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PS 19/11 Økning av kostnadsgrense ved pålegg om tilkobling til
kommunalt avløpsanlegg.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at anleggskostnadene ved pålegg om tilkobling til
kommunalt avløpsanlegg økes fra kr.75.000,- til kr.100.000,- fra 01.01.2012.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at anleggskostnadene ved pålegg om tilkobling til
kommunalt avløpsanlegg økes fra kr.75.000,- til kr.100.000,- fra 01.01.2012.

PS 20/11 Bevaringsområder i sjø i Tvedestrand kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre ber Fiskeridirektoratet om at følgende bevaringsområder i sjø med
tilhørende verneregler innføres i Tvedestrand kommune gjeldende fra 1. juni 2012 i første
omgang for 5 år (prøveperiode):
Furøya bevaringssone. 1,5 km2.
Strekker seg fra innløpet av Kvastadkilen, nord for Furøya og inn til nordenden av
Epleviktangen og over til Bjønnvikhalsen.
Følgende restriksjoner innføres:
 Det er ikke lov å fiske eller på annet vis høste marine organismer i området.
 Det er ikke lov å gjennomføre prøvetaking med dødelig utgang.
 Barn kan fiske strandkrabber uten bruk av krokredskap.
Indre Oksefjord habitatsone, 0,85 km2
Fjordområde nord for linjen Epleviktangen nord og Bjønnvikhalsen.
Følgende restriksjoner innføres:
Forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.
Sagesund habitatsone, 1,15 km2.
Omfatter Røsskilen, arealene syd for Furøya, syd for Sagesund ut til Saltnestangen avgrenset
med en linje inn til Nuen.
Følgende restriksjoner innføres:
Forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.
Kvastadkilen habitatsone, 0,5 km2.
Omfatter Kvastadkilen og Hanthosundet.
Følgende restriksjoner innføres:
Det er ikke tillatt å dyrke eller høste skjell i området. Det er heller ikke tillatt å transportere
levende skjell inn til området. Unntak er i forbindelse med gjenoppbygging av bestanden av
flatøsters.
Ytre skjærgård habitatsone, ca 4,0 km2
Indre avgrensing er en linje fra Fiskeskjær (varde i Lyngørgapet) til Flatskjær utenfor
Mærholmen. Avgrensing mot nordøst og sydvest er vinkelrett på indre avgrensing. Ytre
avgrensing faller sammen med grunnlinjen.
Følgende restriksjoner innføres:
Forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Erling Holm (H) kom med følgende tilleggsforslag:
1. Det forutsettes at fiskeridirektoratet og direktoratet for naturforvaltning får ansvar for å
holde bestanden av sel og skarv på et stabilt og bærekraftig nivå.
2. Det forutsettes at forslag til eventuelle sanksjoner for brudd på regelverket forelegges
Tvedestrand kommune til uttalelse før de blir vedtatt.

3. Det forutsettes at lokale fiskere gis kompensasjon fra staten for dokumentert tap av
inntekt som følge av regleverket.
Dag Eide (AP) kom med følgende endringsforslag til kulepunkt 3 under Furøya bevaringssone:
 Barn og unge t.o.m. 16 år kan fiske strandkrabber uten bruk av krokredskap og
stangfiske fra land.
Rådmannen justert antall km2 fra 4,0 til 4,5 under ytre skjærgård habitatssone.
Ved avstemmingen ble det slik resultat:
 Rådmannens justerte forslag til vedtak enstemmig tilrådd (stemt over punkt for punkt).
 Erling Holm (H) sitt tilleggsforslag punkt 1 enstemmig tilrådd.
 Erling Holm (H) sitt tilleggsforslag punkt 2 falt med 4 mot 3 stemmer.
 Erling Holm (H) sitt tilleggsforslag punkt 3 falt med 6 mot 1 stemmer.
 Dag Eide (AP) sitt endringsforslag tilrådd med 5 mot 2 stemmer.
Jan Marcussen (TTL) ble oppnevnt som saksordfører.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre ber Fiskeridirektoratet om at følgende bevaringsområder i sjø med
tilhørende verneregler innføres i Tvedestrand kommune gjeldende fra 1. juni 2012 i første
omgang for 5 år (prøveperiode):
Furøya bevaringssone. 1,5 km2.
Strekker seg fra innløpet av Kvastadkilen, nord for Furøya og inn til nordenden av
Epleviktangen og over til Bjønnvikhalsen.
Følgende restriksjoner innføres:
 Det er ikke lov å fiske eller på annet vis høste marine organismer i området.
 Det er ikke lov å gjennomføre prøvetaking med dødelig utgang.
 Barn og unge t.o.m. 16 år kan fiske strandkrabber uten bruk av krokredskap og
stangfiske fra land.
Indre Oksefjord habitatsone, 0,85 km2
Fjordområde nord for linjen Epleviktangen nord og Bjønnvikhalsen.
Følgende restriksjoner innføres:
Forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.
Sagesund habitatsone, 1,15 km2.
Omfatter Røsskilen, arealene syd for Furøya, syd for Sagesund ut til Saltnestangen avgrenset
med en linje inn til Nuen.
Følgende restriksjoner innføres:
Forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.
Kvastadkilen habitatsone, 0,5 km2.
Omfatter Kvastadkilen og Hanthosundet.
Følgende restriksjoner innføres:
Det er ikke tillatt å dyrke eller høste skjell i området. Det er heller ikke tillatt å transportere
levende skjell inn til området. Unntak er i forbindelse med gjenoppbygging av bestanden av
flatøsters.

Ytre skjærgård habitatsone, ca 4,5 km2
Indre avgrensing er en linje fra Fiskeskjær (varde i Lyngørgapet) til Flatskjær utenfor
Mærholmen. Avgrensing mot nordøst og sydvest er vinkelrett på indre avgrensing. Ytre
avgrensing faller sammen med grunnlinjen.
Følgende restriksjoner innføres:
Forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.
Det forutsettes at fiskeridirektoratet og direktoratet for naturforvaltning får ansvar for å holde
bestanden av sel av skarv på et stabilt og bærekraftig nivå.

PS 21/11 Søknad om konsesjon på erverv av gnr 73 bnr 1 og 155
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir i henhold til konsesjonslovens bestemmelser Torleif Aasbø
konsesjon til ervervet av gnr 73 bnr 1 og 155. Det settes som vilkår at han tilflytter eiendommen
når Kirsten Liv og Bjørn Aasbø ikke lenger bor i hovedhuset på eiendommen og at han etter det
blir boende der i minst fem år sammenhengende.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre gir i henhold til konsesjonslovens bestemmelser Torleif Aasbø
konsesjon til ervervet av gnr 73 bnr 1 og 155. Det settes som vilkår at han tilflytter eiendommen
når Kirsten Liv og Bjørn Aasbø ikke lenger bor i hovedhuset på eiendommen og at han etter det
blir boende der i minst fem år sammenhengende.

PS 22/11 Rehabilitering av vannledninger i Hovedgata og
Fjærekleiv/Bergsmyr.
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det blir tilleggsbevilget kr 3,0 mill. i budsjettet for
2012 til rehabilitering av vannledninger i Hovedgata og Fjærkleiv/Bergsmyr, slik at følgende
rehabiliteringsarbeider kan bli påbegynt høsten 2011:
1. Ledningene med kummer på utsiden av ”Johnsen” bygget rehabiliteres.
2. Det anlegges 3 nye vannkummer fra Hovedgata og opp Fjærekleiv.
3. Vannledningene til og fra trykkøkningsstasjonen i Fjærekleivene fornyes, og
vannledning fra trykkøkningsstasjonen til innkjørselen til Kirkegården rehabiliteres.
4. Vannledningen mellom Vaskeriet og Storsenteret sammenkobles.
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å velge entreprenør etter anbudsrunde,
samt å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med aktuell entreprenør om ovennevnte
saneringsarbeider.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Innstilling
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at det blir tilleggsbevilget kr 3,0 mill. i budsjettet for
2012 til rehabilitering av vannledninger i Hovedgata og Fjærkleiv/Bergsmyr, slik at følgende
rehabiliteringsarbeider kan bli påbegynt høsten 2011:
1. Ledningene med kummer på utsiden av ”Johnsen” bygget rehabiliteres.
2. Det anlegges 3 nye vannkummer fra Hovedgata og opp Fjærekleiv.
3. Vannledningene til og fra trykkøkningsstasjonen i Fjærekleivene fornyes, og
vannledning fra trykkøkningsstasjonen til innkjørselen til Kirkegården rehabiliteres.
4. Vannledningen mellom Vaskeriet og Storsenteret sammenkobles.
Tvedestrand kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å velge entreprenør etter anbudsrunde,
samt å innlede og avslutte kontraktsforhandlinger med aktuell entreprenør om ovennevnte
saneringsarbeider.

PS 23/11 Pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg via
private ledninger.
Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret gir rådmannen anledning til å benytte § 27-3 i plan- og bygningsloven ved
pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg via private avløpsanlegg.
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Innstilling
Kommunestyret gir rådmannen anledning til å benytte § 27-3 i plan- og bygningsloven ved
pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsanlegg via private avløpsanlegg.

PS 24/11 Fordeling av oppgaver og ansvar i lokal viltforvaltningevaluering vedrørende organisering av kommunens viltarbeid
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre oppretterholder sitt vedtak av 26.02. 2008 vedrørende organisering
av lokal viltforvaltning.

Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Rådmannen justert sitt forslag til vedtak til følgende:
Tvedestrand kommunestyre oppretterholder sitt vedtak av 26.02. 2008 vedrørende organisering
av lokal viltforvaltning med unntak av hvem som velges til viltkontakt.
Solveig Røvik (Krf) kom med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret velger viltkontakt som primært skal sitte i kommunestyret.
2. Viltforumet videreføres med følgende medlemmer:
a. Viltkontakt
b. Tvedestrand jeger og fiske
c. Tvedestrand viltlag
d. Skogeierlaget
e. Tvedestrand kommune, administrasjonen
Forumet skal være rådgivende i forhold til bruken av kommunalt viltfond, viktige
høringssaker og andre saker knyttet til viltforvaltning som oppfattes som viktig.
Det skal vært år utarbeides en årsmelding for den kommunale viltforvaltningen som skal
oversendes viltforumets medlemmer, og legges som referatsak til kommunestyret.
3. Organiseringen knyttet til fallvilt/ettersøksarbeid videreføres. Fallviltgruppa skal ta seg
av sykt og skadet vilt. I tillegg skal gruppen ta ansvar for kommunens vurderiner knyttet
til skadeskyting under jakta.
4. Rådmannen legger til rette for at det finnes et jegerprøvetilbud i området.
5. Myndighet i viltsaker er delegert rådmannen.
6. Viltlaget er en meget viktig aktør i viltforvaltningen i Tvedestrand. De organiserer alle
grunneiere med jaktrettigheter i kommunen. Viltlaget må konkret utarbeide
bestandsplaner for elg og etter hvert hjort. Dette er omfattende dokumenter med store
prosesser som innebærer at samtlige jaktlag deltar og kommer med sine synspunkter.
Arbeidet skal ende opp med en plan alle må godta. For å kunne gjennomføre dette
arbeidet bør noe av inntektene til det kommunale viltfondet kanaliseres direkte til
viltlaget. Dette kan enten gjøres ved at viltlaget får en fast prosent av innbetalt
fellingsavgifter, eller ved at viltlaget overtar fallviltet i kommunen. Rådmannen får i
oppgave å komme med et forslag til hvordan dette kan gjøres i Tvedestrand.
Ved avstemmingen ble det slikt resultat:
 Solveig Røvik (Krf) sitt forslag til vedtak fikk 6 stemmer og tilrådd.
 Rådmannens justerte forslag til vedtak fikk 1 stemme og falt.

Innstilling
1. Kommunestyret velger viltkontakt som primært skal sitte i kommunestyret.
2. Viltforumet videreføres med følgende medlemmer:
a. Viltkontakt
b. Tvedestrand jeger og fiske
c. Tvedestrand viltlag
d. Skogeierlaget
e. Tvedestrand kommune, administrasjonen
Forumet skal være rådgivende i forhold til bruken av kommunalt viltfond, viktige
høringssaker og andre saker knyttet til viltforvaltning som oppfattes som viktig.
Det skal vært år utarbeides en årsmelding for den kommunale viltforvaltningen som skal
oversendes viltforumets medlemmer, og legges som referatsak til kommunestyret.
3. Organiseringen knyttet til fallvilt/ettersøksarbeid videreføres. Fallviltgruppa skal ta seg
av sykt og skadet vilt. I tillegg skal gruppen ta ansvar for kommunens vurderiner knyttet
til skadeskyting under jakta.
4. Rådmannen legger til rette for at det finnes et jegerprøvetilbud i området.
5. Myndighet i viltsaker er delegert rådmannen.
6. Viltlaget er en meget viktig aktør i viltforvaltningen i Tvedestrand. De organiserer alle
grunneiere med jaktrettigheter i kommunen. Viltlaget må konkret utarbeide
bestandsplaner for elg og etter hvert hjort. Dette er omfattende dokumenter med store
prosesser som innebærer at samtlige jaktlag deltar og kommer med sine synspunkter.
Arbeidet skal ende opp med en plan alle må godta. For å kunne gjennomføre dette
arbeidet bør noe av inntektene til det kommunale viltfondet kanaliseres direkte til
viltlaget. Dette kan enten gjøres ved at viltlaget får en fast prosent av innbetalt
fellingsavgifter, eller ved at viltlaget overtar fallviltet i kommunen. Rådmannen får i
oppgave å komme med et forslag til hvordan dette kan gjøres i Tvedestrand.

PS 25/11 Vedr. erverv av grunn til opparbeidet parkeringsplass ved
Lyngør båtbyggeri
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre overdrar 530 m2 fra gnr. 84, bnr. 575 til Sameiet Lyngør Båtbygger
slik det er avgrenset på kart datert 14.09.2011. For parsellen på 250 m2 fastsettes prisen til ….
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Jan Marcussen (TTL) kom med følgende forslag:
Saken utsettes.
Jan Marcussen (TTL) sitt utsettingsforslag enstemmig tilrådd.
Innstilling
Saken utsettes.

PS 26/11 Endring av veinavn - tildeling av nye veinavn
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret endrer tildelte veinavn slik:
Vegårsheiveien endres til Nesverkveien
Den første del av Vålandsveien endres til Jacob Aalls vei (se kartvedlegg nr. 1).
Den siste del av Solbergveien endres også til Jacob Aalls vei (se kartvedlegg nr. 1).
Den siste del av Gamleveien endres til Lundeveien (se kartvedlegg nr. 2).
Arendalsveien endres til Holtsveien.
Stølebakken skal kun gå opp til Støle. Veien opp til krysset mot Svarttjenn endres til
Svarttjennbakken (se kartvedlegg nr. 3).
Utaforkilen endres til Lillebukt (se kartvedlegg nr. 4).
Den siste del av Kalvenveien endres til Storkilveien (se kartvedlegg nr. 5).
Tildeling av nytt veinavn:
Vei til boligfelt ved Hagefjord brygge tildeles Øygardsskogen (se kartvedlegg nr. 6).
Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 11.10.2011
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.
Erling Holm (H) ble oppnevnt som saksordfører.
Innstilling
Kommunestyret endrer tildelte veinavn slik:
Vegårsheiveien endres til Nesverkveien
Den første del av Vålandsveien endres til Jacob Aalls vei (se kartvedlegg nr. 1).
Den siste del av Solbergveien endres også til Jacob Aalls vei (se kartvedlegg nr. 1).
Den siste del av Gamleveien endres til Lundeveien (se kartvedlegg nr. 2).
Arendalsveien endres til Holtsveien.
Stølebakken skal kun gå opp til Støle. Veien opp til krysset mot Svarttjenn endres til
Svarttjennbakken (se kartvedlegg nr. 3).
Utaforkilen endres til Lillebukt (se kartvedlegg nr. 4).
Den siste del av Kalvenveien endres til Storkilveien (se kartvedlegg nr. 5).
Tildeling av nytt veinavn:
Vei til boligfelt ved Hagefjord brygge tildeles Øygardsskogen (se kartvedlegg nr. 6).

PS 27/11 Referat- og drøftingssaker
1. Dag Eide (AP) tok opp behovet for at Tvedestrand kommune gir en høringsuttalelse til
Handlingsplan for fylkesveier 2012-2015. Frist er 04.11.2011. Rådmannen ble bedt om å
sende inn høringsuttalelse fra kommunen med utgangspunkt i prioriteringene som er
nedfelt i samfunnsdelen i kommuneplanen.
2. Erling Holm (H) etterlyste om det var etablert 2 parkeringsplasser (og ikke 1 som nå) for
funksjonshemmede på Knut Knudsens plass i sentrum, jfr. tidligere vedtak i
kommunestyret vedrørende parkeringsordningen. Rådmannen følger dette opp.
3. Sissel Bjørge (SP) tok at det var dårlig merking på parkeringsautomatene på Gjeving og
Hagefjorden vedrørende parkingsavgiften. Rådmannen følger dette opp.
4. Jan Marcussen (TTL) etterlyste en oversikt og merking av kommunale brygger.
Komiteen ba om det ble utarbeidet egen sak om kommunale brygger m.m. på nyåret.
Rådmannen opplyste at det av kapasitets- og prioriteringsmessige årsaker ikke var blitt
arbeidet med denne saken i 2011.
5. Rådmannen orienterte om den siste utviklingen i konsesjonssaken for Gunn Erichsen på
Sandøya.

