgende formulering i høringsutkastet:
6.03 Plan for etablering av teknisk infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet skal
foreligge før det gis igangsettingstillatelse, planen skal godkjennes av de aktuelle
fagmyndigheter. Fritidsboligene må være tilknyttet VA- nett før det kan gis
brukstillatelse/ferdigattest, og brannvesenet må ha godkjent teknisk opplegg for
slokkevann.
Og nytt punkt 6.04 slik:
6.04 Før det gis igangsettelsestillatelse skal avkjørsel inklusiv siktsoner ved fylkesvei
110 være ferdig opparbeidet i henhold til løsning godkjent av statens vegvesen.
Det skal utarbeides en detaljert vegetasjonsplan som gir rettsvirkning i plan.
Planutvalget ber administrasjonen utrede innskudd til veiutbedring gjennom
utbyggingsavtale som også kan få virkning for denne planen

Rådmannens forslag til vedtak
Før planen kan legges ut til offentlig ettersyn må det utarbeides terrengmodell og/ eller
fotosimulering som visualiserer utbyggingen slik at landskapsvirkningene bedre kan
vurderes. Rådmannen gis fullmakt til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6
uker i samsvar med §12-10 PBL. Planutvalget vedtar at pkt. 6.03 må gis følgende
formulering i høringsutkastet:
6.03 Plan for etablering av teknisk infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet skal foreligge før
det gis igangsettingstillatelse, planen skal godkjennes av de aktuelle instanser som har
konsesjon for planområdet. Fritidsboligene må være tilknyttet VA- nett før det kan gis
brukstillatelse/ferdigattest, og brannvesenet må ha godkjent teknisk opplegg for slokkevann.

Og nytt punkt 6.04 slik:
6.04 Før det gis igangsettelsestillatelse skal avkjørsel inklusiv siktsoner ved fylkesvei 110 være
ferdig opparbeidet i henhold til løsning godkjent av statens vegvesen.

PS 40/18 Forslag til reguleringsplan for Movikheien gnr. 75,
bnr. 86 1- gangs behandling
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Solveig Røvik (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 stemmeberettigede)
Avstemming, habilitet:
Røvik ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. §6, 2. ledd
Knut Aall (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling, avsnitt 1:
‘’Før planen kan legges ut til offentlig ettersyn må det utarbeides terrengmodell og/ eller
fotosimulering som visualiserer utbyggingen slik at landskapsvirkningene bedre kan
vurderes. Planutvalget vil ha saken opp til behandling etter at dette foreligger.’’
Kristian Knutsen (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Da det ikke skal bygges veier i feltet, ber planutvalget om en detaljert teknisk
beskrivelse av utførelse og fremføring av infrastruktur i feltet
Åsta Evensberget (MDG) fremmet tilleggsforslag om at det skal utarbeides en detaljert
vegetasjonsplan som gir rettsvirkning i plan
Knut Aall (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planutvalget ber administrasjonen utrede innskudd til veiutbedring gjennom
utbyggingsavtale som også kan få virkning for denne planen
Avstemming:
Aall sitt alternative forslag til rådmannens innstilling, avsnitt 1: enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag, 2. avsnitt: enstemmig vedtatt
Knutsen sitt tilleggsforslag: enstemmig vedtatt
Evensberget sitt tilleggsforslag: 6 mot 2 stemmer og vedtatt
Aall sitt tilleggsforslag: enstemmig vedtatt
Røvik gjeninntrådte (9 stemmeberettigede)
Vedtak
Før planen kan legges ut til offentlig ettersyn må det utarbeides terrengmodell og/ eller
fotosimulering som visualiserer utbyggingen slik at landskapsvirkningene bedre kan
vurderes. Planutvalget vil ha saken opp til behandling etter at dette foreligger.
Planutvalget vedtar at punkt 4.2 må gis følgende formulering i høringsutkastet:
4.2 Plan for etablering av teknisk infrastruktur som vann, avløp og elektrisitet skal
foreligge før det gis igangsettingstillatelse, og brannvesenet må ha godkjent det
tekniske opplegg for slokkevann. De tekniske planene skal godkjennes av aktuelle

faginstanser. Fritidsboligene må være tilknyttet VA- nett før det kan gis
brukstillatelse/ferdigattest.
Da det ikke skal bygges veier i feltet, ber planutvalget om en detaljert teknisk
beskrivelse av utførelse og fremføring av infrastruktur i feltet
Det skal utarbeides en detaljert vegetasjonsplan som gir rettsvirkning i plan
Planutvalget ber administrasjonen utrede innskudd til veiutbedring gjennom
utbyggingsavtale som også kan få virkning for denne planen

Rådmannens forslag til vedtak

PS 41/18 Behandling av Forskrift om gebyrregulativ for plan,
byggesak, utslipp og seksjonering
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 12.06.2018
Behandling
Rådmannens forslag enstemmig tilrådd
Innstilling
Kommunestyret vedtar Forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, utslipp og
seksjonering.
Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på
kommunens hjemmeside.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, utslipp og
seksjonering.
Forskriften gjøres kjent på Lovdata, ved annonse i Tvedestrandsposten og på
kommunens hjemmeside.

PS 42/18 Referat- og drøftingssaker


Eventuelt
o Line Mørch (V) stilte spørsmål om åpning av Møllebekken 13. juni
 Jan Dukene (TTL) svarte at åpningen er kl 14 og at alle er
velkomne
o Line Mørch (V) stilte spørsmål om mulig befaring av ny VGS på Mjåvann
o Line Mørch (V) stilte spørsmål om behov for opprettelse av nytt
navneutvalg
 Rådgiver Elias Lien og Jan Dukene (TTL) informerte om at en sak
om gjennomgang av den politiske organiseringen fremlegges på
førstkommende kommunestyremøte 19. juni.
o Vidar Engh (AP) stilte spørsmål om ferdigstillelse av Møllebekkenprosjektet
 Jan Dukene (TTL) svarte at forsinkelsene kan begrunnes med
prosesser i Vegdirektoratet. Dukene informerte om at
entreprenøren har vært særdeles fleksibel.
o Vidar Engh (AP) orienterte om fremgang ift. det nylig opprettede
trafikksikkerhetsutvalget

