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PS 53/10 Høringsuttalelse til DN's forslag til forskrifter for
prioriterte arter
Rådmannens forslag til vedtak
Klippeblåvinge.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for klippeblåvinge med 2 endringer:
§ 5 pkt b endres til: Skogplanting er forbudt.
§ 7 gis et tillegg: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert. (jfr. kommunens uttalelse til handlingsplanen for klippeblåvinge)
Elvemusling.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for elvemusling med følgende tillegg
til § 5: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert.
Sinoberbille.
Tvedestrand kommunestyre mener eksisterende fredninger av skog, hogstreguleringer knyttet til
MiS-figurer og utøvelse av Levende skog standard er tilstrekkelig for å ivareta leveområdene til
sinoberbillen. Som en konsekvens av dette foreslås sinoberbillen fjernet fra lista over prioriterte
arter.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Klippeblåvinge.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for klippeblåvinge med 2 endringer:
§ 5 pkt b endres til: Skogplanting er forbudt.
§ 7 gis et tillegg: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert. (jfr. kommunens uttalelse til handlingsplanen for klippeblåvinge)
Elvemusling.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for elvemusling med følgende tillegg
til § 5: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert.
Sinoberbille.
Tvedestrand kommunestyre mener eksisterende fredninger av skog, hogstreguleringer knyttet til
MiS-figurer og utøvelse av Levende skog standard er tilstrekkelig for å ivareta leveområdene til
sinoberbillen. Som en konsekvens av dette foreslås sinoberbillen fjernet fra lista over prioriterte
arter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Jan Marcussen (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag for Klippeblåvinge:
Tillegg til §4, Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse
Vertsplanten smørbukk er en svært vanlig plante i vårt distrikt. Uttak, skade eller ødeleggelse av
planten kan derfor ikke bli straffbart. Dette blir umulig å håndtere.
§5 Artens økologiske funksjonsområde
Endret pkt a:
ALLE FUNN av klippeblåvinge i Tvedestrand er gjort i landskapet hvor mennesker bor
og oppholder seg. Det er lite viten om hva som påvirker arten.
Vanlige og ikke søknadspliktige tiltak som tilhører kulturlandskapet må fortsatt være
tillatt.
Ny pkt c:
I Tvedestrand kommune er det ikke definert hvilke områder som eventuelt skal
inkluderes som funksjonsområde. Sporadiske funn av klippeblåvinge, nevner ett funn i
2009 og 4 eller 5 funn i 2010, kan ikke danne grunnlag for å utestenge vesentlige deler
av Tvedestrand kommunes muligheter for utvikling. Dersom funnenes lokalisasjon skal
definere funksjonsområdet vil dette inkludere et allerede bebygd område. Et evt
funksjonsområde i Tvedestrand kommune må derfor være tilpasset lokale forhold og
forvaltningsmyndigheten må samarbeide med kommunen, lokalbefolkningen og
grunneiere.

Tillegg §6 Handlingsplan
§ 5 a) og b) er ikke nevnt i handlingsplanen.
Dersom det er meningen at handlingsplanen skal bli juridisk bindende, er det helt essensielt at
den bygger på faglighet og at det er samsvar mellom forskriftene og handlingsplanen hva gjelder
tiltak som foreslås. Hvis ikke vil både handlingsplanen og forskriftene medføre redusert
troverdighet og legitimitet.

Voteringer:
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Marcussens forslag til tillegg til §4 ble vedtatt mot 1 stemme
Marcussens forslag til endring av § 5 a ble enstemmig vedtatt
Marcussens forslag til nytt punkt § 5 c ble vedtatt mot 4 stemmer
Marcussens forslag til tillegg til § 6 ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Klippeblåvinge.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for klippeblåvinge med følgende
endringer:
Tillegg §4, Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse
Vertsplanten smørbukk er en svært vanlig plante i vårt distrikt. Uttak, skade eller ødeleggelse av
planten kan derfor ikke bli straffbart. Dette blir umulig å håndtere.
§ 5 pkt a endres til:
ALLE FUNN av klippeblåvinge i Tvedestrand er gjort i landskapet hvor mennesker bor og
oppholder seg. Det er lite viten om hva som påvirker arten.
Vanlige og ikke søknadspliktige tiltak som tilhører kulturlandskapet må fortsatt være tillatt.

§ 5 nytt pkt b: Skogplanting er forbudt.
Ny §5 pkt c:
I Tvedestrand kommune er det ikke definert hvilke områder som eventuelt skal inkluderes som
funksjonsområde. Sporadiske funn av klippeblåvinge, nevner ett funn i 2009 og 4 eller 5 funn i
2010, kan ikke danne grunnlag for å utestenge vesentlige deler av Tvedestrand kommunes
muligheter for utvikling. Dersom funnenes lokalisasjon skal definere funksjonsområdet vil dette
inkludere et allerede bebygd område. Et evt funksjonsområde i Tvedestrand kommune må derfor
være tilpasset lokale forhold og forvaltningsmyndigheten må samarbeide med kommunen,
lokalbefolkningen og grunneiere.
Tillegg § 6:
§ 5 a) og b) er ikke nevnt i handlingsplanen.
Dersom det er meningen at handlingsplanen skal bli juridisk bindende, er det helt essensielt at
den bygger på faglighet og at det er samsvar mellom forskriftene og handlingsplanen hva gjelder
tiltak som foreslås. Hvis ikke vil både handlingsplanen og forskriftene medføre redusert
troverdighet og legitimitet.
§ 7 gis et tillegg: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert. (jfr. kommunens uttalelse til handlingsplanen for klippeblåvinge)
Elvemusling.
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til forskrift for elvemusling med følgende tillegg
til § 5: Det skal etablerers et forvaltningsråd der lokale myndigheter og grunneiere blir
representert.
Sinoberbille.
Tvedestrand kommunestyre mener eksisterende fredninger av skog, hogstreguleringer knyttet til
MiS-figurer og utøvelse av Levende skog standard er tilstrekkelig for å ivareta leveområdene til
sinoberbillen. Som en konsekvens av dette foreslås sinoberbillen fjernet fra lista over prioriterte
arter.

PS 54/10 Høringsuttalelse til DN's forslag til forskrift for utvalgte
naturtyper
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at naturtypen slåttemark inngår i forskrift for
utvalgte naturtyper
Tvedestrand kommunestyre mener at naturtypen hule eiker er forsvarlig ivaretatt gjennom
eksisterende fredninger og innførte hogstrestriksjoner, og mener derfor at hule eiker bør utgå
som utvalgt naturtype.
Dersom DN likevel velger å beholde hule eiker som utvalgt naturtype, vil Tvedestrand
kommunestyre sterkt hevde at grensen for omkrets må heves til 280 cm for friske eiker og 150
cm for hule eiker.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at naturtypen slåttemark inngår i forskrift for
utvalgte naturtyper
Tvedestrand kommunestyre mener at naturtypen hule eiker er forsvarlig ivaretatt gjennom
eksisterende fredninger og innførte hogstrestriksjoner, og mener derfor at hule eiker bør utgå
som utvalgt naturtype.
Dersom DN likevel velger å beholde hule eiker som utvalgt naturtype, vil Tvedestrand
kommunestyre sterkt hevde at grensen for omkrets må heves til 280 cm for friske eiker og 150
cm for hule eiker.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til at naturtypen slåttemark inngår i forskrift for
utvalgte naturtyper
Tvedestrand kommunestyre mener at naturtypen hule eiker er forsvarlig ivaretatt gjennom
eksisterende fredninger og innførte hogstrestriksjoner, og mener derfor at hule eiker bør utgå
som utvalgt naturtype.
Dersom DN likevel velger å beholde hule eiker som utvalgt naturtype, vil Tvedestrand
kommunestyre sterkt hevde at grensen for omkrets må heves til 280 cm for friske eiker og 150
cm for hule eiker.

PS 55/10 Klage på adressetildeling - Paddetjennveien på Gjeving
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret finner ikke grunnlag for å kunne ta klagen til følge, og opprettholder vedtaket
om tildeling av offisiell adresse Paddetjennveien.
Saken videresendes fylkesmannen i Aust Agder for endelig behandling.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010

Behandling
Marit Marcussen (TTL) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tvedestrand kommunestyre finner grunnlag for å ta klagen fra familien Hagen tilfølge.
Veiens navn skal være Hageveien.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
Marit Marcussens (TTL) forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre finner grunnlag for å ta klagen fra familien Hagen tilfølge.
Veiens navn skal være Hageveien.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Marit Marcussen (TTL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Innstillingen fra Teknikk, plan- og naturkomiteen tilføyes delvis slik:
Tvedestrand kommunestyre finner grunnlag for å ta klagen fra familien Hagen delvis tilfølge.
Veiens navn skal være Hageveien.
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite med tillegg fra Marcussen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre finner grunnlag for å ta klagen fra familien Hagen delvis tilfølge.
Veiens navn skal være Hageveien.

PS 56/10 Felles teknisk norm for vann- og avløpsanlegg i
kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyret vedtar felles norm for vann- og avløpsanlegg for de 5 kommunene i
Østregionen med tilleggsbestemmelser og standard abonnementsvilkår.
Det forutsettes at alle de 5 kommunene i Østregionen vedtar felles norm for vann- og
avløpsanlegg.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyret vedtar felles norm for vann- og avløpsanlegg for de 5 kommunene i
Østregionen med tilleggsbestemmelser og standard abonnementsvilkår.
Det forutsettes at alle de 5 kommunene i Østregionen vedtar felles norm for vann- og
avløpsanlegg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommunestyret vedtar felles norm for vann- og avløpsanlegg for de 5 kommunene i
Østregionen med tilleggsbestemmelser og standard abonnementsvilkår.
Det forutsettes at alle de 5 kommunene i Østregionen vedtar felles norm for vann- og
avløpsanlegg.

PS 57/10 Avtale mellom Tvedestrand kommune og RTA AS om
lukking av Grendstøl avfallsplass - Fordeling av kostnader.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til avtale datert 31.april 2010 mellom
Tvedestrand kommune og RTA AS vedrørende lukking av Grendstøl avfallsplass og
fordeling av kostnadene.
2. Kommunestyret godkjenner som en del av avtalen at resterende utlån på kr. 653.666,(balansekonto 2.2270.040) til RTA AS pr. 01.01.10 avskrives som finansiering fra
næringsavfallsdelen ved lukking av Grendstøl avfallsplass.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til avtale datert 31.april 2010 mellom
Tvedestrand kommune og RTA AS vedrørende lukking av Grendstøl avfallsplass og
fordeling av kostnadene.
Kommunestyret godkjenner som en del av avtalen at resterende utlån på kr. 653.666,(balansekonto 2.2270.040) til RTA AS pr. 01.01.10 avskrives som finansiering fra
næringsavfallsdelen ved lukking av Grendstøl avfallsplass
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre godkjenner utkast til avtale datert 31.april 2010 mellom
Tvedestrand kommune og RTA AS vedrørende lukking av Grendstøl avfallsplass og
fordeling av kostnadene.
2. Kommunestyret godkjenner som en del av avtalen at resterende utlån på kr. 653.666,(balansekonto 2.2270.040) til RTA AS pr. 01.01.10 avskrives som finansiering fra
næringsavfallsdelen ved lukking av Grendstøl avfallsplass

PS 58/10 Budsjettkontroll pr. 1. tertial 2010
Rådmannens forslag til vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 232.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 968.000 kroner.
c. Økning i rammetilskudd, prosjektskjønn, med 520.000 kroner.
d. Økning i rammen til ansvar 210 Rådmann med 300.000 kroner (prosjektskjønn).
e. Økning i rammen til ansvar 270 Kultur og næring med 220.000 kroner
(prosjektskjønn).
f. Økning i renteutgifter i forbindelse med investeringslån med 700.000 kroner.
g. Reduksjon i rentekompensasjon fra investeringer med 240.000 kroner.
h. Reduksjon i garantiprovisjon fra Agder Energi med 40.000 kroner.
i. Reduksjon i utbytte fra Agder Energi med 500.000 kroner.
j. Økning i utgifter til tidligere års premieavvik med 110.000 kroner.
k. Økning i utgifter til erstatningsordningen tidligere barnehjemsbarn med 2.625.000
kroner.
l. Økning i rammen til ansvar 215 Administrativ støtteenhet med 160.000 kroner (IKTlisenser).
m. Reduksjon i rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 100.000 kroner
(forsikringsutgifter).
n. Reduksjon i rammen til ansvar 245 Teknisk drift med 250.000 kroner
(forsikringsutgifter).
o. Reduksjon i avsetning til generelt disposisjonsfond med 1.434.000 kroner og bruk av
generelt disposisjonsfond med 3.791.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 250.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
b. Utgifter til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 171.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning.
c. Kostnadsrammen til prosjekt 0782 Godsbrygge Hagefjorden økes med 100.000
kroner til 500.000 kroner. Tilleggsbevilgningen lånefinansieres.
d. Utgiftene til prosjekt 0875 Fortau Gjeving-Bergendal økes med inntil 850.000
kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra Statens vegvesen.
e. Bevilgningen til prosjekt 0901 IKT-investeringer reduseres med 200.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
f. Kostnadsrammen for bygging av brygger på Hestøya settes til 180.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen.
g. Det bygges carporter ved Strannasenteret. Prosjektet får en kostnadsramme på
350.000 kroner. Bevilgningen lånefinansieres.

4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 27.540.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 20.540.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 7.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

Overskudd i investeringsregnskapet for 2009 på 431.028,43 kroner avsettes til generelt
ubundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens innstilling (inkl. tillegg/endring som vist i tilleggsnotat av 07.06.10) enstemmig
tilrådd.
Innstilling
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 232.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 968.000 kroner.
c. Økning i rammetilskudd, prosjektskjønn, med 520.000 kroner.
d. Økning i rammen til ansvar 210 Rådmann med 300.000 kroner (prosjektskjønn).
e. Økning i rammen til ansvar 270 Kultur og næring med 220.000 kroner
(prosjektskjønn).
f. Økning i renteutgifter i forbindelse med investeringslån med 700.000 kroner.
g. Reduksjon i rentekompensasjon fra investeringer med 240.000 kroner.
h. Reduksjon i garantiprovisjon fra Agder Energi med 40.000 kroner.
i. Reduksjon i utbytte fra Agder Energi med 500.000 kroner.
j. Økning i utgifter til tidligere års premieavvik med 110.000 kroner.
k. Økning i utgifter til erstatningsordningen tidligere barnehjemsbarn med 2.625.000
kroner.
l. Økning i rammen til ansvar 215 Administrativ støtteenhet med 160.000 kroner (IKTlisenser).
m. Reduksjon i rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 100.000 kroner
(forsikringsutgifter).
n. Reduksjon i rammen til ansvar 245 Teknisk drift med 250.000 kroner
(forsikringsutgifter).
o. Reduksjon i avsetning til generelt disposisjonsfond med 1.434.000 kroner og bruk av
generelt disposisjonsfond med 3.791.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 250.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
b. Utgifter til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 171.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning.
c. Kostnadsrammen til prosjekt 0782 Godsbrygge Hagefjorden økes med 100.000
kroner til 500.000 kroner. Tilleggsbevilgningen lånefinansieres.
d. Utgiftene til prosjekt 0875 Fortau Gjeving-Bergendal økes med inntil 850.000
kroner. Økningen finansieres ved økt tilskudd fra Statens vegvesen.
e. Bevilgningen til prosjekt 0901 IKT-investeringer reduseres med 200.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
f. Kostnadsrammen for bygging av brygger på Hestøya settes til 180.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen.
g. Det bygges carporter ved Strannasenteret. Prosjektet får en kostnadsramme på
350.000 kroner. Bevilgningen lånefinansieres.
h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, Parkeveien midlertididge lokaler
økes med 0,6 mill. kroner. Bevilgningen lånefinansieres. Kostnadsrammen for hele
prosjektet er da økt til 2.160.000 kroner.

4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 28.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 7.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

Overskudd i investeringsregnskapet for 2009 på 431.028,43 kroner avsettes til generelt
ubundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
1.

Kommunestyret tar budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2010 til etterretning.

2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
a. Reduksjon i skatteinntektene med 232.000 kroner.
b. Reduksjon i inntektsutjevningen med 968.000 kroner.
c. Økning i rammetilskudd, prosjektskjønn, med 520.000 kroner.
d. Økning i rammen til ansvar 210 Rådmann med 300.000 kroner (prosjektskjønn).
e. Økning i rammen til ansvar 270 Kultur og næring med 220.000 kroner
(prosjektskjønn).
f. Økning i renteutgifter i forbindelse med investeringslån med 700.000 kroner.
g. Reduksjon i rentekompensasjon fra investeringer med 240.000 kroner.
h. Reduksjon i garantiprovisjon fra Agder Energi med 40.000 kroner.
i. Reduksjon i utbytte fra Agder Energi med 500.000 kroner.
j. Økning i utgifter til tidligere års premieavvik med 110.000 kroner.
k. Økning i utgifter til erstatningsordningen tidligere barnehjemsbarn med 2.625.000
kroner.
l. Økning i rammen til ansvar 215 Administrativ støtteenhet med 160.000 kroner (IKTlisenser).
m. Reduksjon i rammen til ansvar 240 Plan, miljø og eiendom med 100.000 kroner
(forsikringsutgifter).
n. Reduksjon i rammen til ansvar 245 Teknisk drift med 250.000 kroner
(forsikringsutgifter).
o. Reduksjon i avsetning til generelt disposisjonsfond med 1.434.000 kroner og bruk av
generelt disposisjonsfond med 3.791.000 kroner.

3.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
a. Utgifter til prosjekt 0610 Kartlegging biologisk mangfold økes med 250.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved økt tilskudd fra andre.
b. Utgifter til prosjekt 0651 Skjærgårdstjenestebåt økes med 171.000 kroner. Bevilgningen
finansieres ved økt tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning.

c. Kostnadsrammen til prosjekt 0782 Godsbrygge Hagefjorden økes med 100.000 kroner til
500.000 kroner. Tilleggsbevilgningen lånefinansieres.
d. Utgiftene til prosjekt 0875 Fortau Gjeving-Bergendal økes med inntil 850.000 kroner.
Økningen finansieres ved økt tilskudd fra Statens vegvesen.
e. Bevilgningen til prosjekt 0901 IKT-investeringer reduseres med 200.000 kroner.
Lånefinansieringen reduseres tilsvarende.
f. Kostnadsrammen for bygging av brygger på Hestøya settes til 180.000 kroner.
Bevilgningen finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen.
g. Det bygges carporter ved Strannasenteret. Prosjektet får en kostnadsramme på 350.000
kroner. Bevilgningen lånefinansieres.
h. Bevilgningen til prosjekt 0771 Tvedestrand skole, Parkeveien midlertididge lokaler økes
med 0,6 mill. kroner. Bevilgningen lånefinansieres. Kostnadsrammen for hele prosjektet
er da økt til 2.160.000 kroner.
4.

Kommunestyret godkjenner et låneopptak på totalt 28.140.000 kroner i 2010 til
finansiering av investeringer og utlån. Dette fordeles slik:
a. 21.140.000 kroner i lån til investeringer, med 20 års avdragstid.
b. 7.000.000 kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden
settes til 30 år.

5.

Overskudd i investeringsregnskapet for 2009 på 431.028,43 kroner avsettes til generelt
ubundet investeringsfond.

PS 59/10 Økonomiplan 2011-2014 - oppstart av økonomiplanarbeid
Rådmannens forslag til vedtak
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene
bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år)
for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
• Godt barnehagetilbud
• Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
• Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats
• Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
• Sunn kommunal økonomi
• Omdømmebygging
• Samhandling og koordinering mellom kommunale enheter, og mellom kommunale
enheter og andre relevante instanser
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene
bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år)
for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
• Godt barnehagetilbud
• Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
• Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats
• Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
• Sunn kommunal økonomi
• Omdømmebygging
• Samhandling og koordinering mellom kommunale enheter, og mellom kommunale
enheter og andre relevante instanser
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
For å få en bærekraftig utvikling for Tvedestrandssamfunnet over tid, må levekårene
bedres. Kommunestyret legger på denne bakgrunn til grunn et langsiktig perspektiv (10-20 år)
for bokommunen Tvedestrand, med særskilt fokus på:
• Godt barnehagetilbud
• Et godt (og bedret) grunnskoletilbud
• Forebygging på bred basis med vekt på tidlig innsats
• Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
• Sunn kommunal økonomi
• Omdømmebygging
• Samhandling og koordinering mellom kommunale enheter, og mellom kommunale
enheter og andre relevante instanser
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale –
lokale) problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.

PS 60/10 Ad eventuell ny avtale med Sørlandet Maritime AS
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til at det inngås en ny langsiktig avtale med Sørlandet
Maritime AS eller annet kompetent selskap for drift av båtruter i Tvedestrand. Kommunen er
innforstått med at det økonomiske tilskuddet i denne forbindelse vil øke med ca 0,3 mill pr år fra
år 2011.
Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune slutter seg til at det inngås en ny langsiktig avtale med Sørlandet
Maritime AS eller annet kompetent selskap for drift av båtruter i Tvedestrand. Kommunen er
innforstått med at det økonomiske tilskuddet i denne forbindelse vil øke med ca 0,3 mill pr år fra
år 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommune slutter seg til at det inngås en ny langsiktig avtale med Sørlandet
Maritime AS eller annet kompetent selskap for drift av båtruter i Tvedestrand. Kommunen er
innforstått med at det økonomiske tilskuddet i denne forbindelse vil øke med ca 0,3 mill pr år fra
år 2011.

PS 61/10 Forslag om ny tjenestestedstruktur i agder politidistrikt høringsuttale fra Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer som er gitt i avsnittet ”Vurderinger” i
saksframstillingen.
Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010
Behandling
Jørgen Goderstad (SP) fremmet følgende alternative forslag:
1. Tvedestrand kommunestyre oppfordrer Agder politidistrikt til å ha system for jevnlig og
forutsigbar tilstedeværelse i alle kommuner, det er viktig at politiet er synlige, tilstede og
tilgjengelige.
2. Ved valg mellom alternativene 1 og 2 vil Tvedestrand kommunestyre anbefale alternativ 2.
Alternativ votering:
Goderstads forslag:
Rådmannens forslag til vedtak:

2 stemmer
7 stemmer og er tilrådd

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer som er gitt i avsnittet ”Vurderinger” i
saksframstillingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Sissel Bjørge (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet , jfr. fvl § 6, 2 ledd og fratrådte
(= 24 voterende). Bjørge ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (= 25 voterende).
Torleif Haugland (KRF) fremmet følgende tillegg til innstilling fra formannskap:
Som eneste by uten politistasjon på Sørlandet, bør det vurderes å plassere en politipost i Risør.
Sissel Bjørge (SP) fremmet følgende forslag:
1: Tvedestrand kommunestyre oppfordrer Agder politidistrikt til å ha et system for jevnlig og
forutsigbar tilstedeværelse i alle kommuner.
Politiet i Holt må være forsvarlig bemannet for å løse pålagte oppgaver.
Vakt- og beredskapstjenesten må være på minimum dagens nivå.

Ved valg mellom alt. 1 og alt. 2 vil Tvedestrand kommunestyre anbefale alt. 2 med tillegg: Åmli
lensmannskontor opprettholdes.
Morten Foss (UA) fremmet mindretallsforslaget fra formannsskapet:
1. Tvedestrand kommunestyre oppfordrer Agder politidistrikt til å ha system for jevnlig og
forutsigbar tilstedeværelse i alle kommuner, det er viktig at politiet er synlige, tilstede og
tilgjengelige.
2. Ved valg mellom alternativene 1 og 2 vil Tvedestrand kommunestyre anbefale alternativ 2.
1. votering:
Bjørges forslag fikk 8 stemmer og falt
2 votering:
Foss sitt forslag
Flertallsinnstilling fra formannskap

9 stemmer
16 stemmer og vedtatt

3 votering
Hauglands tilleggsforslag til flertallsinnstillingen:

15 stemmer og vedtatt

Vedtak
Tvedestrand kommunestyre slutter seg til de kommentarer som er gitt i avsnittet ”Vurderinger” i
saksframstillingen.
Som eneste by uten politistasjon på Sørlandet, bør det vurderes å plassere en politipost i Risør.

PS 62/10 Tariffrevisjon pr. 01.05.2010 - Uravstemning
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommuner stemmer JA ved uravstemmingen vedr. Meklingsmannens forslag til
tariffrevisjon 2010.
Saksprotokoll i Formannskap - 15.06.2010

Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommune stemmer JA ved uravstemningen vedr. meklingsmannens forslag til
tariffrevisjon 2010.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tvedestrand kommune stemmer JA ved uravstemningen vedr. meklingsmannens forslag til
tariffrevisjon 2010.

PS 63/10 Retningslinjer for utsmykking av kommunale bygg
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommune innfører reviderte retningslinjer for utsmykking av kommunale bygg
med følgende hovedpunkt gjeldende fra 2010 for punkt 1 og 3 og fra 2011 for punkt 2:
1. Det avsettes 1 % av budsjetterte brutto kostnader ved kommunale byggeprosjekter til
kunstnerisk utsmykking. Den kunstneriske utsmykkingen skal knyttes direkte til det
aktuelle byggeprosjektet og gjennomføres parallelt med det øvrige prosjektet.
Kommunale byggeprosjekter defineres i denne sammenheng som byggeprosjekter i
kommunal regi med samlede kostnader på minst 500.000 kr. (inkl. mva). Det omhandler
alle bygg som er tilgjengelig for allmennheten eller enkelte brukergrupper og innbefatter
både nybygg og ombygningsprosjekter.
2. Det vurderes å avsette midler i driftsbudsjettet under ansvar 270 til generell kunstnerisk
utsmykking utendørs i det offentlige rommet. Bevilgningen er ikke knyttet til konkrete
prosjekter og tildelingens størrelse fastlegges for hvert budsjettår. Dersom de budsjetterte
midlene ikke benyttes i budsjettåret, avsettes disse til disposisjonsfond for generell
kunstnerisk utsmykking, forutsatt at ikke strykningsreglene for ubundne avsetninger blir
gjort gjeldende.
3. Tvedestrand kommune legger til grunn at 1 % -regelen også gjelder andre bygg av
offentlig karakter som kommunen ikke eier. Dette gjelder for Boligstiftelsens
byggeaktiviteter samt for bygninger som leies ut til Tvedestrand kommune som eneste
leietaker. Samtlige av disse tilfeller vurderes imidlertid enkeltvis uti fra bygge-, bruksog leieavtaler.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 15.06.2010
Behandling
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Innstilling
1. Det avsettes 1 % av budsjetterte brutto kostnader ved kommunale byggeprosjekter til
kunstnerisk utsmykking. Den kunstneriske utsmykkingen skal knyttes direkte til det
aktuelle byggeprosjektet og gjennomføres parallelt med det øvrige prosjektet.
Kommunale byggeprosjekter defineres i denne sammenheng som byggeprosjekter i
kommunal regi med samlede kostnader på minst 500.000 kr. (inkl. mva). Det omhandler
alle bygg som er tilgjengelig for allmennheten eller enkelte brukergrupper og innbefatter
både nybygg og ombygningsprosjekter.
2. Det vurderes å avsette midler i driftsbudsjettet under ansvar 270 til generell kunstnerisk
utsmykking utendørs i det offentlige rommet. Bevilgningen er ikke knyttet til konkrete
prosjekter og tildelingens størrelse fastlegges for hvert budsjettår. Dersom de budsjetterte
midlene ikke benyttes i budsjettåret, avsettes disse til disposisjonsfond for generell
kunstnerisk utsmykking, forutsatt at ikke strykningsreglene for ubundne avsetninger blir
gjort gjeldende.
3.
Tvedestrand kommune legger til grunn at 1 % -regelen også gjelder andre bygg av
offentlig karakter som kommunen ikke eier. Dette gjelder for Boligstiftelsens
byggeaktiviteter samt for bygninger som leies ut til Tvedestrand kommune som eneste
leietaker. Samtlige av disse tilfeller vurderes imidlertid enkeltvis uti fra bygge-, bruksog leieavtaler.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Jan Wilhelm Nævestad (TTL) fremmet forslag om følgende endringer i punkt 1 i innstilling fra
livsløpskomiteen:
Prosentvis avsetning økes fra 1 % til 1,25 %
Minimumsbeløp reduseres fra 500.000 kr til 250.000 kr

Nævestads forslag:
Livsløpskomiteens innstilling:

11 stemmer
14 stemmer og vedtatt

Vedtak
1. Det avsettes 1 % av budsjetterte brutto kostnader ved kommunale byggeprosjekter til
kunstnerisk utsmykking. Den kunstneriske utsmykkingen skal knyttes direkte til det
aktuelle byggeprosjektet og gjennomføres parallelt med det øvrige prosjektet.
Kommunale byggeprosjekter defineres i denne sammenheng som byggeprosjekter i
kommunal regi med samlede kostnader på minst 500.000 kr. (inkl. mva). Det omhandler
alle bygg som er tilgjengelig for allmennheten eller enkelte brukergrupper og innbefatter
både nybygg og ombygningsprosjekter.
2. Det vurderes å avsette midler i driftsbudsjettet under ansvar 270 til generell kunstnerisk
utsmykking utendørs i det offentlige rommet. Bevilgningen er ikke knyttet til konkrete
prosjekter og tildelingens størrelse fastlegges for hvert budsjettår. Dersom de budsjetterte
midlene ikke benyttes i budsjettåret, avsettes disse til disposisjonsfond for generell
kunstnerisk utsmykking, forutsatt at ikke strykningsreglene for ubundne avsetninger blir
gjort gjeldende.
3. Tvedestrand kommune legger til grunn at 1 % -regelen også gjelder andre bygg av
offentlig karakter som kommunen ikke eier. Dette gjelder for Boligstiftelsens
byggeaktiviteter samt for bygninger som leies ut til Tvedestrand kommune som eneste
leietaker. Samtlige av disse tilfeller vurderes imidlertid enkeltvis uti fra bygge-, bruksog leieavtaler.

PS 64/10 Retningslinjer for sanksjoner ved brudd på
alkohollovgivningen og retningslinjer for åpningstider til
serveringssteder.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Forslag datert 05.05.10 til Tvedestrand kommunes retningslinjer for sanksjoner overfor
salgs- og skjenkesteder ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven
vedtas med virkning fra 01.07.2010.
2. Retningslinjene en del av kommunens ruspolitiske handlingsplan.
3. Forslag datert 05.05.10 til Tvedestrand kommunens retningslinjer for åpningstider for
serveringssteder vedtas med virkning fra 01.07.2010.
4. Retningslinjene er del av kommunens ruspolitiske handlingsplan
5. FOR 1996-06-27 nr 755: Forskrift om salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin,
åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune
opphører fra samme dag de nye retningslinjene vedtas iverksatt.
Saksprotokoll i Livsløpskomite - 15.06.2010
Behandling
Liv Helen Sundsdal (H) fremmet følgende tilleggsforslag under punkt 8 i vedlegg
”Retningslinjer for sanksjoner ved brud på alkohollovgivningen”:
8. Hver sak skal undergis en selvstendig, konkret og skjønnsmessig vurdering.
Rådmannens forslag ble enstemmig tilrådd.
Liv Helen Sundsdals forslag falt mot 1 stemme.

Innstilling
1. Forslag datert 05.05.10 til Tvedestrand kommunes retningslinjer for sanksjoner overfor
salgs- og skjenkesteder ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven
vedtas med virkning fra 01.07.2010.
2. Retningslinjene en del av kommunens ruspolitiske handlingsplan.
3. Forslag datert 05.05.10 til Tvedestrand kommunens retningslinjer for åpningstider for
serveringssteder vedtas med virkning fra 01.07.2010.
4. Retningslinjene er del av kommunens ruspolitiske handlingsplan.
5. FOR 1996-06-27 nr 755: Forskrift om salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin,
åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune
opphører fra samme dag de nye retningslinjene vedtas iverksatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Rådmannen kom med følgende tillegg til retningslinjenes punkt 12:
Retningslinjene vedtatt av kommunestyret trer i kraft fra 01.07.10 og erstatter FOR 1996-06-27
nr 755: Forskrift om salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin, åpnings- og skjenketider
for serveringssteder samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune, som opphører fra samme dato.
Steinar Thorsen (SV) fremmet forslag om endring av retningslinjenes punkt 6, bokstav a, siste
strekpunkt:
Narkotikaomsetning på skjenkestedet eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt
diskriminering av grunner som er nevnt i straffelovens § 349a
Linn Zwilgmeyer (AP) fremmet forslag om endring av retningslinjenes punkt 7, tabell: Spesielt
alvorlig/ 2 gang:
Ved skjenking eller salg til mindreårig for andre gang, inndragning for resten av perioden.
Andre avvik, inndragning for 8-12 uker
Erling Holm (H) fremmet mindretallsinnstillingen fra livsløpskomiteen om endring av
retningslinjenes punkt 8:
Hver sak skal undergis en selvstendig, konkret og skjønnsmessig vurdering.
Innstilling/Vedtak
Thorsens forslag:
Zwilgmeyers forslag
Holms forslag

enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt
12 stemmer og falt

Rådmannens forslag til endringer ble uteglemt. Senere i kommunestyremøtet ble saken
gjenåpnet med følgende resultat:
Rådmannens forslag:
enstemmig vedtatt

Livsløpskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Forslag datert 05.05.10 til Tvedestrand kommunes retningslinjer for sanksjoner overfor
salgs- og skjenkesteder ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven
vedtas med virkning fra 01.07.2010 med følgende endringer/ tillegg:
a. Retningslinjenes punkt 6, bokstav a, siste strekpunkt: Narkotikaomsetning på
skjenkestedet eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av
grunner som er nevnt i straffelovens § 349a
b. Retningslinjenes punkt 7, tabell: Spesielt alvorlig/ 2 gang:
Ved skjenking eller salg til mindreårig for andre gang, inndragning for resten av
perioden. Andre avvik, inndragning for 8-12 uker
c. Retningslinjenes punkt 12:Retningslinjene vedtatt av kommunestyret trer i kraft
fra 01.07.10 og erstatter FOR 1996-06-27 nr 755: Forskrift om salg av øl og
skjenking av øl, vin og brennevin, åpnings- og skjenketider for serveringssteder
samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune, som opphører fra samme dato.

2. Retningslinjene en del av kommunens ruspolitiske handlingsplan.
3. Forslag datert 05.05.10 til Tvedestrand kommunens retningslinjer for åpningstider for
serveringssteder vedtas med virkning fra 01.07.2010.
4. Retningslinjene er del av kommunens ruspolitiske handlingsplan.
5. FOR 1996-06-27 nr 755: Forskrift om salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin,
åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for øl, Tvedestrand kommune
opphører fra samme dag de nye retningslinjene vedtas iverksatt.

PS 65/10 Gebyrregulativ for plan og byggesak gjeldende fra
1.7.2010
Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 33-1 vedtas nytt gebyrregulativ
for plan og byggesaksbehandling med virkning fra 1.7.2020.
Saksprotokoll i Planutvalg - 15.06.2010
Behandling
Ved voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig tilrådd
Innstilling
Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 33-1 vedtas nytt gebyrregulativ
for plan og byggesaksbehandling med virkning fra 1.7.2020.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Ved en feil er årstall i innstilling oppgitt til 2020, det skal være 2010.
Planutvalgets innstilling med rettelse enstemmig vedtatt.

Vedtak
Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 33-1 vedtas nytt gebyrregulativ
for plan og byggesaksbehandling med virkning fra 1.7.2010.

PS 66/10 Reguleringsplan for Spillemannsbekken - behandling etter
offentlig høring
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Spillemannsbekken med plan sist revidert
11.05.2010 og bestemmelser sist revidert 21.05.2010 på følgende vilkår:
1. Det tas inn bestemmelser med krav om bevaring av eksisterende kantvegetasjon.
2. I bestemmelsene skal det presiseres at eventuelle brygger i området skal benyttes til
offentlig formål.
3. I rekkefølgebestemmelsene tas det inn krav om at det må etableres fartsdempende hump
og siktsone i starten av anleggsperioden.
Planen godkjennes så snart endringene er innarbeidet

Saksprotokoll i Planutvalg - 15.06.2010
Behandling
Det ble reist spørsmål om Jan Marcussen og Marit Marcussen var inhabile siden de var inhabile
i behandlingen av Labakkensaken (sak 39/10) Jan Marcussen og Marit Marcussen fratrer (= 7
voterende)
Ved voteringen ble Marit og Jan Marcussen enstemmig erklært habile jfr. §6, 2 ledd fvl.
Jan og Marit Marcussen gjeninntrer (=9 voterende)
Ettersendte perspektivskisser ble fremlagt i møtet.
Ved voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Spillemannsbekken med plan sist revidert
11.05.2010 og bestemmelser sist revidert 21.05.2010 på følgende vilkår:
1. Det tas inn bestemmelser med krav om bevaring av eksisterende kantvegetasjon.
2. I bestemmelsene skal det presiseres at eventuelle brygger i området skal benyttes til
offentlig formål.
3. I rekkefølgebestemmelsene tas det inn krav om at det må etableres fartsdempende hump
og siktsone i starten av anleggsperioden.
Planen kunngjøres så snart endringene er innarbeidet
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Jan Marcussen (TTL) og Marit Marcussen (TTL) stilte spørsmål ved sin habilitet etter fvl § 6, 2
ledd og fratrådte (= 23 voterende). Begge ble enstemmig erklært habile og gjeninntrådte (= 25
voterende).

Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplan for Spillemannsbekken med plan sist revidert
11.05.2010 og bestemmelser sist revidert 21.05.2010 på følgende vilkår:
1. Det tas inn bestemmelser med krav om bevaring av eksisterende kantvegetasjon.
2. I bestemmelsene skal det presiseres at eventuelle brygger i området skal benyttes til
offentlig formål.
3. I rekkefølgebestemmelsene tas det inn krav om at det må etableres fartsdempende hump
og siktsone i starten av anleggsperioden.
Planen kunngjøres så snart endringene er innarbeidet

PS 67/10 Reguleringsplan Kalven, egengodkjenning, ny behandling
Rådmannens forslag til vedtak
Reguleringsplanen for Kalven, datert 15/4 2010, egengodkjennes.
Alternativt forslag til vedtak:
Reguleringsplanen for Kalven, datert 15/4 2010 egengodkjennes under forutsetning av at
eiendommene 75/118, 75/262 og 75/329 tas ut av planen
Saksprotokoll i Planutvalg - 15.06.2010
Behandling
Planbestemmelser datert 15.06.2010 ble delt ut i møte.
Solveig Røvik fremmet følgende forslag til innstilling:
”De innkomne merknadene fra Langballe/Toftesund, Berntsen og Fage er ikke av en slik art at
reguleringsplanen må endres.
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen for Kalven som den foreligger,
plankartdatert 20.05.10. og tilhørende bestemmelser datert 15.06.10.”
Ved votering ble Solveig Røviks forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling
De innkomne merknadene fra Langballe/Toftesund, Berntsen og Fage er ikke av en slik art at
reguleringsplanen må endres.
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen for Kalven som den foreligger,
plankartdatert 20.05.10. og tilhørende bestemmelser datert 15.06.10.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2010
Behandling
Steinar Thorsen (SV) stilte spørsmål ved sin habilitet etter fvl § 6, 1 ledd og fratrådte (= 24
voterende). Han ble enstemmig erklært inhabil.
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Thorsen gjeninntrådte.
Vedtak
De innkomne merknadene fra Langballe/Toftesund, Berntsen og Fage er ikke av en slik art at
reguleringsplanen må endres.
Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen for Kalven som den foreligger,
plankartdatert 20.05.10. og tilhørende bestemmelser datert 15.06.10.

PS 68/10 Referatsaker
1. Fastsetting av valgdag 2011.
Valgdag blir mandag 12.9.2011. Sak om evnt tilleggsdag søndag 11.9.2011 vil bli
forelagt kommunestyret senere
2. Tegningsdokument, Arendal lufthavn
Rådmannen redegjorde for at det ikke blir kjøpt inn nye aksjer uten at det tas initiativ om
dette fra kommunestyret
3. Regresskrav Skogbrand forsikring
Rådmannen redegjorde for at regresskravet nå er frafalt.
4. Referat eldreråd 15.6
5. Tilbakeføring av overskudd KLP
6. Ordføreren orienterte om at det kommer inn søknad om endring knyttet til to
skjenkebevillinger. Sakene vil bli behandlet på ordførerens sommerfullmakt.
7. Ordføreren orienterte om at det har kommet til høring et forslag om endret
bompengeordningen for finansiering av ny E-18 Arendal – Tvedestrand. Denne vil evnt.
bli besvart på sommerfullmakten..
8. Aud Angelstad orienterte om at fylket forskutterer midler for planlegging av ny E-18
Arendal – Tvedestrand
9.

Solveig Røvik påpekte lav deltakelse på dialogseminaret i år, og det var enighet om at
dette skal ses på som et ordinært kommunestyremøte når det gjelder å melde forfall.

10. Linn Zwilgmeyer tok opp spørsmålet om livsløpskomiteen i sin helhet kan delta på
Folkehelsekonferansen. Det ble bekreftet.

