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Arkivsak-dok. 18/13313-30 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 13.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 



5/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019 - 18/13313-31 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019 : Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/13313-31 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 28.05.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 28.05.2019 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 18/13313 
  
Til stede:  Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi, Liv Damsgård 

Tomter. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Linn Zwilgmeyer, Ellen Janne Broms (vara). 
  
Andre: Ordfører Jan Dukene 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken  

Økonomisjef Beate Petterson (sak 24/19)  

Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke  

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson  
 

  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 18/13313-22 Godkjenning av møteinnkalling 28.05.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 18/13313-23 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2019 4 

Saker til behandling 
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Tvedestrand, 28.05.2019 

 

 

Svein Hansen       Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 28.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 02.05.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 02.05.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/19 Rapport for 1. tertial Tvedestrand kommune 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og Økonomisjef Beate Petterson orienterte om kommunens 

økonomi pr. 1. tertial 2019 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019 - 18/13313-31 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019 : Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019

 

 6  

 

25/19 Ansettelse av forretningsfører i Tvedestrand vekst 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser av saken på 

bakgrunn av fremlagt informasjon. Saken avsluttes derfor fra kontrollutvalgets side. 

 

 

Møtebehandling 

Habilitet: Styremedlem Liv Damsgård Tomter stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og 

fratrådte. Utvalget vedtok enstemmig at hun var inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6 

andre ledd.  

 

Kontrollutvalgsleder la frem forslag om å legge til følgende i vedtaket: «Vi viser for øvrig til 

forvaltningsloven §1 og aksjeloven.» 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer fremlagt i møtet. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser av saken på 

bakgrunn av fremlagt informasjon. Saken avsluttes derfor fra kontrollutvalgets side. 

Vi viser for øvrig til forvaltningsloven §1 og aksjeloven.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – rutiner og 

praksis» blir vedtatt slik den foreligger med forbehold om finansiering. 

 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning på i størrelsesorden kr. 300.000,- for 2019.  

Budsjettrammen skal dekke forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – 

rutiner og praksis». 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS presenterte plan for forvaltningsrevisjon og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Kontrollutvalgsleder foreslo å ta bort problemstilling 2 i plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalgsleder foreslo videre å beholde problemstilling 1 og 3.  

 

Daglig leder i Aust-Agder revisjon IKS informerte om at denne endringen vil medføre at 

forvaltningsrevisjonen vil koste totalt maksimum 150 000,- 

 

Nestleder Birger Eggen foreslo å legge til følgende i vedtaket: Tvedestrandmodellen vurderes 

i de prioriteringene som blir gjort for neste fireårsperiode.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer fremlagt i møtet. 

 

Forslaget om å ta bort problemstilling 2 i plan for forvaltningsrevisjon ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget om å legge til følgende i vedtaket «Tvedestrandmodellen vurderes i de 

prioriteringene som blir gjort for neste fireårsperiode» ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – rutiner og 

praksis» blir vedtatt uten problemstilling 2. Ny prosjektplan bes oversendt fra Aust-Agder 

revisjon IKS. Tvedestrandmodellen vurderes i de prioriteringene som blir gjort for neste 

fireårsperiode.  

 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning på i størrelsesorden kr. 150.000,- for 2019.  

Budsjettrammen skal dekke forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – 

rutiner og praksis». 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Orientering fra revisor 28.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget: 
- Årsoppgjøret 

- Moms 

- Planlegging for 2019 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Eventuelt 28.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 28/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 14.05.2019 

i. PS 35/19 Årsberetning for Tvedestrand kommune 2018 

ii. PS 36/19 Årsregnskap for Tvedestrand kommune 2018 

iii. PS 37/19 Tvedestrand kontrollutvalg – Årsmelding 2018 

iv. PS 47/19 Referatsaker: 

1. Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.032019 

2. Saksutskrift – Arbeidstilsynets og kommunelegens tilsyn med 

Tvedestrand barneskole 

3. Saksprotokoll KU-TVE 28032019, Sak 8-19, Arbeidstilsynets og 

kommunelegens tilsyn med Tvedestrand barneskole 

4. Saksutskrift – Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med 

psykiske vansker 

5. Saksprotokoll KU-TVE, 28032019, Sak 7_19, Fylkesmannens tilsyn 

med oppfølging av barn med psykiske vansker 

 

2. Utgående/innkommende post: 

a. Henvendelse vedrørende byggesak knyttet til kommunedelplan 2011. Henvendelsen 

vil behandles på første møte i September. 

b. Anonym henvendelse mottatt Tvedestrand kommune 21.05.2019 vedrørende båtbuer. 

Henvendelsen vil behandles på første møte i September. 

c. Henvendelse fra Anne Killingmo mottatt. Henvendelsen vil behandles på første møte i 

September.  

d. Kontrollutvalget ber om en oversikt/matrise over innkommen post og status til neste 

møte. 

 

3. Neste møte: 12.09.2019 kl. 09.00 

 

4. Eventuelt: ingen saker ble behandlet under eventuelt. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/13318-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av tilsyn med Tvedestrand barneskole 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tvedestrand kontrollutvalg tok i sak 33/18 den 29.11.2018 opp følgende sak under eventuelt punkt 4b: 

«Toalett- og garderobeforholdene (herunder dusj) ved Tvedestrand skole: Kontrollutvalgsleder spør om 

det har skjedd et brudd på regelverket. Kontrollutvalget ber administrasjonen svare på dette neste møte.»  

Saken ble tatt opp på nytt 24.01.2019, og kontrollutvalget fikk da en orientering av rådmann Jarle Bjørn 

Hanken og avd.ing. Arne Th. Aanonsen om kommunelegens og Arbeidstilsynets kontroller. 

Kontrollutvalget ba om å få begge rapporter når disse forelå, og gjorde følgende vedtak: «Saken tas til 

foreløpig orientering. Kontrollutvalget forventer at kommunelegens avvik blir lukket innenfor 

kommunelegens frister.» 

 

Kontrollutvalget fikk begge rapportene i kontrollutvalgsmøte 28.03.2019. Det ble da orientert om at 

kommunelegen har rapportert om flere merknader og avvik, mens Arbeidstilsynet har gitt flere pålegg. 

Kontrollutvalget gjorde da følgende vedtak: «Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om 

ny orientering på første møte etter sommerferien.» 

 

Saksopplysninger: 
Kommunelegens tilsyn 

Kommunelegen i Tvedestrand kommune foretok et tilsyn på Tvedestrand barneskole 14. Desember 2018. 

Tema for tilsynet var barneskolens oppfølging av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. Rapporten omfattet merknader og avvik i virksomheten.  

 

Avvik defineres som brudd på lov eller forskrift. Merknad defineres som forhold der det ikke er brudd på 

lov eller forskrift, men der det finnes grunn til å påpeke behov for forbedring. 

 

Kommunelegen rapporterte følgende merknader og avvik: 

 

Merknader: 

1. Trange garderobeforhold og nedslitte toaletter i C-bygget 

2. Mange av ventilasjonslukene i klasserommene var delvis tildekket. 
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3. Funksjonshemmedes behov blir ivaretatt, men i B- og C-bygget samt i gymsal kunne lokalene 

vært utformet og innredet slik at den funksjonshemmede enklere kan komme seg til/fra klasserom 

og toalett. 

4. Generelt er det et etterslep av det kontinuerlige vedlikeholdet, herunder vinduer som ikke lar seg 

lukke skikkelig, sprukne fliser på toaletter, vegger som trenger maling, skader på yttervegger i C-

bygget, skader på gjerde og skader på utendørs sittebenker. Synlig jordslag i tak/vegg i gymsalen 

og på guttedusjen i gymsalen. 

 

Avvik: 

1. Det er mangelfull internkontroll, jmf forskriftens §4. Leder av virksomheten har ansvar for å 

påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de 

pålegg som kommunen til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et 

internkontrollsystem. 

Det er ikke tilstrekkelige systematiske tiltak som sikrer og dokumenterer hvordan skolen drives i 

samsvar med forskriftens bestemmelser. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i 

administrative prosedyrer. 

2. Vedlikeholdsplanen blir ikke oppdatert fordi feil og mangler som oppstår ikke blir meldt til 

vedlikeholdsansvarlig på en systematisk måte, jmf forskriftens §13. Teknisk anlegg blir 

vedlikeholdt etter behov og §7. Generelle krav. 

3. Jmf forskriftens §19 Inneklima/luftkvalitet, §20 Belysning og §21 Lydforhold skal barneskolen ha 

tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet, belysning og lydforhold og jmf §4. Ansvar. 

Internkontroll, skal det forefinnes systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at 

barneskolen har tilfredsstillende inneklima/luftkvalitet.  

Barneskolen kan ikke dokumentere et tilfredsstillende inneklima i aktuelle bygg gjennom nyere 

objektive målinger og har ingen plan for systematisk inneklimakartlegging. 

 

 

Arbeidstilsynets tilsyn 

Arbeidstilsynet hadde tilsyn på Tvedestrand skole 10.01.2019. Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn 

med de ansattes fysiske arbeidsmiljø etter at de hadde mottatt flere tips. Tvedestrand kommune mottok 

31.01.2019 et brev med varsel om pålegg, og 27.02.2019 mottok kommunen et vedtak om pålegg.  

 

Arbeidstilsynet har gitt følgende pålegg: 

 

1. Pålegg – Inneklima – Kartlegging og risikovurdering: 

Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklima og luftkvalitet i arbeidslokalene i virksomheten. 

Verneombud/ansattes representant skal medvirke. 

 

2. Pålegg – Inneklima – tiltak og plan: 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre 

til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid med 

verneombudet/ansattes representant. 

 

3. Pålegg – Inneklima – fuktskader – rutine: 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i arbeidslokalene. Rutinen 

skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 

 

4. Pålegg – Arbeidsplasser og arbeidslokaler – garderober: 

Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende garderober for kvinner og menn. Verneombud/ansattes 

representant skal medvirke. 

 

5. Pålegg – Arbeidsplasser og arbeidslokaler – gulvareal: 

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir tilstrekkelig fri 

plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke 

medfører fare for sikkerhet og helse. 
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6. Pålegg – HMS arbeid – avviksrutine: 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 

medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen. 

 

Kommunen fikk frist før sommeren til å både rette opp de avvik som kommunelegen rapporterte om og 

sende inn informasjon til arbeidstilsynet slik at de kunne vurdere om pålegget deres er oppfylt. 

 

10.06.2019 sendte Tvedestrand kommune v/ rektor John H. Johansen brev til kommunelegen med svar 

som viser hvordan avvikene er lukket, eller hvordan de er planlagt lukket.  

 

14.06.2019 sendte Tvedestrand kommune v/ rektor John H. Johansen et svarbrev til Arbeidstilsynet. Det 

ble også ettersendt dokumentasjon 27.06.2019. Arbeidstilsynet skriver i sitt svar 05.07.2019 at det for alle 

påleggene gis forlenget frist for tilbakemelding, da Arbeidstilsynet ikke kan avslutte påleggene ut fra den 

dokumentasjon som foreligger. Dette utdypes og begrunnes i vedlagte brev.  

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken, rektor John H. Johansen og avd. ingeniør Arne Th. Aanonsen vil stille i 

kontrollutvalgets møte. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til foreløpig orientering, og be om ny orientering om 

omtrent et år.  

 

Vedlegg:  

- Lukking av avvik etter tilsyn på Tvedestrand skole fra Kommunelegen, datert 10.06.2019 

- Lukking av avvik etter tilsyn på Tvedestrand skole fra Arbeidstilsynet, datert 14.06.2019 

- Tilsyn – Tvedestrand kommune, datert 05.07.2019 
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Tvedestrand kommune 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole 

 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole  Rektor John H. Johansen 
Arne Garborgs vei 11  tlf. 37 19 95 77 
4900 Tvedestrand   mobil: 95 19 71 77 
tlf. 37 19 95 71  
 

 

Arbeidstilsynet  
Postboks 7420 Torgard  
7468 TRONDHEIM       Deres ref. 2019/6031 
 
 

Lukking av avvik etter tilsyn på Tvedestrand skole fra Arbeidstilsynet 

10. januar 2019 var Arbeidstilsynet på tilsyn. Tilsynet kom på bakgrunn av varsler de hadde 

mottatt fra foresatte. 

31. januar 2019 mottok kommunen varsel om pålegg, med tre ukers frist for tilbakemelding. 

Kommunen ved rektor svarte på dette med faktiske opplysninger som korrigerte feil i vars-

let. Dette gjaldt feil bruk av navn på bygninger, og at kommunen har fattet et vedtak om å 

bygge ny skole. 

27. februar 2019 mottok kommunen vedtak om 6 pålegg, med frist 14. juni 2019 for å lukke 

avvikene, eller en plan for hvordan avvikene skal lukkes. Nedenfor er kommunens tilbake-

melding punkt for punkt. 

 

1. Inneklima - kartlegging og risikovurdering.  

Yrkeshelse sør har gjennomført målinger / kartlegginger. Rapportene ligger ved dette 

brevet som vedlegg 1-3.  

Risikoanalysen er utført av rektor og verneombud etter veiledning fra Erik Furseth 

hos Yrkeshelse sør. Vedlegg 4. 

Arbeidsmiljøet på 1. trinn er pga. meldinger fra ansatte og et støyende ventilasjons-

anlegg, spesielt kartlagt med bla.  Nettbasert spørreskjema og samtaler med team 

1.3 utført av rektor. Resultatet av spørreundersøkelsen og en analyse ligger ved som 

vedlegg 5. (pga. forlenget frist er ikke undersøkelsen ferdig før 19.6.2019. ettersen-

des med eventuelle tiltak) 

 

2. Inneklima - tiltak og plan.  

Kartleggingen fra yrkeshelse sør viser at vi har utfordringer med temperatur, lys og 

støy. Plan, miljø og eiendom vil bruke en sjekkliste fra Astma og Allergiforbundet til 

kartlegging av fukt skader. Ved eventuelle funn vil man støtte seg til Byggdetaljav har 

laget en plan for å lukke disse avvikene.  Planen ligger ved som vedlegg 6.  
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Tvedestrand kommune 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole 

 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole  Rektor John H. Johansen 
Arne Garborgs vei 11  tlf. 37 19 95 77 
4900 Tvedestrand   mobil: 95 19 71 77 
tlf. 37 19 95 71  
 

 

3. Inneklima - fuktskader – rutine. Kommunen ved Plan, miljø og eiendom har utarbei-

det vi bruke sjekkliste fra Astma og Allergiforbundet for å avdekke fukt- og råteskader 

i arbeidslokalene. Ved eventuelle funn vil man utbedre disse basert på godt hand-

verk. 

Sjekkliste ligger ved som vedlegg 7.  

 

4. Arbeidsplasser og arbeidslokaler – garderober. Noe løses ved å utnytte eksisterende 

garderober bedre, mens resten sees i sammenheng med avvik 5 – arbeidsplasser. 

 

5. Arbeidsplasser og arbeidslokaler – gulvareal. Her har skolen vurdert og konkludert 

med at det ikke er ønskelig å omdisponere lokaler fra opplæring til arbeidsplasser. 

Det jobbes sammen med Plan, miljø og eiendom med en midlertidig løsning frem til 

ny skole i 2023. 100-120 kvadratmeter modulbygg vil kunne gi en tilfredsstillende 

midlertidig løsning. Planen er at dette skal være klar til bruk så snart som mulig. Om 

arbeidstilsynet godkjenner planen vil prosessen med offentlig anskaffelse av modul-

bygg samt byggesak iverksettes. Tiltaket har en kostnad som ikke er klarlagt enda. Til-

taket krever da godkjenning av formannskapet før iverksettelse. 

 

Vedlegg 8 viser plassering av modulbygg.  

 

6. HMS arbeid – avviksrutine. Kommunens avviksrutiner vil bli fornyet / ivaretatt i sam-

menheng med innføringen av et nytt dataprogram som IKT-Agder har ute anbud på. 

Vi ber om en utsatt frist på dette punktet, slik at vi slipper å gjøre jobben to ganger.  

 

 

 

Vedlegg 1. Inneklimakartlegging Tvedestrand Skole A-Bygget. 

Vedlegg 2.  Inneklimakartlegging Tvedestrand Skole B-Bygget og Parkveien. 

Vedlegg 3.  Inneklimakartlegging Tvedestrand Skole C-Bygget. 

Vedlegg 4. HMS risikovurdering – kartlegging og analyse av risiko ved Tvedestrand skole. 

Vedlegg 5. Ettersendes 

Vedlegg 6. Vedlikeholdsplan 
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Tvedestrand kommune 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole 

 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole  Rektor John H. Johansen 
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Vedlegg 7. Fuktguide 

Vedlegg 8. Områdekart  

 

 

Tvedestrand 14.6.2019 

John H. Johansen 

Rektor og saksansvarlig  
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
05.07.2019 2019/6031  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Kristin Eidem Pedersen, tlf. 90092907

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

TVEDESTRAND KOMMUNE 
Postboks 38
4901 TVEDESTRAND

Orgnr 964965781

TILSYN - TVEDESTRAND KOMMUNE | 964965781 

Vi viser til tilsyn med: 

 TVEDESTRAND SKOLE | orgnr 975283151

Vi viser til brev av 27.02.2019 med vedtak om pålegg Tvedestrand skole.

Arbeidstilsynet har 20.06.2019 mottatt svarbrev fra Tvedestrand kommune ved John H. Johansen, rektor 
Tvedestrand skole og saksansvarlig. Det ble også ettersendt dokumentasjon 27.06.2019. Det var dialog 
med Johansen pr telefon 26.06.og 02.07.2019.

For alle påleggene gis det forlenget frist for tilbakemelding, da Arbeidstilsynet ikke kan avslutte 
påleggene ut fra den dokumentasjon som foreligger. Dette utdypes og begrunnes under det enkelte 
påleggspunkt i avsnitt "Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon."

Arbeidstilsynet vil i denne saken også tilby å gi dere veiledning i møte på vårt kontor når det gjelder hva 
vi forventer at dere må gjøre for å innfri de pålegg som er gitt. Ta kontakt med saksbehandler hvis dette 
er aktuelt for dere på kristin.pedersen@arbeidstilsynet.no eller tlf 90092907.

Merk at det settes forskjellige frister for de enkelte pålegg; 16.09. og 01.11.2019.

Fristutsettelse
Fristutsettelsen gjelder følgende:

Pålegg - Inneklima - kartlegging og risikovurdering 
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklima og luftkvalitet i arbeidslokalene i virksomheten. 
Verneombud/ansattes representant skal medvirke.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 16.09.2019 ha mottatt:

 Kopi av kartlegging av inneklimatilstand i alle skolens bygninger. Dette gjelder blant annet 
temperatur, trekk, luftfuktighet og CO2, samt forekomst av fuktskader.

 Kartlegging av ventilasjonsanleggets kapasitet i de enkelte rom inkludert kartlegging av 
ventilasjonsstøy.
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VÅR REFERANSE 2
2019/6031

 Kopi av risikovurdering av inneklimaforhold og luftkvalitet.

 Kopi av risikovurdering av ventilasjonskapasitet inkludert ventilasjonsstøy.

 Beskrivelse av hvordan sakkyndig bistand har blitt benyttet til kartlegging og risikovurdering.

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon:

Det henvises til begrunnelse gitt i vedtak om pålegg av 27.02.2019.

Dere har sendt inn dokumentasjon som viser at det er foretatt inneklimakartlegging av temperatur, 
luftfuktighet og CO2 i A-, B- og C-byggene. Det er vurdert hvilken effekt solinnstråling har på 
temperaturøkning spesielt i A-bygget, og det er foretatt lysmålinger. Det er videre vurdert hvilken effekt 
personbelastning har på CO2-nivået. I C-bygget er det også gjort måling i klasserom der 
ventilasjonsstøyen er spesielt plagsom, og det er gitt opplysninger om at ventilasjonsanlegget i dette 
bygget har vært innstilt på halv kapasitet for å dempe støyproblemene. Det er videre forklart at dette 
antakelig er årsak til problematiske inneklimaforhold blant annet når det gjelder temperaturregulering.

Vilkår som ikke er besvart og veiledning til disse:

I pålegget av 27.02.2019 er det satt som vilkår at alle skolens bygninger skal kartlegges. Vi har ikke fått 
oversendt kartlegging for gymsalbygget.

Videre er det ikke oversendt dokumentasjon på forekomst av fuktskader i byggene.

Det er heller ikke oversendt risikovurdering av ventilasjonskapasitet for skolens bygninger. 
Arbeidstilsynet forventer her å få en oversikt over hvilken ventilasjonskapasitet det er i de enkelte rom 
og om dagens ventilasjonskapasitet er tilstrekkelig sett opp mot den bruken rommene har i dag. 
Resultatene av CO2-målingene som er oversendt kan tyde på at ventilasjonskapasiteten ikke er 
tilstrekkelig i de perioder hvor det er full personbelastning i enkelte rom. I dialog med rektor kom det 
fram at det for tiden i en del lokaler er små klasser i rom som arealmessig er beregnet for langt 
størrepersonbelastning. Ventilasjonskapasiten må kartlegges og risikovurderes.

Pålegg - Inneklima - tiltak og plan 
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre 
til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid med 
verneombudet/ansattes representant. 

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 01.11.2019 ha mottatt:

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med bindende frist for gjennomføring av tiltak 
når det gjelder inneklima og ventilasjon i alle skolebygg

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon:

Det henvises til begrunnelse gitt i vedtak om pålegg av 27.02.2019.

I deres svar har dere listet opp noen forslag til tiltak. Det er ikke satt bindende frist for disse tiltakene.
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Når resterende kartlegging og risikovurdering er gjennomført, må dere også vurdere eventuelle nye 
tiltak.

Veiledning:

I tilbakemeldingen fremkommer det opplysninger om at ny skole skal stå ferdig i 2023. I dialog med 
Johansen har Arbeidstilsynet forstått at dette ikke er en endelig beslutning. Hvis Arbeidstilsynet skal 
vurdere foreslåtte tiltak som midlertidige tiltak, må Tvedestrand kommune bekrefte når nytt skolebygg 
vil stå ferdig. Eventuelt må tiltak med bindende frister vurderes som varige tiltak. I deres tilbakemelding 
må det derfor fremkomme hvilke av tiltakene som er midlertidige tiltak, og for hvilken tidsperiode de 
midlertidige tiltakene skal gjelde.

Pålegg - Inneklima - fuktskader - rutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i arbeidslokalene. Rutinen 
skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 16.09.2019 ha mottatt:

 Kopi av rutinen

 Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon:

Det henvises til begrunnelse gitt i vedtak om pålegg av 27.02.2019.

I deres svar har dere lagt ved kopi av "Fuktguide for kartlegging av fuktskader og tvil om muggsopp" fra 
Astma- og allergiforbundet. Dette er ikke en rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i 
arbeidslokalene.

Veiledning:

Kommunen må utarbeide en rutine som beskriver både hvordan dere skal avdekke fuktskader og 
hvordan disse skal saneres. Rutinen bør være en del av kommunens internkontrollsystem og den bør 
sikre at fuktproblematikk i alle kommunens bygninger håndteres på en forsvarlig måte slik at det ikke 
oppstår vekst av mikroorganismer.

I begrunnelsen i pålegg gitt 27.02.2019 er det henvist til faglige anbefalinger i Byggforskserien. Aktuelle 
faktablad kan være "Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring," "Undersøkelse av fuktskader i 
bygninger" og "Fukt i bygninger. Uttørking."

Dere har mulighet til å få utdtypene veiledning fra saksbehandler hvis dere har behov.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderober 
Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende garderober for kvinner og menn. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 01.11.2019 ha mottatt:
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 Plan med tidsfrist for hvordan kommunen vil imøtekomme kravet om tilstrekkelig 
med garderober for kvinner og menn

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon:

Det henvises til begrunnelse gitt i vedtak om pålegg av 27.02.2019.

Arbeidstilsynet forstår den skriftlige og muntlige tilbakemeldingen slik at det på dette punktet ikke er 
laget en konkret plan med bindene tidsfrist. Påleggspunktet må sees i sammenheng med den veiledning 
Arbeidstilsynet har gitt under påleggspunktet "Inneklima - tiltak og plan."

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - gulvareal 
Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir tilstrekkelig fri 
plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke 
medfører fare for sikkerhet og helse.   

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 01.11.2019 ha mottatt:

 Beskrivelse av hvordan kommunen vil ivareta kravet om at arbeidsplasser skal ha et gulvareal 
som gir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser.

Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon:

Det henvises til begrunnelse gitt i vedtak om pålegg av 27.02.2019.

Arbeidstilsynet forstår den skriftlige og muntlige tilbakemeldingen slik at det på dette punktet ikke er 
laget en konkret plan med bindene tidsfrist. Påleggspunktet må sees i sammenheng med den veiledning 
Arbeidstilsynet har gitt under påleggspunktet "Inneklima - tiltak og plan."

Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 
medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 16.09.2019 ha mottatt:

 Kopi av avviksrutinen

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

 Beskrivelse av hvordan rutinen er gjort kjent for arbeidstakerne

Arbeidstilsynets vurdering av mottatt dokumentasjon:

Det henvises til begrunnelse gitt i vedtak om pålegg av 27.02.2019.

For dette påleggspunktet har dere bedt om utsatt frist.
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Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal 
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan 
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til 
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/6031.
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Med hilsen

Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.) Kristin Eidem Pedersen

senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
TVEDESTRAND SKOLE, Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND
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Tvedestrand kommune 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole 

 

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole  Rektor John H. Johansen 
Arne Garborgs vei 11  tlf. 37 19 95 77 
4900 Tvedestrand   mobil: 95 19 71 77 
tlf. 37 19 95 71  
 

 

Lukking av avvik etter tilsyn på Tvedestrand skole fra Kommunelegen  

 

14. desember 2018 var Kommunelegen på tilsyn. Tilsynet kom på grunn av negativ omtale av 

skolen i media. 

20. desember 2018 mottok kommunen tilsynsrapporten med 3 avvik/pålegg, med frist 1. mai 

2019 til å lukke avvikene. Kommunen har etter søknad til Kommunelegen fått forlenget fris-

ten for tilbakemelding til 14. juni 2019.  

Nedenfor følger kommunens svar som viser til hvordan avvikene er lukket, eller hvordan de 

er planlagt lukket.  

1. Mangelfull Internkontroll.  

Her er det laget felles rutiner og prosedyrer for Tvedestrandskolen.  Kommunens ruti-

ner ligger ved som vedlegg 1.  (Elisabet) 

 

2. Mangelfull vedlikeholdsplan.  

Plan, miljø og eiendom har laget en vedlikeholdsplan vedlegg 2, Når det gjelder mel-

ding av feil og mangler tas småting direkte mellom skolen og vaktmester Ove Anders-

son. Større ting meldes i QM+ inntil vi får ett nytt felles system i IKT Agder. 

 

3. Manglende dokumentasjon for inneklima. Yrkeshelse sør har gjennomført målinger, 

og dokumentasjon ligger ved som vedlegg 4-6.  

 

 

 

.  

Tvedestrand 10.6.2019 

John H. Johansen 
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Arkivsak-dok. 19/08787-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Anonyme henvendelser datert 23.05.2019 innsendt av Killingmo. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av 

informasjonen som fremkommer i saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

Saksopplysninger: 
Sakene som Killingmo fremsatte i sitt brev ble beskrevet punktvis. Sakene blir splittet opp i 13 saker 

inklusiv denne saken. Alle de andre sakene kan identifiseres med at tittelen starter med «Henvendelser 

datert 23.05.2019 - ». Alle sakene starter med beskrivelse av hva Killingmo har skrevet i sitt brev under 

punktet, og fortsetter med svaret til rådmann i Tvedestrand kommune Jarle Bjørn Hanken, svar fra andre i 

administrasjonen og/eller andre svar som er innhentet i saken. 

 

Punkt 1 i brevet dreier seg om søppel på Hagefjorden brygge, at det er vanskelig å komme til for 

håndverkere, at enkelte bedrifter har «monopol» på brygga, og at kommunalt område brukes som 

lagringsplass. Rådmann svarer her at disse problemstillingene allerede har blitt behandlet i 

kontrollutvalgets møte 02.05 under sak 16/19. Rådmannen opplyser videre om at det er kalt inn til et 

samarbeidsmøte vedr. bruk av kommunale brygger med aktuelle aktører i August d.å. Dette punktet anser 

derfor sekretariatet å allerede bli fulgt opp i en annen pågående sak. Møtet i August måtte flyttes på etter 
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innspill fra brukerne, men det jobbes med å få til et møte i September. Kontrollutvalget vil derfor bli 

orientert om denne saken på et senere tidspunkt.  

 

I innledningen i brevet skriver Killingmo: 

« Jeg har mottatt varsler fra personer/næringsdrivende som av ulike årsaker ønsker å være unntatt 

offentlighet. Sakene går på kameraderi og bekjentskaper med administrasjonen og politikere. Jeg har blitt 

opplyst om at en bedrift opererer med ”Kommunegaranti”. Forklaring; dersom dette firmaet får jobben 

skal de sørge for å få saken gjennom i Plankomiteen og Kommunestyret. Flere næringsdrivende føler seg 

fullstendig maktesløse over situasjonen, men er redde for å si fra da de er redd de vil få enda færre 

oppdrag fra Kommunen hvis de varsler. Det har også oppstått et dårlig miljø håndverkerne imellom pga. 

denne forskjellsbehandlingen i regi av kommunen. Jeg bringer herved flere, små og store saker som 

bevitner situasjonen flere opplever etter oppfordring fra forskjellige varslere.  

- Jeg har blitt opplyst om at det er ”egne regler” for Tvedestrand Vekst. Stemmer dette? Min varsler 

mener at da Tvedestrand vekst er et heleid selskap av Tvedestrand kommune, skal de følge de samme 

reglene som kommunen selv om de er et AS. Særlig gjelder dette i anbudssaker. Hvordan er det mulig at 

Tvedestrand Vekst kan gi/ selge et boligområde til en aktør, UTEN at det er lagt ut på anbud, eller vært 

oppe til behandling i kommunestyret.» 

 

Først nevner Killingmo at en bedrift opererer med «kommunegaranti». Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Første del av brevet fra Anne Killingmo refererer til at en bedrift opererer med «kommunegaranti» og 

at det er virksomheter som følger seg maktesløse pga. forskjellsbehandling. Kommunens administrasjon 

er ukjent med det som sies om «kommunegaranti» og har ikke noe grunnlag for å kommentere dette.  

Maktesløshet mv. i det lokale håndverkermiljøet er heller ikke forhold som vi har noe grunnlag for å 

kommentere. Det vises dog i denne sammenheng til leserinnlegg i Tvedestrandsposten av 29.06.19 fra 

Tvedestrand håndverksforening.» Leserinnlegget ligger vedlagt saken. 

 

Killingmo nevner også en maktesløshet i håndverkermiljøet. Tvedestrand håndverksforening skriver i sitt 

leserinnlegg i Tvedestrandposten at «Tvedestrand håndverksforening vil med dette også presisere at vi 

alle er veldig fornøyd med kommunens byggesaksavdeling og administrasjon generelt for profesjonalitet 

ved søknader og støtte og hjelp i byggesaker». Denne maktesløsheten som står beskrevet i brevet ser 

derfor ikke ut til å være noe alle håndverkere kjenner seg igjen i.  

 

Videre i innledningen spør Killingmo om Tvedestrand vekst ikke skal følge de samme reglene som 

kommunen selv om de er et AS. Det spørres særlig om anbudssaker.  

Anbudsregler i Tvedestrand vekst har blitt tatt opp tidligere, etter henvendelse fra Killingmo 23.11.2016. 

Saken ble avsluttet i møte 04.05.2017 sak 7/17. Dette punktet anser derfor sekretariatet som allerede 

besvart fra kontrollutvalgets side. Saksfremlegg og saksprotokoll fra saken ligger vedlagt. 

 

Til slutt skriver Killingmo «Hvordan er det mulig at Tvedestrand Vekst kan gi/ selge et boligområde til en 

aktør, UTEN at det er lagt ut på anbud, eller vært oppe til behandling i kommunestyret.» Dette 

spørsmålet er også stilt i hennes brev punkt 6 «Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, 

Tangenheia og Hagefjordbrygga/hyttefelt», og vil bli besvart under dette punktet.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser saken vedrørende anbudsregler i Tvedestrand vekst som allerede behandlet og 

avsluttet tidligere fra kontrollutvalgets side. Punkt 1 anser sekretariatet å allerede bli fulgt opp i en annen 

pågående kontrollutvalgssak. Når det gjelder påstanden om «kommunegaranti» så har ikke sekretariatet 

mottatt dokumentasjon som tyder på at dette er en garanti etter avtale med kommunen. Sekretariatet kan 

derfor ikke se at det er hold i påstandene. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ikke går videre 

med saken på bakgrunn av det som fremkommer i saken.  

 

Vedlegg:  

- Saksprotokoll sak 7/17 

- Orientering om Tvedestrand Vekst AS 

- Leserinnlegg Tvedestrandposten 29.06.2019 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 16/14261 
Arkivkode  
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 04.05.2017 7/17 

 

 

 

Orientering om Tvedestrand Vekst AS 

 

 

Tvedestrand kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.05.2017 sak 7/17 

 

Møtebehandling 
Styreleder Carl Bertelsen og forretningsfører Solveig Røvik i Tvedestrand Vekst AS orienterte om 

selskapet og driften. De svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 16/14261-7 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 04.05.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Tvedestrand Vekst AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Skriv inn forslag til vedtak 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk til møtet 16.02.2017 en henvendelse vedrørende Tvedestrand Vekst AS. I 

henvendelsen ble det blant annet stilt spørsmål ved selskapets kjøp av entreprenørtjenester uten angivelig 

at det hadde vært på anbud. I kontrollutvalgets møtet orienterte administrasjonen om selskapet og utvalget 

diskuterte saken. Kontrollutvalget kom frem til at man ønsket å invitere Tvedestrand Vekst AS 

v/styreleder og forretningsfører til å orientere om selskapet i neste møte 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Tvedestrand Vekst er et aksjeselskap heleid av Tvedestrand kommune og ble stiftet 27.04.1977. 

Selskapets formål er at det alene eller i samarbeid med andre skal erverve arealer, utvikle boligtomter, 

næringsarealer, industribygg og foreta annen tilrettelegging som fremmer næringsutvikling og bosetting i 

Tvedestrand. I 2015 omsatte selskapet for kr. 180 000. Tvedestrand Vekst AS har også et heleid 

datterselskap som heter Hagefjorden Brygge AS og er medeiere i Tangenheia AS. Hagefjorden Brygge 

AS skal etablere og utvikle service- og småbåtanlegg, brygge og parkeringsanlegg ved Hagefjorden 

brygge og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette. I Tangenheia AS eier Tvedestrand Vekst 

AS 50 % av selskapet. Formålet med selskapet er p utvikle og selge tomer på Tangenheia i Tvedestrand 

kommune.  

 

I forbindelse med behandlingen av Plan for selskapskontroll 2016-2019 utarbeidet Aust-Agder Revisjon 

IKS et forslag til plan basert på en vesentlighetsvurdering av selskapene Tvedestrand kommune har 

eierandeler i. Revisjonen vurderte Tvedestrand Vekst AS til middels/lav vesentlighet. Det ble gjennomført 

en selskapskontroll av selskapet i 2010. 

 

Kontrollutvalget har invitert styreleder og forretningsfører for Tvedestrand Vekst til å orientere om 

selskapet og svare på eventuelle spørsmål i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/08787-14 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Hagefjorden brygge 2 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av rådmannens redegjørelse. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 2 «Hagefjorden brygge 2» skriver Killingmo følgende: 

 

«-Bygging av to hytter i et område som er et friareal  

- Det reageres på at byggherre Aktiva eiendom/ Hagefjorden Panorama har fått lov til dette av 

plansjefen.  

Enhetsleder har endret planen UTEN politisk behandling Reguleringsplanen er ikke er forelagt verken 

naboer eller andre myndigheter.» 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken skriver i sitt svar:  

«Activa Eiendom har søkt reguleringsendring for 2 nye tomter, samt justering av en tredje tomt og ny 

parkeringsplass: Saksbehandlingen som har skjedd i saken er gjengitt i vedlagt kopi av D-sak 139/19 
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datert 20.5.2019. Saken har vært fremlagt planutvalget 2 ganger, og her gjengis bare hovedpunktene i 

prosessen:  

1. 10.4.2018 Reguleringsendringen unntatt omsøkt p-plass ble godkjent med hjemmel etter PBL. 12-14. 2 
ledd  

2. 11.9.2018 planutvalget ba om redegjørelse for saken. Forslag om å oppheve vedtaket falt med 5 mot 3 
stemmer  

3. 5.2.2019 Planutvalget ble på nytt informert om prosessen, og fattet slikt vedtak: «Flere parter høres, 

og det fattes et nytt administrativt vedtak som kan påklages.»  

4. 20.5.2019 Etter utvidet høring ble det fattet nytt vedtak den 20.5.2019. En av tomtene ble justert litt i 
forhold til forrige vedtak. Vedtak ble sendt alle saksparter inkl. fylkesmann og fylkeskommune 23 mai..  

5. Klagefrist utløp 13 juni 2019 uten at klage på vedtak er mottatt.  

6. Plansaken er avsluttet, og endringen rettsgyldig.» 

 

Saken ble fremlagt planutvalget 2 ganger, en utvidet høring ble gjennomført og vedtak ble så sendt alle 

saksparter inkl. fylkesmann og fylkeskommune.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets 

virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går følgelig ikke inn i 

enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om henvendelsen kan tyde 

på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer 

som den er underlagt. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har ikke myndighet til å overprøve eller 

tilsidesette vedtak fattet av andre kommunale organer. 

 

Sekretariatet kan ikke se noe som tyder på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen 

ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt i denne saken. Sekretariatet anbefaler derfor at 

kontrollutvalget ikke går videre med saken. 

 

 

Vedlegg:  

- Sak 139/19 

- Utdrag delegasjonsreglement 
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Tvedestrand kommune 

 
Protokoll 

Arkivsak: 2017/2575-23 

Arkiv: L13 

Saksbeh: Svein Olav Dale 

Dato: 15.05.2019 
 

 
 

Saksnr Utvalg Dato 

139/19 Delegasjonssaker plan, miljø og eiendom 20.5.2019 
 

Endring av reguleringsplan etter pbl. §12-14, 2 ledd Hagefjorden 
panorama 

 
 

Vedtak 

Delegert vedtak i sak 93/18 dat. 10.3.2018 oppheves som følge av at det er gjort 
politisk vedtak om at flere parter skal høres. Nytt vedtak gjengis her: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2.ledd godkjennes søknad om 
reguleringsendring på følgende vilkår: 
 

1. Nytt parkeringsareal kan ikke godkjennes, og må tas ut av planen.  
2. Kotehøyden på ferdig gulv og mønehøyde for BFF 12 reduseres med 1,0 m til 

henholdsvis 22,5 moh. og 29,5 moh.  
3. Tomt BFF 12 må gis endret planavgrensning/tomtegrense og byggegrense slik 

det er vist med rødt her:  
 

 
 

4. Plankart, bestemmelser og beskrivelse må revideres i samsvar med ovennevnte 
avgjørelse, og bekreftelse på at revisjonen er godkjent av kommunen må 
foreligge før planendringen er rettsgyldig 
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Bakgrunn for saken 

Det er søkt om reguleringsendring for etablering av 2 hyttetomter innenfor det regulerte 
hyttefeltet på gnr. 76, bnr. 292, samt å utvide eksisterende tomt 9 og gjøre noen 
justeringer vedrørende planeringshøyder til enkelte hyttetomter for å få en bedre 
tilpasning til terrenget rundt. 
 
Det er også søkt om å utvide parkeringsplassen nede ved Hagefjordbrygga med 7  
parkeringsplasser. Detaljert beskrivelse av planeringshøyder, og tomtearrondering mm. 
følger av planforslaget i kart, bestemmelser og beskrivelse. 
 

Problemstilling 

Ny behandling av søknad om reguleringsendring 
 

Faglige merknader/historikk 

Etter gjeldende delegasjonsreglement er myndigheten til å avgjøre 
reguleringsendringer etter § 12-14, 2 ledd delegert til rådmannen. Rådmannen har 
videredelegert myndigheten til enhetsleder for plan, miljø og eiendom. 
 
Den 10.4.2018 godkjente enhetsleder reguleringsendringen som omsøkt, med unntak 
av parkeringsområdet. I forkant av vedtaket var naboene varslet, og disse hadde ingen 
merknader. Fylkesmannen og fylkeskommunen var ikke forhåndsvarslet da det var 
vurdert at ingen statlige eller regionale interesser var berørt. 
 
I planutvalgsmøte den 11.9.2018 ble administrasjonen bedt om å informere om saken, 
og det ble deretter fremmet forslag om å oppheve vedtaket og ta det opp til politisk 
behandling neste møte. Forslaget falt med 3 mot 5 stemmer. 
Etter henvendelse fra administrasjonen skriver fylkesmannen følgende i epost av 
14.12.2018: 
 
Fylkesmannen støtter kommunen i avgjørelsen om å behandle tiltakene gjennom endring av 
reguleringsplan, og ikke gjennom dispensasjon. Vedrørende hvorvidt endringen kan tas som 
mindre endring, eller bør gjennomføres gjennom en full planprosess, kan ikke Fylkesmannen ut i 
fra oversendte dokumenter se at endringene i større grad vil gå ut over hovedrammene i planen. 
 
Utvalgsleder var deretter i kontakt med fylkesmannen om saken. Fra svaret til 
fylkesmannen, som ble sendt med kopi til kommunen, heter det bl.a.: 
 
Vi har i og med dette ikke gitt noen vurdering av hvorvidt endringen i det hele tatt kan behandles etter 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 annet ledd, eller om den må, eller ev. bør behandles etter første 
ledd. 
 
For det andre understrekes at vi har gitt en kort kommentar om at vi ut fra oversendte dokumenter, 
dvs. henvendelsen fra kommunen av 8.10.2018, ikke kunne se at endringen i større grad ville gå ut 
over hovedrammene i planen. Det presiseres at vi kun har gitt vår vurdering av, og ikke på noen 
måte tatt stilling til saken, samt at vår vurdering, som alltid, er gitt i lys av de interesser vi er satt til å 
ivareta. 
 
Ut fra lovens ordlyd og nevnte rundskriv, fremgår at det som omfattes av delegasjonsforbudet, 
er viktige natur- og friluftsområder, og ikke alle slike områder som sådan. Videre fremgår at hva 
som må anses som «viktige» natur- og friluftsområder, må avgjøres konkret i det enkelte tilfelle. 
Det vises til at det i utgangspunktet er opp til kommunen selv å avgjøre hvorvidt en endring kan 
behandles etter pbl. § 12-14 annet ledd, eller om endringen må behandles etter første ledd. 
Herunder er det også i utgangspunktet opp til kommunen å avgjøre om et ev. berørt natur- eller 



31/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Hagefjorden brygge 2 - 19/08787-14 Henvendelser datert 23.05.2019 - Hagefjorden brygge 2 : Vedlegg pkt. 2 - sak 139.19

friluftsområde er «viktig», og slik at en endring ikke kan behandles etter pbl. § 12-14 annet ledd. 
 
Administrasjonen redegjorde for kommunikasjonen med fylkesmannen mm i 
planutvalgsmøte møte den 5.2.2019, der det ble protokollert følgende avgjørelse: 
 

«Flere parter høres, og det fattes et administrativt vedtak som kan påklages.» 
 

Administrasjonen har gitt beskjed til forslagstiller at vedtaket vil tas opp til ny 
behandling, og at det ikke vil bli godkjent tiltak etter reguleringsendringen før nytt 
vedtak foreligger. Dette er akseptert. 
 
Det er sendt nye nabovarsel til alle grunneiere innenfor og ved hyttefeltet og og 
boligfeltet Øygardskogen, og fylkeskommunen er bedt om å gi uttalelse. Planendringen 
ble sendt til ny høring 19.3.2019, med høringsfrist 13.4.2019. 
 
Fylkeskommunen gir tilbakemelding om at endringen ikke berører nasjonale eller 
regionale interesser som fylkeskommunen skal ivareta, og de har heller ikke merknader 
knytta til automatisk fredete kulturminner, men minner om aktsomhetsplikten. 
 
Det er bare kommet merknader fra 2 av de private høringspartene, Tore Nedrebø og 
Stein Erik Wang. 
 
Nedrebø uttaler at han ikke har noen innvendinger til planforslaget, mens Wang 
opprettholder tidligere merknader og har utfyllende kommentarer: 
 
Resyme av hovedpunktene i innspillene til Wang gjengis nedenfor: 
 
17.9.2018 • Etter min viten er det snakk om 3 nye hytter og ikke 2 som i avis innlegget. 

Det vises til den totale utvidelse av feltet og ikke minst inngrep i friområde. 
Friområde er også (forhåpentligvis) tenkt benyttet av de som har helårsboliger i 
Øygardsskogen. Slik den øverste hytten er plassert vil dette kunne kalles en riktig 
Panorama tomt, der den grenser til høyeste topp på friområdet og naturlig kunne 
komme til å bli en del av denne tomten. Etter min mening vil dette være 
ødeleggende for øvrig fri ferdsel på denne toppen, som forøvrig er et flott 
utsiktspunkt og turområde for fastboende. 
 
Er det slik at administrasjonen har en strategi på at det er kun hytteutbygging som 
beriktiger Hagefjorden i Tvedestrand kommune. Er det strategi i at regulert 
boligfelt i Hagefjorden etterhvert også kommer til å bli omregulert til hyttefelt? 
Viser i så måte til at administrasjonen er kjent med ønsker om at boligfeltet 
nettopp ønskes omregulert til fritidsboliger. 
 

8.4.2019     Som tidligere beskrevet har og er undertegnede fortsatt sterkt imot og kritisk til at 
det foretas denne type inngripen og endring av tidligere vedtatt regulert friområde. 
Viser i så måte til min tidligere kommunikasjon vedrørende dette standpunkt. 

 
Ønsker svar og dokumentasjon på følgende spørsmål: 
Er vedtaket fra april 2018 om endring av reguleringsplanen opphevet? 
Hvordan er saken tenkt videre i forhold til prosedyre og saksgang? 
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Da nabovarsel (endring av reguleringsplanen datert 19.03.2019) ikke inneholder 
hvor grensen til friområdet går, er det naturlig og be om at denne informasjonen 
ettersendes alle de andre som er involvert i høringen. 
 
Hyttefeltet Hagefjorden Panorama vil med utbygging av disse to nevnte tomtene 
"sperre" all mulighet for gjennomgående ferdsel og mulighet for å benytte det 
flotte området for friluft og velvære. 
 

 
Administrasjonens kommentar til innspillene. 
 
Om spørsmålene til utført arbeid mm.: I merknadene stilles det en rekke spørsmål ved 
gjennomføringen av det som nå er under arbeid i feltet. Dette gjelder oppføring av mur, 
omgjøring av enkelthytte til tomannshytte, bekreftelse på at byggehøyde er i henhold til 
plan, steinmasser som stenger vei, avskoging etter brann. Disse spørsmålene vil bli 
fulgt opp og besvart ved eget brev fra byggesaksavdelingen. 
 
Om videre prosess: Vedtaket som nå fattes i saken vil erstatte vedtaket av 10.4.2018. 
Vedtaket sendes alle høringsparter inklusiv fylkesmannen og fylkeskommunen. Dersom 
vedtaket påklages vil klagen behandles av planutvalget, og opprettholder planutvalget 
vedtaket så går saken videre til fylkesmannen for endelig behandling av klagen. 
 
Vedtaket er rettskraftig fra det øyeblikk det fattes. Klager kan be om oppsettende 
virkning etter fvl. §42, det vil si at vedtaket ikke kan effektueres før klagen er endelig 
avgjort. Det er planutvalget, eventuelt fylkesmannen, som tar stilling til oppsettende 
virkning. 
 
Om ytterligere høring: Det som ble sendt ut til private oppsittere i området viser entydig 
hvordan planendringen er tenkt gjennomført, og ser ikke behov for ytterligere høring. 
 
Om virkning av planendring:  
 
Veger og tomter som er under opparbeidelse er etter administrasjonen vurdering godt 
tilpasset terrenget, og de 2 nye tomtene vil landskapsmessig oppfattes som en naturlig 
fortetting i bebyggelsen. Administrasjonen vil likevel be om noe justering av tomt 12 
BFF. De nye tomtene blir liggende i bakkant av feltet, og endringen vil medføre en 
høyere utnyttelse av etablert infrastruktur i samsvar med overordnet arealpolitikk. 
Høyere utnyttelse går i dette tilfelle ikke på bekostning av landskapsvirkning, friluftsliv 
eller andre verneinteresser. Endringene i planeringshøyde fremstår også som 
fornuftige tilpasninger. Administrasjonen har vært på befaring ved behandlingen av 
saken, og er ikke enig i at reguleringsendringen omfatter så viktige friområder at 
delegasjonsforbudet slår inn. Begge tomtene er trukket i bakkant av allerede regulert 
bebyggelse, og lagt ned i terreng mot parkeringsplassen som er anlagt i området. Det 
er god bakgrunnsdekning, og eksisterende infrastruktur kan benyttes. De nye tomtene 
skal betjenes med gangvei fra parkeringsplass i bakkant av feltet, et område som er lite 
egnet til friluftsformål. Endringen vil medføre en høyere utnyttelse av etablert 
infrastruktur, noe som er i samsvar med overordnet arealpolitikk. Høyere utnyttelse går 
etter administrasjonens vurdering ikke på bekostning av landskapsvirkning, friluftsliv 
eller andre verneinteresser. Ingen statlige eller regionale interesser blir berørt. 
Endringene i planeringshøyde fremstår også som fornuftige tilpasninger etter 
administrasjonens vurdering. 
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I nærområdet er det store offentlige friområder i grei gangavstand både til Pers Øygard 
og Movik. I slike viktige friområder ville forøvrig ikke tilsvarende saksbehandling kunne 
vært gjennomført etter delegert myndighet.  
 
Arealene som nå er regulert til fritidsbebyggelse var tidligere del av et statlig sikret 
friluftsområde, men dette ble frigjort til utbygging etter egen makeskifteavtale med 
direktoratet for naturforvaltning. I kommuneplanen er arealet merket oransje på kartet 
nedenfor definert som utbyggingsområde for hytter med plankrav. De 2 nye tomtene 
går delvis på utsiden av dette området begrunnet med at det da blir bedre 
terrengtilpasning enn om de hadde vært trukket høyere opp og helt inn i formålet til 
hytter. 
 
Forslaget om nytt parkeringsområde kan etter rådmannens vurdering ikke behandles 
som en endring etter §12-14 andre ledd, selv om det er gjort lovendring der flere tiltak 
kan komme inn under denne bestemmelsen enn tidligere. Parkeringsplassen vil gjøre 
inngrep i et regulert friområde på et sentralt sted ved innfallsporten til Pers Øygard 
friområde, og medfører sprengning i et eksponert svaberg. 
 
Kotehøyden på ferdig gulv tomt 12 er angitt til 23,5 moh og kotehøyde mønehøyde 
30,5 moh. Høyeste punkt for toppen ved siden av tomten er 30,5 moh. For å 
minimalisere høydevirkningen settes maks gulvhøyde til 22,5 m og maks mønehøyde til 
29,5 m. I tillegg justere tomtegrense/byggegrense som vist med rødt i kartutsnitt i 
vedtaket. Dette er en korreksjon som ikke var med i opphevet vedtak av 10.4.2018 
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Svein O. Dale 
Enhetsleder 
 

Plan,Miljø og Eiendom 
Mob. 91661424  Telf. 37199541 

 
 

Kopimottakere 

 

 

 
Fylkesmannen 
Fylkeskommunen 
Activa Eiendom 
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Tvedestrand kommune 
Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 

 

 

 
Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet              

 

 

 

Hvem kan De klage til? Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes 
klageinstansen, som er Fylkesmannen. 
 

Klagefrist Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart 
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.  
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 
 

Rett til å kreve 
begrunnelse 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar 
begrunnelsen. 
 

Innholdet i klagen De må presisere 
- Hvilket vedtak De klager over 
- Årsaken til klagen 
- Den eller de endringer som De ønsker 
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen. Klagen må undertegnes. 
 
 

Utsetting av 
gjennomføring av vedtaket 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort (oppsettende virkning). 
 

Rett til å se 
saksdokumentene og til å 
kreve veiledning 

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette 
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få 
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for 
saksbehandlingen. 
 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil 
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 
 

Klage til 
Sivilombudsmannen 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan 
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av 
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort 
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av 
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er 
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen. 
 

 

En eventuell klage sendes til:     Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
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Vedlegg punkt 2:  Hagefjord brygge 2: Delegasjon 

Saken ble i første omgang behandlet administrativt med hjemmel i PBL. § 12-14, 2 ledd.  

Utdrag fra delegasjonsvedtak i kommunestyret 26 mai 2009: 

«Rådmannen er delegert myndighet til å gjøre vedtak om mindre vesentlige endringer i 

reguleringsplan, eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, , jfr. 

§12-14 pl.b.l.  Det samme gjelder myndighet til å gi dispensasjon fra plan der dette vurderes 

som kurant.» 
 

Og i delegasjonsreglementet vedtatt juni 2016 heter: 

Særlover  
Rådmannen har fullmakt til å fatte vedtak etter all særlovgining i saker av ikke prinsipiell 

karakter eller hvor myndighet ifølge lov ikke tilligger kommunestyrets selv eller gitt til annet 

organ. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten. 

Etter at det kom inn klage på vedtaket ble saken tatt opp i planutvalget av utvalgsleder, og 

saksbehandlingen har 2 ganger vært opp i planutvalget til behandling, og administrasjonen fikk 

fullmakt til å ferdigbehandle saken etter at flere oppsittere i nærområdet fikk anledning til å uttale 

seg. 

Saksbehandlingen som har skjedd politisk og administrativt fremgår av vedlegg til punkt 2. 
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Arkivsak-dok. 19/08787-15 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Borøykilen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken oversendes til kommunen da den ikke anses å være under kontrollutvalgets mandat.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 3 «Borøykilen» hevder Killingmo:  

«Her er kommunal vei ødelagt pga. transport av store mengder stein fra hytte-eier Mørch nabo til Carl F. 

Bertelsen. Ca. 1900 billass kjørte gjennom Borøyveien med masse som ble dumpet ved Dynge. Dette 

skjer samtidig med at Carl F. Bertelsen satt i Kommunestyret.» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar «Vår enhet for teknisk drift kjenner ikke til den påståtte transporten over 

Borøykilveien slik det er beskrevet i varslet. Det gjøres oppmerksom på at transport på kommunal vei er 

fullt lovlig så lenge man ikke overskrider godkjent akseltrykk på veien. Når det gjelder tilstand på veien, 

så er denne nedslitt på lik linje med flere andre kommunale veier. Det er behov for utbedring av denne 

veistrekningen på linje med flere av de andre kommunale veiene.» 
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Veiloven §1 første ledd sier: «Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir 

halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. Alle andre vegar eller 

gater blir i denne lova å rekne for private.» 

 

Forskrift om bruk av kjøretøy §5-3 «Bruk av offentlig veg, dispensasjoner» beskriver så hvilke vekter 

eller dimensjoner som er tillatt på veier i de forskjellige bruksklassene uten at man har behov for å søke 

dispensasjon.  

 

Det er ikke beskrevet i Killingmos henvendelse hvor stor vekt det aktuelle kjøretøyet hadde.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets 

virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går følgelig ikke inn i 

enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om henvendelsen kan tyde 

på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer 

som den er underlagt. Sekretariatet har ikke mottatt informasjon som tyder på svikt i den kommunale 

saksbehandlingen i den aktuelle saken. 

 

Sekretariatet anbefaler at saken oversendes til kommunen, da den ikke anses å være under 

kontrollutvalgets mandat.  
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Arkivsak-dok. 19/08787-16 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Dypvåg Knutan Hovet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber administrasjonen om ny oppdatering i saken i løpet av 

våren 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 4 skriver Killingmo: 

«-Er det søkt om å flytte lass med soldejord  

- Hvor er skilt om anleggstrafikk/ kryssing av vei med hjullastere  

- Brenning av søppel  

- Mottak og lagring av alle typer masser  

- Jordproduksjon.  

- Utfylling av løsmasser på Størdal/Dypvåg og knusing av stein på Grønland på lørdager. Nabo varsler 

men entreprenøren får bare fortsette. ”Vi andre ville aldri fått lov” sier min varsler.» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Eiendommen eies av opplysningsvesenets fond, og har adkomst til fylkesvei 411. Det er foreløpig ikke 

funnet noe om saken i kommunens arkiv. Hva vegvesenet har godkjent har vi ikke oversikt over.  
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Byggesaksavdelingen har den 13.06.2019 tatt kontakt med Brødrene Knutsen og bedt om en redegjørelse 

for hvilke tillatelser de har i denne saken. Det har pågått lagring av stein og anleggsutstyr på denne 

plassen over mange år. Vi vil ettersende evt. svar fra Brødrene Knutsen Maskin.» 

 

Slik sekretariatet tolker svaret så blir saken håndtert fra kommunens side. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å følge opp saken videre, og be administrasjonen om ny 

oppdatering i saken i løpet av våren 2020. 
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Arkivsak-dok. 19/08787-17 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Oppkjøring til Tangenheia 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber kommunens administrasjon om å orientere 

kontrollutvalget når Tvedetrand Vekst har redegjort for sikringsbehovet.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

Saksopplysninger: 
Killingmo spør her «hvorfor må/ har ikke Tvedestrand Kommune/ Vekst sikret dette området?» 

Rådmannen skriver i sitt svar: «Vi oppfatter at spørsmålet gjelder sikring av fjellskjæring som er sprengt 

ut. Tillatelse til tiltaket/sprengningen er gitt. Byggesaksavdelingen har den 13.06.2019 tatt kontakt med 

Tvedestrand Vekst og bedt om en redegjørelse for sikringsbehovet via den ansvarlige søker/utførende.» 

 

Denne saken ser derfor ut til å bli håndtert fra kommunens side. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be administrasjonen om å bli orientert når Tvedestrand Vekst 

har orientert Tvedestrand kommune om sikringsbehovet. 
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Arkivsak-dok. 19/08787-18 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, 

Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 6 «Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ 

hyttefelt» kommer Killingmo med følgende påstand/ spørsmål:  

«Hvordan er det mulig at Tvedestrand Vekst kan selge et boligområde til en, UTEN at det er lagt ut på 

anbud, eller vært oppe til behandling i kommunestyret. Det ryktes også om svært lave priser til utbygger. 

Kr. 24,- pr. m2 på de beste tomtene midt i sentrum.» 

 

Tvedestrand vekst skrev følgende i sitt svar: 

«Redegjørelse ang salget av Slettenplatået ble gitt til Kontrollutvalget i 2017, se vedlegg. 

Tvedestrand Vekst stod for regulering og salgsarbeidet for Valbergheia. Ingen av tomtesalgene ble 

forelagt kommunestyret, men solgt til markedspris.   
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Det ble solgt enkelt tomter men også tomteområder. Dønnestad AS, Tvedestrand kommunale boligstiftelse 

og Rune Moen kjøpte tomteområdet på lik linje med Br. Knudsen. Disse salgene ble heller ikke forelagt 

kommunestyret.» 

 

I selskapets vedtekter §3 står det: «Selskapet er et aksjeselskapet heleid av Tvedestrand Kommune. 

Selskapets formål er å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og 

aktivitet i Tvedestrand kommune. Selskapet skal engasjere seg i utvikling og vekst i Tvedestrand 

Kommune, herunder næringsutvikling og byutvikling.» 

I vedtektenes §4 står det: «Aksjene skal ikke kunne overdras uten kommunestyrets samtykke.» men 

sekretariatet kan ikke se at det i vedtektene står at kjøp og salg av eiendommer skal gå via 

kommunestyret.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Tvedestrand vekst skriver i sitt svar at tomtesalgene ikke ble forelagt kommunestyret, men solgt til 

markedspris. Påstanden om svært lave priser ser derfor ikke ut til å stemme. Sekretariatet kan ikke se at 

det står i vedtektene at kjøp og salg av eiendommer skal gå via kommunestyret, og sekretariatet kan 

derfor ikke se at Tvedestrand vekst har brutt sine vedtekter her.  

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

- Svar til kontrollutvalget datert 22.08.19 

- Kjøpekontrakt mellom Tvedestrand vekst og Brødrene Knutsen Maskin A/S 

- Svar til kontrollutvalget datert 6.1.2017 
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Sendt: 22. august 2019 12:04 
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Kopi: 'Morten Lindvik' 
Emne: Re: spørsmål fra kontrollutvalget - salg av boligområde 
Vedlegg: dokumenter til Kontrollutvalget.pdf; svar til Kontrollutvalget.docx 
 

Hei 

 

Redegjørelse ang salget av Slettenplatået ble gitt til Kontrollutvalget i 2017, se vedlegg. 
Tvedestrand Vekst stod for regulering og salgsarbeidet for Valbergheia. Ingen av tomtesalgene ble 
forelagt kommunestyret, men solgt til markedspris.  
Det ble solgt enkelt tomter men også tomteområder. Dønnestad AS, Tvedestrand kommunale 
boligstiftelse og Rune Moen kjøpte tomteområdet på lik linje med Br. Knudsen. Disse salgene ble 
heller ikke forelagt kommunestyret. 
 
Gi beskjed om dere trenger ytterligere dokumentasjon 
 
med vennlig hilsen 
Tvedestrand Vekst 
Solveig A Røvik 

 

Den 22.08.2019 11:34, skrev Agnes Gullingsrud Fjeldstad: 

Hei! 
Beklager alle spørsmålene, men det ser ut til at jeg har glemt å sende dere 
dette spørsmålet tidligere. 
I A. Killingmo sitt brev punkt 6 «Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, 

Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt» spør Killingmo:  
«Hvordan er det mulig at Tvedestrand Vekst kan selge et boligområde til en, UTEN at 

det er lagt ut på anbud, eller vært oppe til behandling i kommunestyret. Det ryktes 

også om svært lave priser til utbygger. Kr. 24,- pr. m2 på de beste tomtene midt i 

sentrum.» 
Er dette noe dere kjenner til?  
Hva er deres svar på påstandene? 
Med vennlig hilsen 
Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Rådgiver 
Tlf. 91726506 
Epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no 
www.temark.no 

Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Tvedestrand Vekst       

Pb 38 

4901 Tvedestrand 

post@tvedestrandvekst.no     6. januar 2017 

 

 

Kontrollutvalget for Tvedestrand Kommune 

 

 

 

Viser til deres henvendelse på mail 5. januar 2017. Nedenfor forsøker vi å redegjøre for deres 

spørsmål. 

 

Tvedestrand Vekst ble stiftet 27.04.1977, Registert i Foretagsregisteret 07.05.1992 

(firmaatest vedl. 1) 

 

FORMÅL 

Tvedestrand Vekst AS er et aksjeselskapet heleid av Tvedestrand kommune. Selskapets 

formål er å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og 

aktivitet i Tvedestrand kommune. Selskapet skal engasjere seg i prosjekter som  fremmer 

vekst i Tvedestrand kommune, herunder næringsutvikling og byutvikling. 

 

Selskapets vedtekter framgår av vedlegg 2. 

Tvedestrand kommune eier 100% av aksjene 

Ordfører utgjør i hht fullmakt selskapets generalforsamling. 

Selskapet følger aksjelov og regnskapslov  

 

Styrets sammensetning framgår av vedl. 1 

 

Salg av eiendom: 

 Del av gnr. 2/bnr. 140 til Brdr. Knutsen Maskin AS 2010   vedl.  

 Tvedestrand Kommunale Boligstiftelse, 2 tomter  2013   vedl.  

 

Overdragelse av tomtefeste/opsjon ang kjøp til Tvedestrand Kommune  2015  vedl. 
 
Det er tidligere solgt tomter  til enkeltpersoner samt til entrepenørene: Andreas Dønnestad AS, Rune 
Moen, Arendal Boligbyggelag.  

 

Tangenheia AS  

Tomteområdet på Tangenheia (Valbergheia 3) ble overdratt fra Tvedestrand Kommune til 

Tvedestrand Vekst i 2010. Området ble regulert til 73 boenheter og overført til Tangenheia 

AS i 2012.  

50% av aksjene eies av Tvedestrand Vekst, 50% av WariHus AS. WariHus er 



35/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt - 19/08787-18 Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt : svar til Kontrollutvalget

2 
 

forretningsfører. 

Tvedestrand Vekst hadde kontakt med flere interessenter, og valgte WariHus som 

samarbeidspartner for utviklingen av området.  

 

Hagefjorden Brygge AS 

I forbindelse med utbygging på Hagefjorden Brygge i 2011-13, ble Hagefjorden Brygge AS 

etablert. Selskapet er 100% eide av Tvedestrand Vekst. 

Firmaattest og vedtekter se vedl.  

 

Avtale ang. salg av areal til fritidsbebyggelse se vedl.  

Salgskontrakt med Hagefjorden Panorama  

 

Redegjørelse ang avtaler om entrepenørarbeid i forbindelse med Hagefjorden Brygge se eget 

vedl.  

 

 

Ta kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon eller dokumentasjon 

 

Mvh 

Tvedestrand Vekst 

 

 

Solveig A Røvik 

forretningsfører  
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Vedl. 1 Firmaattest  

Organisasjonsnummer: 963 863 969 

Navn/foretaksnavn: TVEDESTRAND VEKST AS 

Organisasjonsform: Aksjeselskap 

Forretningsadresse: Tvedestrand Kommune 

4900 TVEDESTRAND 

Kommune: TVEDESTRAND 

Postadresse: Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND 

Registrert i Enhetsregisteret: 20.02.1995 

Stiftelsesdato: 27.04.1977 

Forretningsfører: Solveig Annette Røvik 

Vedtektfestet formål: 

Alene eller i samarbeid med andre å erverve arealer, utvikle  boligtomter, næringsarealer, 

industribygg og foreta annen  tilrettelegging som fremmer næringsutvikling og bosetting i  

Tvedestrand kommune. Selskapet skal levere tjenester og kapital til  nye og eksisterende 

lokale, private og kommunale virksomheter, slik at  de kan oppnå forretningsmessig suksess 

og får bedret sine muligheter  til å opprettholde/skape arbeidsplasser.    

Virksomhet/art/bransje: 

Levere tjenester og kapital til nye og eksisterende lokale, private og kommunale  

virksomheter, slik at de kan oppnå forretnings-  messig suksess og får bedret sine muligheter  

til å opprettholde/skape arbeidsplasser.  

Næringskode(r): 

41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 

 

Sektorkode: 

1520 Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 

Særlige opplysninger: 

Registrert i Foretaksregisteret 

Sist innsendte årsregnskap 2015 

Styre: 

Styrets leder: 

Carl Ferdinand Bertelsen 
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Styremedlem: 

Marianne Landaas 

May Britt Lunde 

Geir Horst Søraker 

Kari Margrethe Stoveland Sjursen 

Signatur: 

To styremedlemmer i fellesskap. 

Revisor: 

Godkjent revisjonsselskap 

Organisasjonsnummer 981 497 023 

AGDER-TEAM REVISJON AS 

Teknologiveien 1 

4846   ARENDAL 

 
 
 
 

  



35/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt - 19/08787-18 Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt : svar til Kontrollutvalget

5 
 

Vedl. 2  
VEDTEKTER FOR TVEDESTRAND VEKST AS. 

 

§1 

Selskapets navn er Tvedestrand Vekst AS. 

 

§ 2 

Selskapets forretningskontor skal ligge i Tvedestrand kommune. 

 

§ 3 

Selskapet er et aksjeselskapet heleid av Tvedestrand Kommune. Selskapets formål er å erverve og 
utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og aktivitet i Tvedestrand kommune.  
Selskapet skal engasjere seg i utvikling og vekst i Tvedestrand Kommune, herunder næringsutvikling 
og byutvikling.  

 

§ 4 

Selskapets aksjekapital er kr 2 500 000 fordelt på 2 500 aksjer,-  pålydende kr 1.000, fullt innbetalt og 
lydende på navn. 

§ 5 

Aksjene skal ikke kunne overdras uten kommunestyrets samtykke. 

§ 6 

Selskapets styre velges av generalforsamlingen for 2 år og skal bestå av 5 styremedlemmer, Selskapet 
forpliktes av styreformann og et styremedlem i fellesskap.  Styret kan meddele prokura. 

§ 7 

Styret kan tilsette forretningsfører som skal forestå den daglige ledelse av selskapet. 

Forretningsføreren kan møte på styremøtene med talerett, men har ikke stemmerett. 

 

§8 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.  Innkalling skjer i brev med 
14 dagers varsel.  Den ordinære generalforsamling skal: 

 

1. Behandle og fastsette resultatregnskap og balanse for siste år 

 

2. Behandle anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte 
balanse. 

 

3. Foreta valg av styremedlemmer og styreleder. 
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4. Foreta valg av revisor. 

 
5. Vedta eventuell utbytteutdeling. 

 
6. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 

 

§ 9 

Spørsmål som det ikke måtte være truffet bestemmelse om i vedtektene, skal behandles etter regler 
i den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
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Nøkkelopplysninger fra 

Enhetsregisteret 
Organisasjonsnummer: 899 246 152 

Navn/foretaksnavn: TANGENHEIA AS 

Organisasjonsform: Aksjeselskap 

Forretningsadresse: c/o Tvedestrand Kommune 

Tjennaveien 30 

4900 TVEDESTRAND 

Kommune: TVEDESTRAND 

Postadresse: 

- 

Registrert i Enhetsregisteret: 20.12.2012 

Stiftelsesdato: 30.10.2012 

Daglig leder/ adm.direktør: 

Øystein Aslaksen 

Vedtektfestet formål: 

Utvikling og salg av tomter på Tangenheia i Tvedestrand kommune  og 
annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder  garantistillelser. 

Selskapet drives etter vanlige forretningsmessige  prinsipper.  

Virksomhet/art/bransje: 

Utvikling og salg av tomter på Tangenheia i Tvedestrand kommune og  
annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder garantistillesler.  

Selskapet drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper.  

Næringskode(r): 

41.109  Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 

 
 

Sektorkode: 

2100 Private aksjeselskaper mv. 

Særlige opplysninger: 

Registrert i Foretaksregisteret 

Sist innsendte årsregnskap 2015 

Styre: 
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Styrets leder: 

Carl Ferdinand Bertelsen 

Styremedlem: 

Solveig Annette Røvik 

Øystein Aslaksen 

Per Ståle Windegaard 

Signatur: 

Daglig leder og styrets leder i fellesskap. 

Prokura: 

Daglig leder og styrets leder i fellesskap. 

Revisor: 

Godkjent revisjonsselskap 

Organisasjonsnummer 981 497 023 

AGDER-TEAM REVISJON AS 

Teknologiveien 1 

4846   ARENDAL 

Virksomhet(er): 

Oversikt over registrerte virksomheter 
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Arkivsak-dok. 19/08787-20 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Grunnarbeider til søppelbodene 

på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 7 «Grunnarbeider til søppelbodene på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge.» spør 

Killingmo: «Alle grunnarbeidene til søppelbodene på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge. - Hvem ble 

kontaktet for pristilbud på disse områdene og hvilke entreprenører var med i anbudskonkurransen?» 

 

Rådmannen svarer her: «Det er RTA som har gjennomført alle arbeidene og må svare ut spørsmålet. 

Kommunen har ikke hatt noen rolle ved kontrahering av entreprenør. RTA har avtale med kommunen om 

rett til å bruke kommunens arealer til avfallsanlegget ved Hagefjord brygge. Det er RTA som er søker og 

tiltakshaver for prosjektene.» 
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Daglig leder ved RTA AS, Tor Georg Hagane, har svart på henvendelse fra sekretariatet, og skrev at RTA 

er underlagt innkjøpsreglementet.  

 

Når det gjelder Hagefjordbrygga så skriver daglig leder at det har vært to ulike utbyggingsprosjekter på 

Hagefjordbrygga: 

 

Prosjekt 1: 

I forbindelse med at RTA også fikk ansvaret for innsamling av avfall fra øyene så de at det var behov for 

en oppgradering av ilandføring av avfallet på Hagefjorden. Det ble derfor bygget en mer hensiktsmessig 

brygge på utsiden av pumpestasjonen til kommunen i 2001- 2002.  

I 2011 - 12 planla og bygde Tvedestrand Vekst ut den nye båthavna. For å få utnyttet området best mulig 

måtte landfeste for den største brygga plasseres der hvor RTA hadde sin renovasjonsbrygge. Tvedestrand 

Vekst måtte derfor bygge ny brygge til RTA ved siden av. Anbud for dette ble derfor administrert og 

hentet inn av Tvedestrand Vekst (se vedlegg).  

Grunnarbeidet ble utført av Dønnestad AS under byggeledelse av Stærk & Co. Anbudssammenligning 

videresendt fra daglig leder i RTA AS, Torg Georg Hagane, viser anbudssammenligning mellom tre 

ulike; Brd. Knutsen, A. Dønnestad og Vegarheim. Anbudssammenligningen viser at det billigste anbudet 

ble valgt. 

 

Prosjekt 2: 
Det andre prosjektet som det vises til var utbygging av P-plass i Persøygard og oppgradering av område 

der hvor Sørlandets Maritime har base i dag. Det ble revet eksisterende bygg og brygger, fylt ut masse, 

bygd nytt servicebygg, båthavn med 250 båtplasser og laget en p-anlegg for 78 biler.  
Hovedentreprenør var Dønnestad AS. Br. Knutsen Maskin AS gjorde mindre arbeider (se kontrakt 

vedlagt). Tiltakshaver var Hagefjorden brygge AS med Pollen bygg & eiendom, Niels Rasmus Kaastrup 

Nielsen som ansvarlig søker for tiltaket. RTA valgte å bruke samme entreprenør til sitt grunnarbeid.  

Saken vedrørende Tvedestrand Veksts utbygging har blitt tatt opp tidligere i kontrollutvalget, i den 

tidligere omtalte «orientering om Tvedestrand Vekst AS» i 2016/2017 jfr punktet «innledning». Saken ble 

avsluttet i kontrollutvalget i møte 04.05.2017 sak 7/17. Dette punktet anser derfor sekretariatet som 

allerede besvart fra kontrollutvalgets side. 

 

Når det gjelder Dypvåg brygge, så ble det arbeidet utført av Knutsen Maskin høsten 2016. Prisen var på 

kr 60.000,-  

Kontrollutvalgssekretariatet gjør oppmerksom på at dette er under laveste terskelverdi på 100 000,- jfr 

Forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Anbudssammenligningen viser at det ble gjennomført en anbudskonkurranse i prosjekt 1. Prosjekt 2 ble 

tatt opp i kontrollutvalget i 2017, og sekretariatet anser derfor dette punktet som allerede besvart fra 

kontrollutvalgets side.  

Arbeidet på Dypvåg brygge var på under laveste terskelverdi, og anbudskonkurranse var derfor ikke 

nødvendig i dette prosjektet.  

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

- Anbudssammenligning med RTA 

- Anbudssammenligning utan RTA 

- Avtale med Brdr. Knutsen 

- Utbyggingsavtale Hagefjorden 

- Epostkorrespondanse 
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Hagefjordbrygga - Arbeider på Land

Anbudssammenligning (inkl. arbeider for RTA-anlegget)

1 2 3 Snitt

Post Br. Knutsen A. Dønnestad Vegarheim

1 Rigg og drift 30 000 60 000 62 000 50 667

2.1 Demontering flytebrygge 50 000 20 000 50 000 40 000

2.2 Fjerning Molo 395 000 250 000 200 000 281 667

2.3 Strandpromenade

2.3.1 Riving trebrygge 20 000 10 000 15 000 15 000

2.3.2 Vegetasjonsfjerning 10 000 5 000 23 000 12 667

2.3.3 Fylling og komprimering 280 000 100 000 117 000 165 667

2.3.4 Grøft 52 000 50 000 50 000 50 667

2.3.5 Strandpromenade i betong 104 000 112 000 24 700 80 233

2.3.6 Natursteinskant 75 000 75 000 130 000 93 333

2.3.7 Vekstjord og beplanting 32 000 30 000 32 500 31 500

2.4 Landingsområde for flytebrygger

2.4.1 Avretting og komprimering 4 000 8 000 12 000 8 000

2.4.2 Betongkasse 58 000 67 000 78 600 67 867

2.4.3 Fylling av betongkasse 4 000 8 000 10 000 7 333

2.4.4 Forankringsbolter 1 500 5 000 6 500 4 333

2.5 Rampe for forankringskonstruksjon 9 000 10 000 7 500 8 833

2.6 Forankring ved off. brygge 1 500 2 500 6 000 3 333

2.7 Off. brygge 130 000 120 000 170 000 140 000

2.8 Fjerning av Skjær 40 000 50 000 100 000 63 333

2.9 RTA-anlegget basert på enhetspriser og est. mengder 435 390 434 755 432 899 434 348

Sum kapittel 2 bygningsmessig 1 701 390 1 357 255 1 465 699 1 508 115

3. Rørinstallasjoner 2 000 5 000 15 000 7 333

4. Elektroarbeider 9 000 10 000 19 000 12 667

TOTALT iht. beskrivelse (eks. mva) 1 742 390 1 432 255 1 561 699 1 578 781

Opsjon Alternativ B

2.2. Tillegg for post 2.2 30 000 225 000 150 000

2.3.3. Fradrag for post 2.3.3 0 -30 000

Ny Transport og tipparbeid utover 2 km 0

Tillegg/fradrag for Alternativ B: 30 000 225 000 120 000

Ny tilbudssum ved alternativ B: 1 772 390 1 657 255 1 681 699

Opsjon Alternativ C

Ny Fradrag iht. e-post 16.01.2011 -295 000

Ny Pris for å gjøre hele plassen ferdig gruset (2000 m2) 353 000 500 000 *)

Tillegg/fradrag for Alternativ C: 58 000 500 000

Ny tilbudssum ved alternativ C: 1 830 390 Ikke vurdert 2 181 699

*) Prisen fra Vegarheim forutsetter at det kan drives steinknusing ut året
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Hagefjordbrygga - Arbeider på Land

Anbudssammenligning (Uten arbeider på RTA-anlegget)

1 2 3 Snitt

Post Br. Knutsen A. Dønnestad Vegarheim

1 Rigg og drift 30 000 60 000 62 000 50 667

2.1 Demontering flytebrygge 50 000 20 000 50 000 40 000

2.2 Fjerning Molo 395 000 250 000 200 000 281 667

2.3 Strandpromenade

2.3.1 Riving trebrygge 20 000 10 000 15 000 15 000

2.3.2 Vegetasjonsfjerning 10 000 5 000 23 000 12 667

2.3.3 Fylling og komprimering 280 000 100 000 117 000 165 667

2.3.4 Grøft 52 000 50 000 50 000 50 667

2.3.5 Strandpromenade i betong 104 000 112 000 24 700 80 233

2.3.6 Natursteinskant 75 000 75 000 130 000 93 333

2.3.7 Vekstjord og beplanting 32 000 30 000 32 500 31 500

2.4 Landingsområde for flytebrygger

2.4.1 Avretting og komprimering 4 000 8 000 12 000 8 000

2.4.2 Betongkasse 58 000 67 000 78 600 67 867

2.4.3 Fylling av betongkasse 4 000 8 000 10 000 7 333

2.4.4 Forankringsbolter 1 500 5 000 6 500 4 333

2.5 Rampe for forankringskonstruksjon 9 000 10 000 7 500 8 833

2.6 Forankring ved off. brygge 1 500 2 500 6 000 3 333

2.7 Off. brygge 130 000 120 000 170 000 140 000

2.8 Fjerning av Skjær 40 000 50 000 100 000 63 333

2.9 RTA-anlegget basert på enhetspriser og est. Mengder *)

Sum kapittel 2 bygningsmessig 1 266 000 922 500 1 032 800 1 073 767

3. Rørinstallasjoner 2 000 5 000 15 000 7 333

4. Elektroarbeider 9 000 10 000 19 000 12 667

TOTALT iht. beskrivelse (eks. mva) 1 307 000 997 500 1 128 800 1 144 433

Opsjon Alternativ B

2.2. Tillegg for post 2.2 30 000 225 000 150 000

2.3.3. Fradrag for post 2.3.3 0 -30 000

Ny Transport og tipparbeid utover 2 km 0

Tillegg/fradrag for Alternativ B: 30 000 225 000 120 000

Ny tilbudssum ved alternativ B: 1 337 000 1 222 500 1 248 800

Opsjon Alternativ C

Ny Fradrag iht. e-post 16.01.2011 -295 000

Ny Pris for å gjøre hele plassen ferdig gruset (2000 m2) 353 000 500 000 **)

Tillegg/fradrag for Alternativ C: 58 000 500 000

Ny tilbudssum ved alternativ C: 1 395 000 Ikke vurdert 1 748 800

*) I denne sammenligningen er ikke arbeider på RTA-anlegget medtatt

**) Prisen fra Vegarheim forutsetter at det kan drives steinknusing ut året
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AVTALE 

MELLOM 

HAGEFJORDEN BRYGGE AS (Byggherre) 

(ORG.NR. 997130154) 

OG 

BDR. KNUTSEN MASKIN AS (Leverandør) 

(ORG.NR. 983172490) 

 

GENERELL INFORMASON 

Byggherren skal bygge et servicebygg på den nye fyllingen i bukta ved den gamle Hagefjordbrygga, 

gnr. 76, bnr.257 i Tvedestrand kommune.  

Bygget vil inneholde venterom med toalett, dusj og vaskerom for båtturister, administrasjonslokaler, 

mannskapsrom med dusj og toalett, samt storkiosk. Tegninger av bygget er overlevert Leverandør 

HAGEFJORDEN BRYGGE AS er et heleid datterselskap til TVEDESTRAND VEKST AS, som er heleid av 

Tvedestrand kommune. 

Bygget planlegges ferdigstilt til 1. mai 2013, og vil deretter bli utleid til Sørlandets Maritime AS. 

Tiltakshaver er HAGEFJORDEN BRYGGE AS med POLLEN BYGG & EIENDOM, Niels Rasmus Kaastrup 

Nielsen som ansvarlig søker for tiltaket. 

For å gjennomføre det arbeidet som er beskrevet i avsnittet Arbeidsomfang inngås denne avtale med 

Leverandør. 

ARBEIDSOMFANG 

Arbeidet som skal utføres under denne avtale er 

 Rivning av gammelt bygg på brygge, og deponering av avfallet. 

 Justering av fyllingsnivå til rett kotehøyde for plassering av bygg, og for utearealer. 

 Øvrig justering av fylling dersom dette må gjøres for å møte arkitektens endelige løsning for 

utearealer 

 Graving og igjenfylling av grøfter for tilførsel av vann, avløp og el. forsyning til bygget, samt 

for fordeling under betongsåle. 

 Saging av tre betongelementer i forstøtningsmur, som har høyde over eksisterende 

bryggenivå. 

 Prosjektering og grunnarbeider for brygge langs fyllingen 
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Arbeidsomfanget kan justeres etter avtale mellom partene. 

 

AVTALEBETINGELSER 

For denne avtale gjelder betingelsene gitt i NS 8406 ‘Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt’. 

Spesielle betingelser som erstatter betingelsene i NS 8406, dersom de samme forhold også er dekket 

i denne: 

 Det skal føres timelister for personell og maskiner. 

Timelistene skal føres ukentlig og legges fram for Byggherre for godkjenning og signering. 

 Faktura basert på signerte timelister sendes Byggherre i slutten av hver kalendermåned. 

 Faktura skal betales innen tre uker etter mottak. 

 Det vil bli holdt tilbake 10% på sluttfaktura, minimum kr. 25 000.- , inntil all relevant 

dokumentasjon er mottatt. 

 

PRISER 

Følgende timepriser (ex. mva) gjelder for arbeidet 

 Pris (Kr.) pr. time 

 Gravemaskin -26 tonn  950.- 

 Gravemaskin -16 tonn  820.- 

 Gravemaskin -8 tonn     750.- 

 Gravemaskin -2,5tonn     680.- 

 Lastebil       700.- 

 Lastebil 4 aksler m. 35m3 container   900.- 

 Moxy dumper      700.- 

 Minidumper 2,5 eller 5 tonn    700.- 

 Gravemaskin med hammer/pigg, tillegg   350.- 

 

 Fagarbeider      450.- 

 Lærling       240.- 

Dersom det utføres arbeid som ikke kan dekkes av disse timeprisene, skal kompensasjon for slikt 

arbeid avtales med Byggherre før det settes i gang. Dette gjelder også bruk av ev. underleverandører. 

 

ARBEIDSUTFØRELSE 

Alt arbeid som utføres under denne avtale skal utførers av personell med de nødvendige 

kvalifikasjoner til å utføre arbeidet på en fagmessig god måte og med riktig kvalitet. 

Arbeidet skal gjennomføres på en trygg og sikker måte, hvor sikkerhet går foran alle andre hensyn.  
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Alt arbeid og alle aktiviteter skal utføres på en måte som tilfredsstiller alle relevante offentlige regler 

og krav. 

 

DOKUMENTASJON 

Etter at arbeidet er utført skal Leverandøren innen to kalenderuker overlevere til Byggherre all 

nødvendig dokumentasjon for søknad om ferdigattest og brukstillatelse. Når relevant, skal også 

Leverandøren overlevere FDV dokumentasjon for leveransen. 

 

 

Tvedestrand, den 

 

 

 

Solveig Røvik       Vidar Knutsen 

Hagefjorden Brygge AS      Bdr. Knutsen Maskin AS 
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Arkivsak-dok. 19/08787-23 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av 

administrasjonens redegjørelse. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 8 «Sagesund» spør Killingmo:  

 
«- har Knutsen Maskin søkt om godkjenning av denne fyllplassen?  

- Lagring av steinmasser  

- Knusing av stein/fjell  

- er det søkt godkjent utkjøring fra vegvesenet?  

- Er det søkt om nabovarsel?  

- Plansjefen kjører forbi til og fra jobb daglig men ingen reaksjon på bla. Manglende skilting. Min 

varsler mener dette må være et skrekkeksempel på kameraderi. ”Vi andre hadde fått beskjed om å stoppe 

øyeblikkelig” sier han»  
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Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Det har vært aktivitet/utfylling på denne plassen over lengre tid. Arealet var opprinnelig en dyp 

forsenkning i terrenget ved siden av fylkesvei 411. Arealet er nå fylt igjen med steinmasser til omtrent 

samme nivå som fylkesveien. Det har tidvis stått anleggsmaskiner på området. 

Enhetsleder fikk melding fra en av naboene i mars 2019 at det var satt i drift et steinknuseri på arealet, 

og nabo spurte om dette var lovlig. Det ble da tatt kontakt med Brødrene Knutsen Maskin AS som ble 

bedt om å sørge for at arbeidene og utvidelse av leggeplassen ble omsøkt, og at steinknuseri måtte 

opphøre. 

Grunneier Marianne Fløistad søkte deretter den 05.04.19 om å få godkjent arealet til leggeplass for 

tømmer, det vil si i samsvar med den gamle avtalen med vegvesenet, se nedenfor. Grunneier redegjorde i 

samme brev for sakens historikk, blant annet om at det foreligger avtale med statens vegvesen om 

opparbeidelse av leggeplass for tømmer, se vedlagt brev og utskrift av rettsprotokoll fra 1970. Grunneier 

har videre opplyst at de har gitt Brødrene Knutsen Maskin AS tillatelse til å mellomlagre stein på stedet 

mot at de ferdigstiller leggeplassen. 

Byggesaksavdelingen ga tillatelse til leggeplassen den 27.4.2019, se vedlegg. Enhetsleder har samtidig 

bedt byggesaksavdelingen gi skriftlig beskjed til Brødrene Knutsen Maskin AS om at arbeidene må være 

ferdigstilt innen oktober 2019, og at mellomlagring av steinmasser og anleggsmaskiner da må opphøre.» 

 

Slik sekretariatet tolker svaret så blir saken håndtert fra kommunens side.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser rådmannens svar som tilfredsstillende. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ikke 

går videre med saken på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse. 

 

 

Vedlegg:  

- Kartskisse 

- Redegjørelse fra grunneier, journalført 05.04.19 

- Utskrift rettsprotokoll 

- Delegert vedtak i byggesak datert 27.04.19 
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Til

Tvedestrand Kommune

 

v/Anne Karen Røysland

Vedr. leggeplass på Grønland.

I 1970 den 3. august ble rett satt på Holt Sorenskriverkontor i Tvedestrand.

Saken gjaldt riksvei 411, parsell Grønland-Sagesund-Eidbo.

Her ble det vedtatt at øvre del av hagen, som ble liggende ovenfor ny vei, skulle

opparbeides til leggeplass for tømmer. Se kopi 1.

Ifølge avleveringsprotokollen for riksveien av 11.10.1973 ser vi at det er blitt

levert klage fordi leggeplassen ikke er gjort ferdig. Se kopi 2.

Det ble heller ikke gjortferdlg senere. Det samme gjaldt skråning ned mot

huset som skulle jordslås. Dette ble først gjort  i  1988 etter mange påminnelser.

Legge plassen ble videre fylt ut da Tvedestrand Vekst AS bygde ut på Hagefjord

Brygge. Stein som ble sprengt ut der ble fraktet av Vegarheim Pukkverk AS og

lagt ved leggeplassen. Dette ble gjort for å slippe kostbar transport.

Legger ved underskrevet nabovarsel og 2 kopier av korrespondanse mellom

Statens Vegvesen og min far, ved advokat.

Med vennlig hilsen

Marianne Fløistad

marifloi online.no

90 27 22 65
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då?!

- 17 .. M  4
”  : Erling Stabell Hansen, Tvedestrand.

Eier av gnr. 97 bnr. 23 og 24.

Arealo ave:

1. P.388—403 udyrketmark:1.680 m2.
2. P. 403—17 udyrket  mark  og fjell:

2.405 m2.

3. P.417—20 havegrunn: 385 m2,

4. P.420—22 tomtegrunn: 980 m2.

S esielle forutsetnin er:

1. P. 388/392 n.: veivesenet opparbeider
leggeplass for tømmer etter herreds—
skogmesterens spesifikasjoner. Det  for—
utsettes adkomstmulighet for  traktor
fra riksveien til leggeplassen og til
skogen ovenfor.

" 2. P. 399 n.: Driftsvei stenges.

p 3. P. 417: Uthuset erverves. Fraflyt—
ningsfrist: 1.  januar  1971.

 

4. Veivesenet støper sementplate over
brønn ved uthuset og leder vannet
gjennom rørledning til ny brønn av
sementringer som settes ned av Vei—
vesenet utenfor eiendomsgrensen.
Veivesenet er herved  fritatt  for et—
hvert  ansvar  for nuværende vannkilde.

5. P. 419: Veivesenet anordner gjennom—
føring for vannledning i  nærheten av stikk-
renne.Diameter= 60 cm.

6. Ca. p.419: Ved utløpet av stikkrennen
anlegger Veivesenet kunzmed rist og
legger rør  fram  til gammelt steindike.
Kummen legges på'veiens eiendomsområde

-. og vedlikeholdes av Veivesenet. Bort-
, ledning av vannet fra kummen er Vei—

vesenet uvedkommende når anlegget er
avsluttet.

7. Nytt uthus tillates oppført inntil 19
me+er fra riksveiene midtlinje.

8. Veiskråning mot have jordkles og til—
såes med gress.

9. P. 422 n.: Veivesenet opparbeider
driftsvei for skogsdrift med legge—
plass  efter herredsskogmesterens
spesifikasjoner.

Grunnerstatnin :

1. 1.680 m2 skogsmark kr. 0,80 pr.m2.

2. 2.405 m2 udyrket mark,dels fjell kr. 0,50 pr.m2;

3. 385 m2 hagegrunn kr. 6,00 pr. md,

4. 980 m2 udyrket mark, tomtegrunn kr. 2,00 pr.m2.

Erstatnin  for uthus:

Det opprinnelige uthus er delvis revet.
I dag er bare doet  i bruk, mens det
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Zo

korraapandanae cm dahna sak° Vagsjafan uttalte at denne sak
p.g.a. av dens spesielle karakter; ville bli forelagt Veg—
direktoratet til utäalalsao Salodden hadde ikke nae å bemerke
til dette°

på oversiden av uthuset til Leif Nylan var kommet så langt ut
at han mistet sin mulighet til adkomst til aa del av sin aiendamo
Vegvesenet vil sørge For at den av vegvesenet nedsatte gransapalf
blir flyttet, slik at Leif Nylén ikke blir berørt av anlegget” '
Vegvesenet vil sørge for at Stabell—Hansan får minst 2,0 m vag—
adkomst mellom Nyléns  grense Dg fyllingsfot. Sistnevnte vil blir
utført når dette måtte bli aktuelt for grunneieren.

7/Å

Erling Stabell—Hansan Dg adv° Wreldaan bemerket at vegfyllingen \

æ.—

    

 

Staball—Hanaan v/adv. Wroldsen bemerket mangler ved de anlagte ,
velteplasser. Vegvesenet vil sørge for at valtaplassane blir %
opparbeidet isamsvar mad akjønnsfarutaatningana. r

   Nils Mosbergyh bemerket at han mente å være eier av gammel vag» g
sløyfe på Kvartaaddan° Da det ikke er uttalt naa um dette i over—«
akjønnat, uttalte vegsjefen at han eventuelt måtte ta dette
spuramålat opp særskilt. :EL

Jens Marcussen bemerket at vegvesenet ifølge akjønnet skulla %;
opparbeida gangveg fra innkjørselen tilnærämeilangs sjøen og fram  g
til eiendsmmens grense med Eidbo—Hansan. Vegvesenet vil serge rx
for at dette arbeida blir fullført atter skjønnafarutaetningana. {S

&
EidbmæHanaan bemerket i likhet med Marcussen at den anlagte gang—
veg langs sjøen måtte Opparbeidna ferdig. Vegvesenet vil sørge
for at dette arbeida blir fullført atter skjønnsfnrutsatninganao

Constanse Kveim bemerket at det hadde rant sand inn i brønnen eg
at vegvesenet måtte rense danna° Vagvaaanat vil snarast rense
brønnen for sand. Fra Kveim bemerket videre at dat Flut Gvar—
flatavahi Fra vegan ag ned i brønnen° Hun tok forbehcld om å
komme tilbake til Saken innan l år dersom brønnen innan denne tid
skulle wigs sagérværa faruranaat pggea, dafta Farhgida

 

a,

Margit G. Lia vad Bla GnLia bemerket at det i kanalen mellem
gammal Dg ny bru lå en dal eten ved mgrfotengog at diaaa måtfb
fjernes, Vegvesenet vil sørga far ai da lass stan søm ar blit?
liggande igjanaätar anlegget, blir fjernet°

Fylkesmannens ragraaatåant erklærte anlegget ;Vaitatt til Vecllkaw
hold som riksveg,

Dat protækcllerta tia last opp.

Forretningen aluäteto

Søren Lund (aign)°

" T”! dbja Lid Olav DukafaasJohannes B. sigma sigma
sign.
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Tvedestrand kommune 
Enhet for plan, miljø og 
eiendom 

 
 
 
 
 

Delegert vedtak i byggesak 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@tvedestrand.kommune.no www.tvedestrand.kommune.no   

 
Marianne Fløistad 
Fløistadveien 33 
4849 ARENDAL 
 
 
 

 

 
Delegert vedtaksnr: Saksnr:   Saksbehandler Dato 
129/19 2019/508 Anne Karen Røysland, 371 99 521 27.04.2019 

 
Vedtak - tillatelse til utvidelse av leggeplass på gnr 97 bnr 23 og 24 
Grønland 
 
Gnr.: 97, Bnr.: 23 og 24  
Tiltakshaver: Marianne Fløistad 
   

Delegert vedtak i byggesak: 

 I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §§ 20-1 og 20-4 gir Tvedestrand 
kommune tillatelse til utvidelse av leggeplass i samsvar med innsendte 
søknadsdokumenter. 

 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til 
loven følges. 
 
 

 
Saksopplysninger: 
Kommunen har 05.04.19 mottatt til behandling Søknad om tiltak uten ansvarsrett for 
utvidelse av leggeplass. 
 
Omsøkte leggeplass skulle vært opparbeidet til leggeplass for tømmer på 1970 tallet av 
vegvesenet.  Iflg tiltakshaver har vegvesenet ikke fullført jobben.  
 
Leggeplassen er senere fylt ut da Tvedestrand Vekst AS bygde ut på Hagefjord Brygge. 
Stein som ble sprengt ut, ble fraktet av Vegarheim Pukkverk AS og lagt på 
leggeplassen. Dette ble gjort for å slippe kostbar transport. 
Det er denne jobben som nå omsøkes. 
 
Planstatus og juridisk grunnlag: 
Eiendommen er uregulert og er i Kommuneplanens arealdel, avsatt til LNF- formål.  
 
Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesakbehandling, Plan- og bygningsloven 
(pbl). 
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Forskrift om byggesak, byggesaksforskriften (SAK 10) 
 
Uttalelse fra andre myndigheter: 
Det er ikke innhentet uttalelse fra Statens vegvesen, se vurdering under veg og 
adkomst. 
  
Kommunens vurdering: 
Tiltak og forhold til plangrunnlag:  
Omsøkte tiltak vurderes å være i samsvar med gjeldende plangrunnlag. 
 
Prinsipper for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12: 
Alle vedtak som omhandler forvaltning av fast eiendom må jfr. naturmangfoldloven (nml) 
§ 7 vurderes opp mot §§ 8 til 12 i nml. 
 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Tvedestrand kommune har gjennomført kartlegging av biologiske verdier i sjø i 2003, 
supplerende kartlegging i sjø i 2008, kartlegging av naturtyper på land i 2001 samt ny 
kartlegging av naturtyper på land i 2011. I tillegg sjekkes her kartgrunnlaget i 
Artsdatabanken og Naturbasen hos Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Kartgrunnlaget er undersøkt og en kan ikke se at det er registrert art eller 
naturobservasjoner på eiendommen eller i umiddelbar nærhet til eiendommen. 
Bygningsmyndigheten legger til grunn at det eksisterende og tilgjengelige 
kunnskapsgrunnlaget er i samsvar med de krav som følger av naturmangfoldlovens § 8. 
 
§ 9 – Føre-var-prinsippet 
Dette prinsippet vurderes ikke da kunnskapsgrunnlaget tilsies å være tilstrekkelig. 
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det vurderes her at det aktuelle tiltaket ikke vil medføre noen nevneverdig belastning av 
betydning på art eller naturtyper. 
 
De øvrige prinsippene i naturmangfoldloven får mindre betydning i denne saken. 
Overnevnte vurderinger viser til at tiltaket i liten grad vil påvirker verdifullt naturmangfold. 
 
Naboforhold: 
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene gitt i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Ingen merknader er registrert i saken. 
 
Veg og adkomst:  
Det vurderes at vegvesenet har gitt avkjørsel og dispensasjon fra byggelinje langs fv411 
i forbindelse med omsøkte eiendoms grunnavståelse på 1970 tallet. 
 
Sikkerhet mot fare:  
Jf. søknad er det ikke registrert kjente farer i området. 
 
Visuell utforming:  
Utvidelsen av leggeplassen innehar etter bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte 
omgivelser og plassering, jf. plan- og bygningsloven § 29-2. 
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Beliggenhet og høydeplassering: 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og situasjonsplan som 
legges til grunn for dette.  
 
Oppsummering og konklusjon: 
Bygningsmyndigheten finner byggeprosjektet løst på en tilfredsstillende måte, i samsvar 
med plan- og bygningslovens alminnelige byggesaksregler. 
 
 
Behandlingsgebyret på kr 5160 blir ettersendt. 
 
 
 
Anne Karen Røysland 
rådgiver 
 
 
Kopi til: Statens vegvesen 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
  



37/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund - 19/08787-23 Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund : Vedlegg pkt. 8 - Delegert vedtak i byggesak datert 27.04.19

 Side 4 av 6 

Kommunen minner/orienterer om: 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 

Matrikkel: 
Kommunen benytter innsendt søknadsdokumentasjon som grunnlag for føring av bygningsopplysninger i 
matrikkelen.  
 

Tillatelsen: 
Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen. 
 

Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 

Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold 
til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 

Ansvar: 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til 
loven følges. 
 
 

Ferdigattest: 
Når tiltaket er gjennomført skal saken avsluttes med ferdigattest, jf pbl § 21-10. Bygning 
anlegg/konstruksjon må ikke tas i bruk før ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) foreligger. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl § 21-9. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende 
for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, pbl § 21-9. 
 
Klageadgang: 
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til Fylkesmannen innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysningsskriv. 
 

Lovgrunnlag: 
- LOV 1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven, koml) 
- LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, Pbl 08) 
- FOR-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften, SAK 10) 
- FOR-2017-06-19-840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17) 
- LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml)  
- LOV-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
- K-sak 74/16, 24.05.16: Kommunens delegasjonsreglement 
 

- Litteratur:  
Plan- og bygningsrett, del II – Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner. 2. utgave. O.J 
Pedersen, P.Sandvik, H.Skaraas, S.Ness, A.Os. 
Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind 2 Byggesaksdelen. Frode A. Innjord 

 
 
 
Svein Olav Dale 
Enhetsleder, Tvedestrand kommune   
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Tvedestrand kommune 
Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 

 
 

 
Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet              

 

 

 
Hvem kan De klage til? Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes 

klageinstansen, som er Fylkesmannen. 
 

Klagefrist Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart 
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.  
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 
 

Rett til å kreve 
begrunnelse 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar 
begrunnelsen. 
 

Innholdet i klagen De må presisere 
- Hvilket vedtak De klager over 
- Årsaken til klagen 
- Den eller de endringer som De ønsker 
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen 
Klagen må undertegnes. 
 
 

Utsetting av 
gjennomføring av vedtaket 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort (oppsettende virkning). 
 

Rett til å se 
saksdokumentene og til å 
kreve veiledning 

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette 
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få 
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for 
saksbehandlingen. 
 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil 
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 
 

Klage til 
Sivilombudsmannen 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan 
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av 
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort 
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av 
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er 
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen. 
 
 

 

En eventuell klage sendes til:     Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand 



37/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund - 19/08787-23 Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund : Vedlegg pkt. 8 - Delegert vedtak i byggesak datert 27.04.19

 Side 6 av 6 



38/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge - 19/08787-24 Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge : Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/08787-24 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 9 «Dypvåg brygge» spør Killingmo:  

 
«Kommunen sa nei til privat bryggeanlegg fra de som spurte først, for så å ”gi” det bort til en annen 

privat aktør. Kanskje tilfeldig men entreprenørene som fikk flytebrygge-anlegget, satt i 

Plan/kommunestyret. Her kunne kommunen selv hatt mulighet til selv å fått gode inntekter. Hvor var 

plansjefen i denne saken, spør min varsler.» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Vedlagt følger saksfremstilling og protokoll fra når saken ble behandlet mars 2008. Som det vil fremgå 

anbefalte administrasjonen at det ikke ble inngått avtale med en enkelt privat aktør i dette tilfelle, men 

anbefalte i stedet at kommunen enten selv eller gjennom sitt eiendomsselskap utviklet bryggeanlegget.  
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Kommunestyret inngikk avtale med Brødrene Knutsen Maskin AS, og protokoll fra behandlingen 

vedlegges.  

Når avtalevedtaket var gjort ble det krevd reguleringsplan før bryggeanlegg kunne legges ut. Denne ble 

bekostet av Brødrene Knutsen Maskin AS og var ikke ferdig før i 2014. Det ble deretter inngått 

leiekontrakt og Br. Knutsen har siden 2015 betalt indeksregulert leie til kommunen som nå utgjør kr. 

34.000,-/år  

Reguleringsplanen ble påklaget, se vedlegg, fylkesmannens klagebehandling hvor reguleringsplanen ble 

stadfestet. Saken ble forøvrig også meldt inn til KOFA og for lovlighetskontroll i 2016/17, se vedlegg.» 

 

Brødrene Knutsen Maskin søkte 03.01.2008 om å få en avtale med kommunen for å benytte deler av 

Dypvåg brygge til å legge ut et flytebryggeanlegg beregnet på utleie salg. Samtidig ble det søkt om å få 

opparbeidet jordet foran Dypvåg bofellesskap til å anlegge parkeringsplass for de som får båtplass. Saken 

var oppe i formannskapet 11.03.2008 og i kommunestyret 25.03.2008. I saksfremlegget skrev rådmannen 

under «rådmannens vurdering» at det er betenkelig å bare knytte seg opp mot en næringslivsaktør, uten at 

andre har fått anledning til å komme med tilsvarende tilbud. Han konkluderte videre med at «Rådmannen 

mener alternativ 2 eller 3 er det mest korrekte sett i forhold til at det her er snakk om å utnytte offentlige 

fellesarealer, men det er utarbeidet vedtaksforslag for alle 3 alternativene». Alternativ2 var «Be om 

tilbud fra flere aktører om å planlegge, bygge og drive et kombinert parkering og båtplassanlegg på 

kommunes arealer.», mens alternativ 3 var «Kommunen, eller kommunalt selskap, står selv for 

planlegging, utbygging og drift av anlegget». Alternativ 1, som rådmannen ikke anbefalte, var «Inngå 

avtale med denne konkrete søkeren, der det forhandles frem en utbyggingsavtale som sikrer en viss grad 

av prisregulering, samtidig som kommunestyrets prinsipp om at eiendommenes inntektspotentiale ivaretas 

for kommunen. Avtalen må i så fall tilbake til kommunestyret for godkjenning.».  

 

Kommunestyret vedtok 25.03.2008: «Kommunestyret ber om at det inngåes forhandlinger med brødrene 

Knutsen Maskin A/S med sikte på å etablere en utbyggingsavtale for planlegging, utbygging og drift av 

småbåthavn- og parkeringsanlegg på de omsøkte arealer. Avtalen må inneholde bestemmelser om 

prisfastsettelse og prisregulering for utleieprisene, og samtidig sikre at kommunens inntekstpotentiale 

ivaretas på en god måte. Avtalen må tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning.» 

 

Reguleringsplanen har senere blitt påklaget til fylkesmannen, og fylkesmannen vedtok 19.11.2013:  

«Kommunens vedtak av 10.05.2011 sak 47/11, jf. Teknisk utvalgs vedtak av 03.05.2011, 

stadfestes. Fylkesmannens vedtak er fattet i medhold av delegert myndighet etter pbl. § 1-9, siste ledd. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages etter forvaltningsloven, jf § 28, tredje ledd. 

Sakens parter/klager er underrettet om vedtaket ved gjenpart av dette brev.».  

Saken ble også meldt inn til KOFA for lovlighetskontroll i 2016/2017, og fylkesmannen konkluderte da 

med at anmodningen om lovlighetskontroll ikke kan tas til følge.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Som det fremkommer av saken, anbefalte rådmannen at man enten innhentet tilbud fra flere aktører, 

eventuelt utviklet bryggeanlegget selv eller gjennom et eget kommunalt selskap. Kommunestyret valgte 

på tvers av anbefalingene å inngå forhandlinger med brødrene Knutsen Maskin A/S, noe de har anledning 

til å gjøre.  

Sekretariatet kan ikke se at noen av de som var med i avgjørelsen var inhabile.  

 

Saken anses som besvart fra kommunens side, og sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til 

orientering. 

 

Vedlegg:  

- Søknad fra Br. Knutsen Maskin av 03.01.2008 

- Saksframlegg datert 27.02.2008 

- Saksprotokoll kommunestyremøte 25.03.2008 

- Fylkesmannens klagebehandling av reguleringsplan datert 19.11.2013 

- KOFA epost datert 23.08.2016 

- Lovlighetskontroll, fylkesmannens behandling datert 28.02.2017 
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Flytebryggeanlegg ved Dypvåg brygge.

Viser til tidligere innsendt søknad vedr. flytebryggcanlegg ved Dypvåg brygge.

I mangel av bryggeplasser i distriktet ønsket- vi å. få en avtale med kommunen vedr. en
utbygging ved Dypvåg brygge.

For å løse parkeringsbehovet til anlegget ønsker vi jordet foran Dypvåg bofellesskap
opparbeidet til P-plasser. P-plassene vil i perioder kunne benyttes kostnadsfritt av Dypvåg
kirke som for tiden har mangel på P-plasser.

Planarbeid og utbygging bekostes i sin helhet av oss. Vi vil igjen leie ut plassene til både
sommergjester og fastboende.

Utbygningsavtalen for anlegget ma utarbeides parallelt med planarbeidet.

Brødrene Knutsen AS representerer også andre grunneiere med utbygningsplancr og lignende
i området.

Ønsker en rask tilbakemelding slik at anlegget kan vavre klart om ikke alt for lenge.

Dersom noe er uklart, kan undertegnede kontaktes.

Daglig leder

vidarknu^c.i)start.no
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Tvedestrand kommune

Saksframlegg

Arkivsak: 2008/56-2

Arkiv: L82

Saksbeh: Svein Olav Dale

Dato: 27.02.2008

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Formannskap 11.03.2008

Søknad om å benytte offentlig brygge og offentlig jorde til å 
opparbeide båt- og parkeringsplasser for videreutleie

Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Kommunestyret vedtar at kommunen, enten selv eller gjennom Tvedestrand Vekst, forestår 
planlegging, utbygging og drift av anlegget. Rådmannen bes fremme egen sak med forslag til 
finansiering, driftsopplegg og gjennomføring av prosjektet.

Alternativ2.
Kommunestyret finner det ikke riktig å inngå avtale med en næringsaktør uten at andre har fått 
mulighet til å fremme tilsvarende tilbud. Kommunestyret ber derfor om at det gis et åpent tilbud 
om å kunne planlegge, bygge og drive et kombinert parkering og båtplassanlegg på kommunes 
arealer. Ved valg av tilbud skal det legges vekt på hvilke betingelser som best sikrer interessene 
til både kommunen og den enkelte båt- og bilplassleietaker. Tilbudet må inneholde 
bestemmelser om prisfastsettelse og prisregulering for utleieprisene, og må samtidig sikre at 
kommunens inntekstpotentiale ivaretas på en god måte. Kommunestyret må forestå endelig 
godkjenning.

Alternativ 3.
Kommunestyret ber om at det inngåes forhandlinger med brødrene Knutsen Maskin A/S med 
sikte på å etablere en utbyggingsavtale for planlegging, utbygging og drift av småbåthavn- og 
parkeringsanlegg på de omsøkte arealer. Avtalen må inneholde bestemmelser om prisfastsettelse 
og prisregulering for utleieprisene, og samtidig sikre at kommunens inntekstpotentiale ivaretas 
på en god måte. Avtalen må tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning.

Bakgrunn for saken
Brødrene Knutsen Maskin har søkt om å få en avtale med kommunen for å benytte deler av 
Dypvåg brygge til å legge ut et flytebryggeanlegg beregnet på utleie salg. Samtidig søkes det om 
å få opparbeidet jordet foran Dypvåg bofellesskap til å anlegge parkeringsplass for de som får 
båtplass.

I søknaden datert 9.01.2008 anføres bl.a.:
Viser til tidligere innsendt søknad vedr. flytebryggcanlegg ved Dypvåg brygge.
I mangel av bryggeplasser i distriktet ønsker vi å få en avtale med kommunen vedr. en
utbygging ved Dypvåg brygge. For å løse parkeringsbehovet til anlegget ønsker vi jordet foran Dypvåg 
bofellesskap opparbeidet til P-plasser. P-plassene vil i perioder kunne benyttes kostnadsfritt av Dypvåg 
kirke som for tiden har mangel på P-plasser. Planarbeid og utbygging bekostes i sin helhet av oss. Vi vil 
igjen leie ut plassene til både sommergjester og fastboende. Utbygningsavtalen for anlegget må 
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utarbeides parallelt med planarbeidet. Brødrene Knutsen AS representerer også andre grunneiere med 
utbyggingsplaner og lignende i området.

Brødrene Knutsen Maskin fremmet tilsvarende forslag om båthavn ved Dypvåg brygge i 
forbindelse med kommuneplanarbeidet, og det er altså nå lagt inn et areal som gir hjemmel til å 
anlegge båthavn uten at det krever godkjenning av høyere forvaltningsorgan.

Problemstilling
Vurdere om det kan aksepteres at kommunens arealer disponeres til privat næringsvirksomhet, 
eventuelt fastsette betingelser for dette. Arealene det er snakk om er vist på vedlagte kart

Faglige merknader/historikk
I kommuneplanen som nylig er vedtatt er det lagt opp til en betydelig utbygging av boliger og 
hytter i Åstå/Krokvågområdet. Allerede i dag er det underdekning i forhold til det faktiske 
båtplassbehovet, og ved å gjennomføre kommuneplanens utbyggingspotentiale vil behovet øke 
ytterligere. Riktignok er ikke de nye områdene i umiddelbar nærhet til Dypvåg brygge, men 
likevel i en akseptabel avstand. 

Uavhengig av forespørselen fra brødrene Knutsen Maskin A/S ville rådmannen ha fremmet en 
sak til kommunestyret for hvordan kommuneplanens nye offentlige båthavnanlegg ved Dypvåg 
brygge skal realiseres. Forespørselen har imidlertid ført til at saken har kommet raskere på 
sakskartet.

Saken fremlegges formannskapet som eiendomsforvalter. Dersom det gis aksept for å kunne 
benytte kommunens arealer til formålet så vil det være planutvalget som behandler selve 
arealreguleringen. Arealene er i dag uregulert, og det vil være nødvendig å utarbeide en 
reguleringsplan for å kunne realisere prosjektet. Arealene som er lagt ut i kommuneplanen fra 
kommunens grunn har potentiale til ca. 40 båtplasser a 3 m bredde 

Tidligere vedtak
Kommuneplanvedtak 16.10.2007 der det er lagt inn areal til å legge ut småbåthavn på det 
omsøkte sted. (se vedlagte kart) I samme kommuneplan er det aktuelle parkeringsjordet lagt ut 
til offentlig byggeformål med plankrav.

Gjeldende regelverk på området
Plan og bygningsloven
Havne og farvannsloven

Rådmannens vurdering:
Søknaden har blitt vurdert i samlet møte med flere av kommunens administrative enheter. 
Gruppen har konkludert med at det ikke er noen god løsning at kommunale arealer benyttes til 
ren næringsvirksomhet uten at kommunen har styring med prisregulering. Parkering og 
båtplasser vil være lett å selge videre eller leie ut, og gruppen har anbefalt at kommunen selv 
står for planlegging og utbygging av arealene. Det vil være liten økonomisk risiko knyttet til et 
slikt prosjekt, og ved innskudd fra leietakerne vil anlegget raskt kunne være finansiert.

Rådmannen er i hovedsak enig i disse betraktningene. På den annen side sett er det utvilsomt i 
det offentliges interesse at det etableres en best mulig båt- og parkeringsplass-dekning i 
området, og ved å la et privat firma stå for tilretteleggingen, så slipper kommunen å bruke sine 
ressurser på dette og vil sannsynligvis raskere kunne være realisert.
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Kommunestyret har også nylig vedtatt bl.a. følgende prinsipp for salg av kommunale 
eiendommer:

Kommunen skal være tilbakeholden med å selge ut eiendommer som eies eller festes av
kommunen, og før det tas stilling til salg må det være grundig tverrfaglig vurdert at
aktuell eiendom ikke bedre kan utnyttes til kommunens egne, eller andre offentlige
arealbehov i fremtiden.

Ved salg skal som hovedprinsipp markedsverdi legges til grunn, og eiendommen skal
legges ut for åpent salg gjennom ordinære salgskanaler. 

Samme prinsipp må etter rådmannens skjønn legges til grunn når det er snakk om å inngå 
langtidsutleie av kommunal grunn. Kommunestyrets prinsipp legger opp til at kommunen skal 
utnytte inntektspotentialet til de kommunale eiendommene. Det kan også være betenkelig å bare 
knytte seg opp mot en næringslivsaktør, uten at andre har fått anledning til å komme med 
tilsvarende tilbud. Rådmannen ser det for øvrig som helt uaktuelt å selge noen av arealene.

Alternative løsninger og konsekvenser
Utover å gi et rent avslag på søknaden kan det vurderes 3 ulike hovedprinsipp i denne saken:

1. Inngå avtale med denne konkrete søkeren, der det forhandles frem en utbyggingsavtale
som sikrer en viss grad av prisregulering, samtidig som kommunestyrets prinsipp om at 
eiendommenes inntektspotentiale ivaretas for kommunen. Avtalen må i så fall tilbake til 
kommunestyret for godkjenning.

2. Be om tilbud fra flere aktører om å planlegge, bygge og drive et kombinert parkering og 
båtplassanlegg på kommunes arealer.

3. Kommunen, eller kommunalt selskap, står selv for planlegging, utbygging og drift av 
anlegget

Konklusjon
Rådmannen mener alternativ 2 eller 3 er det mest korrekte sett i forhold til at det her er snakk 
om å utnytte offentlige fellesarealer, men det er utarbeidet vedtaksforslag for alle 3 alternativene

Trykte vedlegg 
- Kartbilag i farver

Tvedestrand, 27.02.2008
Rådmannen
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.03.2008  

Behandling 
Saken var ved en feil utelatt fra sakskartet.  Ordføreren fremsatte spørsmål om saken likevel 
kunne behandles i møtet. 
 
Torleif Haugland (Krf) fremmet utsettelsesforslag. 
 
Votering: 
Hauglands utsettelsesforslag:  1 stemme 
Ordføreren, saken behandles:  24 stemmer og er vedtatt 
 
Dag Eide og Morten Foss (Ap) fremmet rådmannens forslag alt. 2 
 
Carl F. Bertelsen (H) fremmet rådmannens forslag alt. 3 
 
Alternativ votering: 
Foss/Eides forslag alt. 2:  10 stemmer 
Bertelsens forslag alt. 3:  15 stemmer og er vedtatt 

Vedtak 
Kommunestyret ber om at det inngåes forhandlinger med brødrene Knutsen Maskin A/S med 
sikte på å etablere en utbyggingsavtale for planlegging, utbygging og drift av småbåthavn- og 
parkeringsanlegg på de omsøkte arealer. Avtalen må inneholde bestemmelser om prisfastsettelse 
og prisregulering for utleieprisene, og samtidig sikre at kommunens inntekstpotentiale ivaretas 
på en god måte. Avtalen må tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. 
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FYLKESMANNEN I AUST-AGDER
Utdannings- og justisavdelingen

Tvedestrand kommune
Postboks 38

4901 Tvedestrand

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2012/1139 / FMAAEJO

JDESTRAND KOMMUN
se.nter

)

NR

—......... ,...., 4..41 0.1. . .... G .. .444,

 re

Dato
19.11.2013

TVEDESTRAND KOMMUNE - KLAGE OVER REGULERINGSPLAN FOR DYPVAG BRYGGE

Klager: Torstein Stephansen

Styret i Hytteeierforeningen Dypvåg prestegårdsskog v/Anne Christine Breivik

Sakens bakgrunn:
Tvedestrand kommunestyre vedtok i møte 10.05.2011, sak 47/11, reguleringsplan for Dypvåg
brygge.

Planområdet, som er på 19 daa, er avsatt til offentlige trafikkområder, herunder kjørevei,
parkeringsplass, kai, annen veigrunn, trafikkområde i sjø og småbåthavn, friområder, fareområder
høyspenningsanlegg, spesialområder herunder friluftsområde på land, frisiktssone og områder for
renovasjon og serviceanlegg, samt fellesområder herunder felles parkeringsplass. Planområdet
har adkomst fra Fv. 107, Normannvikveien.

Hovedformålet med planen er ifølge planbeskrivelsen, utarbeidet av Stærk, å etablere
småbåthavn, tilrettelegge for serviceanlegg ved brygga, samt etablere parkeringsplasser.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til småbåthavn, friområde, fritidsbebyggelse,
offentlige bygninger og vegareal.

I forbindelse med at det ble varslet oppstart av planarbeidet i 2008, innkom det merknader bl.a. fra
Norsk Sjøfartsmuseum (senere Norsk Maritimt Museum). I brev 09.06.2008 fremkommer det at de
vil foreta en undervannsarkeologisk undersøkelse før uttalelse kan gis og ber om å få oversendt
utkast til planen. Aust-Agder fylkeskommune varslet dessuten i brev av 09.06.2008 at området må
undersøkes før reguleringsplanen kan vedtas, jf. Kulturminneloven § 9. Dette brevet ble supplert
med uttalelse av 23.06.2008, som bl.a. gjaldt hensynet til kulturminner nær planområdet, hvor det
vises til sjøfartsmuseets brev.

Kommunen varslet i brev av 05.05.2009 om at planen var lagt ut til offentlig ettersyn.

Fylkesmannen varslet innsigelse til planforslaget i brev av 05.06.2009. Denne innsigelsen ble
senere trukket ved brev 04.04.2011. Aust-Agder fylkeskommune uttalte i forbindelse med
ettersynet i brev 05.06.2009 at man ikke hadde spesielle merknader til planforslaget.

Postadresse: Besøksadresse: Fylkeshuset, ArendalTelefon: 37 01 75 00 Saksbehandler:
Postboks 788 Stoa E-post: fmaapost@fylkesmannen.no Telefaks: Eva L Jørlo
4809 Arendal Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/aaOrg.nr:874 762 822 Dir.innvalg: 37017556
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Reguleringsvedtaket ble påklaget av Torstein Stephansen 30.06.2011, jf. også tidligere merknader,
samt av Styret i Hytteeierforeningen Dypvåg prestegårdsskog v/ Anne Christine Breivik
04.07.2011.

Kommunen behandlet klagene i Teknikk, plan og naturkomite den 14.02.2012, sak 14/12. Klagene
ble ikke tatt til følge, idet komiteen ikke anså at klagene hadde tilført saken ny informasjon.

Saken ble oversendt Fylkesmannen ved ekspedisjon av 07.01.2012.

I forbindelse med gjennomgangen av saken har Fylkesmannen funnet det nødvendig å innhente
en supplerende uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune vedrørende fylkeskommunens
saksbehandling og vurdering av planens forhold til kulturminnevernet. Denne uttalelsen forelå
11.07.2013, hvor det bl.a. heter:

«Aust-Agder fylkeskommune vurderer det endelige planforslaget som akseptabelt i forhold til de
kulturminnene som er beskrevet i fylkeskommunens brev av 23.06.08. Det er fylkeskommunens
vurdering at både den foreslåtte parkeringsplassen TPI og den foreslåtte småbåthavna 52 har et
omfang og en plassering som gjør at de ikke i nevneverdig grad vil ha negativ innvirkning på de
verdiene som fredningen av Dypvåg prestegård (gnr 88 bnr 1) og Dypvådstranda (gnr 88 bnr 16) skal
ivareta. Den samme vurderingen gjelder for den ikke fredete, men bevaringsverdige, eiendommen gnr
88 bnr 133. Fylkeskommunen kan heller ikke se at det av godkjent reguleringsplan går fram at det på
adkomstveien ned til brygga skal gjøres tiltak som er skjemmende for de kulturminnene som her er
nevnt. Fylkeskommunen leser også planforslaget slik at det på nåværende Dypvåg brygge ikke skal
gjøres andre tiltak enn utlegging av småbåthavn i området S2.

Aust-Agder fylkeskommune erkjenner at disse vurderingene burde ha kommet fram i fylkeskommunens
uttalelse av 05.06.09.»

Fylkeskommunen referer dessuten til uttalelse den har innhentet fra Norsk Sjøfartsmuseum v/
forsker/arkeolog Tori Falck:

"Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfatsmuseum) ble kontaktet av kulturminnevernseksjonen i
fylkeskommunen i forbindelse med fylkesmannens brev av 28.05.13. Museet har i e-post av 11.07.11 til
Aust-Agder fylkeskommune gitt en vurdering av saksgangen i forhold til de interessene som museet skal
ivareta. Innholdet i e-posten er som følger:

"2008-06-04: Melding om Områdereg. For Dypvåg brygge mottatt NSM, oversendt fra A-A fk.
2008-06-09: Svarbrev fra NSM oversendes til A-A fk. Krav om marinarkeologisk befaring. Vi
ønsker å få oversendt 1. utkast av reg.plan når denne foreligger.
2009-05-05: Områdereg. Mottas NSM, oversendt fra Tvedestrand kommune. Vårt krav om
befaring er med i merknadslisten. Det står at den tas til orientering.

Så har vi ikke hørt noe mer før nå, i følge de opplysningene jeg har tilgjengelig.

Slik jeg forstår det har vi forventet at kommunen skulle ta kontakt med oss når de enten ville ha
undersøkelsen gjennomført, eller hadde mer detaljer om hva slags inngrep i sjø som planen
åpnet for før planen blir vedtatt. Det har de ikke gjort. Det er altså noe som skjer mellom 2009
og 2011 der vårt befaringskrav glipper."

Fylkesmannen har etter dette vært i kontakt med museet og fått følgende avklarende epost fra
Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) v/ arkeolog Pål Nymoen:

«Vi har sett igjennom sakens dokumenter, de eldste er fra 2008 da vi fikk denne til høring første gang. Det er
nå kun snakk om etablering av flytebrygger og inngrepene som i denne forbindelse vil berøre sjøbunn er
små. Vi vurderer derfor saken slik at det ikke er nødvendig med noen befaring fra vår side. Vi har dermed
in en videre merknader i saken.» (fylkesmannens utheving)

Fylkesmannen viser for øvrig til sakens dokumenter og ytterligere utdypinger mottat fra klagerne.

Saken kan etter dette tas til behandling av Fylkesmannen.
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Fylkesmannen skal bemerke:
Fylkesmannens kompetanse i klagesaken følger av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 tredje
ledd jf. § 1-9, samt reglene i forvaltningsloven (fvl) VI med de særlige bestemmelser som er gitt i
plan- og bygningsloven.

Etter fvl. § 28 første ledd kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig
klageinteresse i saken til det forvaltningsorganet (klageinstansen) som er nærmest overordnet det
forvaltningsorganet som har truffet vedtaket (underinstansen). Part eller annen med rettslig
klageinteresse i saken kan således klage på kommunestyrets vedtak om å egengodkjenne en
reguleringsplan til Fylkesmannen. Når klagen blir behandlet, kan klageinstansen etter fvl. § 34
annet ledd prøve alle sider av saken og samtidig ta hensyn til nye omstendigheter. Det betyr i dette
tilfellet at Fylkesmannen også kan prøve skjønnet i kommunestyrets vedtak om å egengodkjenne
reguleringsplanen, videre kommunens skjønn hva gjelder rettsbruken og praktiske hensyn. I
bestemmelsene er det med virkning fra 01.03.1997 medtatt en bestemmelse om at statlige
klageinstanser ved overprøving av kommunale vedtak skal legge vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre ved overprøving av det frie skjønn.

Det er i disse klagesakene en begrensning i Fylkesmannens kompetanse. Det vises til Rundskriv
T-8/86 Overføring av myndighet. Overføring til Fylkesmannen av myndighet etter plan- og
bygningsloven, med presisering i Miljøverndepartementets brev til Fylkesmennene av
16.01.2004. (Rundskrivet refererer til tidligere plan- og bygningslov av 1985, men får også
virkning for plan- og bygningsloven av 2008.) Det framgår blant annet av rundskrivet at planen
ikke må endres i hovedtrekkene, og at dersom Fylkesmannen finner at planen bør endres, skal
klagesaken sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse, dersom kommunen ikke er enig i en
eventuell endring av planen.

Fylkesmannen kan kontrollere at kommunen har behandlet saken på en forsvarlig måte, men vil
være noe tilbakeholden med å sette til side kommunens vurdering når det gjelder skjønnet i
vedtaket. Kommunen er gitt myndighet til å utøve dette skjønnet etter en avveiing av de ulike
interesser og hensyn. Det er ofte ikke anledning til å finne en løsning som tilfredsstiller alle parter.
Fylkesmannen viser for øvrig til drøftingen i Frihagens kommentar til plan- og bygningsloven bind
III (1989) s. 379 til 382.

Fylkesmannen legger til grunn at samtlige klagere har klagerett, og at klagen er rettidig levert innen
utløpet av klagefristen, jf. fvl. §§ 28 og 29.

Det foreligger dokumentasjon i saken i form av foto og kartmateriale over området. Fylkesmannen
finner det ikke nødvendig å befare området. Saken anses nå, med de avklaringer som er foretatt
med fylkeskommunen og Norsk Maritimt Museum, som forsvarlig opplyst, jf. fvl. § 17 første ledd.
Fylkesmannen kommer tilbake til klagernes spørsmål om sakens opplysning nedenfor.

Fylkesmannen har ingen ytterligere bemerkninger til kommunens forberedende
klagesaksbehandling, jf. forvaltningslovens § 33.

Forholdet til overordnet plan:
Vedtaket om reguleringsplan for Dypvåg brygge er i samsvar med de formålsangivelsene som
området er avsatt til i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.10.2007. Fylkesmannen har ingen
merknader til de formelle sidene ved reguleringskart med bestemmelser.

Fylkesmannens vurdering av klagene:
Styret i Hytteeierforeningen Dypvåg prestegårdsskog v/Anne Christine Breivik klager over flere
forhold ved den vedtatte planen. Det kreves at planen enten må oppheves på grunn av
innholdsmessige mangler, eller subsidiært må sendes tilbake for ny behandling grunnet
manglende vurderinger og utredninger (saksbehandlingsfeil). I epost fra Breivik til Fylkesmannen
16.08.2013 suppleres klagen i forhold til disse anførslene.
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Torstein Stephansen, eier av den fredede bygningen ved Dypvågsstranda, har i hovedsak anført at
reguleringsplanen er mangelfull og protesterer mot planer om utvidelse av veien. Han viser til
fortidsminnene og kulturlandskapet, som han mener planen ikke har ivaretatt.

Fylkesmannen kommenterer i det videre de ulike anførslene:

Hytteeierforeningen ber for det første om Fylkesmannens vurdering av at bryggen omtales som
«offentlig småbåthavn» i reguleringsbestemmelsene, «...da planen innebærer bygging av private
bryggeplasser». Det stilles spørsmålstegn om planlagt bruk er innenfor rammen av
formålskategorien.

Området S1 og S2 hører i reguleringsplanen under formålet «Offentlige trafikkområder, herunder
Annet trafikkområde i sjø —offentlig småbåthavn». Det fremgår av saksdokumentene at området
fortsatt vil være kommunens eiendom, selv om man overlater til en privat utbygger å bygge ut
havnen og til en privat aktør å drifte havnen. Det fremgår videre at båtplassene skal leies ut til
private, men at kommunen skal ha inntektene av utleien. Fylkesmannen kan ikke se at formålet
formelt sett da er i motstrid til den bruken som kommunen ønsker skal gjelde i området, som
offentlig småbåthavn.

Hytteeierforeningen ønsker også Fylkesmannens vurdering av kystbefolkningens vern av deres
rettigheter til tilgjengelighet til sjø og land. Det hevdes at «omregulering av nærmere halve brygga
til private brygger vil redusere kystbefolkningens mer enn hundreårige rettigheter sterkt».
Fylkesmannen forstår det slik at en her henviser til rettigheter som kan være ervervet ved hevd
eller særlig ved alders tidsbruk, jf. Lov om hevd (hevdsloven) av 09.12.1966 nr. 1 § 8 annet fedd.

Kommunen avviser denne anførselen med at den planlagte flytebryggen ikke i vesentlig grad vil
redusere tilgjengeligheten for allmennheten, og at det fortsatt vil være god tilgjengelighet for
person og godstransport. Det vises videre til at det ikke har vært ønskelig at bryggen skal brukes til
fortøyning over lengre tid, og at man nå ønsker en strengere håndheving av dette.

Fylkesmannen vil bemerke at kommunen, i kraft av sin reguleringsmyndighet, kan bestemme
arealbruken for området. Ønsket om å styre bruken, slik at deler av bryggeområdet avsettes til
offentlig småbåthavn med utleieplasser, og andre deler til kortere fortøyning for gods- og
persontransport, er legitimt og hjemlet i plan- og bygningsloven og overordnet plan. Bryggen vil
fortsatt være tilgjengelig for allmennheten. Fylkesmannens kompetanse som klageinstans er dog
begrenset til å avgjøre klagen i medhold av plan- og bygningsloven. Fylkesmannens tar derfor ikke
stilling til om reguleringen kommer i strid med rettigheter eller servitutter som kan følge av annet
lovverk, slik som hevdsloven, eller av tinglyste avtaler.

Det anføres videre at omreguleringen innebærer at private gis en «gave» og at dette vil være i
konflikt med reglene for offentlige anskaffelser.

Fylkesmannen vil presisere at denne klagen behandles etter plan- og bygningslovens
bestemmelser. Kommunen selv må påse at de avtaler den eventuelt inngår i tilknytning til
utbygging og drift er i samsvar med lovverket for øvrig, herunder også reglene om offentlige
anskaffelser. Eventuelle brudd på dette regelverket ivaretas av andre klagebestemmelser, jf. det
som følger Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16.07.1999 nr. 69.

Hytteeierforeningen og Torstein Stephansen hevder videre at planen ikke omhandler verneverdig
bebyggelse rundt bryggen. Det vises til at en småbåthavn vil være ødeleggende for det viktige,
kulturhistoriske området. Stephansen mener også at planen ikke inneholder noen vurdering av
hvilken virkning den planlagte utvidelsen av veien får for kulturlandskapet. En mener at kommunen
her har gjort en saksbehandlingsfeil ved at saken ikke er fullstendig opplyst, jf. fvl. § 17.
Hytteeierforeningen har også etterlyst Riksantikvarens rolle i saken. Fylkesmannen viser forøvrig til
klagene.

Kommunen tilbakeviser anførselen ved å stille spørsmål ved hytteeierforeningens partsinteresse i
forhold til nettopp dette spørsmålet. Det vises til at kulturminnevernet var tema i planprosessen, og
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at et stort flertall ikke så flytebryggen som forringende for stedets verneverdier. Kommunen sier
videre at Stephansen har misforstått planen når han hevder den skal fordobles i veibredde. Veien
skal ikke utvides, det som er avsatt til sideareal representer ikke en veiutvidelse.

Fylkesmannen går med dette ikke inn på spørsmålet om partsrettighetene til hytteeierforeningen i
dette tilfellet, da spørsmålet om kulturminner allerede er reist av den ene av klagerne som bor i
tilknytning til planområdet. Spørsmålet kulturminner antas for øvrig å ha en viss allmenn interesse.

Innledningsvis refererte Fylkesmannen til uttalelser avgitt i 2013 fra henholdsvis Aust-Agder
fylkeskommune og Norsk Maritimt Museum. Som disse uttalelsene viser, var forholdet til
kulturminnevernet ikke tilstrekkelig avklart på det tidspunktet kommunen vedtok planen. Det er en
saksbehandlingsfeil, jf. fvl. § 17. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at saksbehandlingsfeilen har
fått betydning for kommunestyrets vedtak om å godkjenne planen, da uttalelsene viser at ingen av
faginstansene har merknader/innvendinger til hvordan planen ivaretar forholdet til kulturminnene.
Saksbehandlingsfeilen fører dermed ikke til at vedtaket kan kjennes ugyldig, jf. fvl. § 41.

Fylkesmannen vil for øvrig legge til at seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune har
ansvar for å varsle sentrale myndigheter, dvs. Riksantikvaren, dersom nasjonale eller vesentlige
regionale interesser kan bli truet av planen/tiltaket. I dette tilfellet har den regionale
kulturminnemyndigheten uttalt seg til saken uten å finne grunn til å protestere eller nedlegge
innsigelse mot planen. Det ligger ikke innenfor rammene av Fylkesmannens kompetanse å
overprøve kulturminnemyndighetens vurdering av hvorvidt saken skulle forelegges Riksantikvaren
eller ikke. Fylkesmannen vil også generelt være tilbakeholden med å overprøve den faglige
vurderingen som er foretatt av ansvarlig fagmyndighet. En ser heller ikke grunn til å gjøre det i
forhold til ivaretakelsen av kulturminnevernet i denne reguleringsplanen.

Hytteeierforeningen mener videre at flytebryggeanlegget kommer i konflikt med friområdet sør for
anlegget og reduserer mulighetene for oppankring på svai i området som er merket på sjøkart som
oppankringsområde. Det vises til at manøvreringsrommet for større båter blir begrenset.
Hytteeierforeningen anfører også at moringene vil måtte gå ut over det regulerte området for å
sikre anlegget, og at reguleringsplanen derfor ikke viser de reelle forholdene. Dette må være en
saksbehandlingsfeil slik foreningen ser det. Den har i denne forbindelse fremlagt et utdypende
skriv om forholdet mellom bryggeanlegg og moringer m.v. Fylkesmannen viser til skrivet.

Kommunen har kommentert anførselen med å vise til at flytebryggeanlegget er plassert innenfor
området som er avsatt til dette i kommuneplanen. Ferdsel til og fra friområdet har vært et tema i
prosessen, og det er tatt hensyn til at ferdsel ikke skal forringes.

Fylkesmannen forutsetter at kommunen med det mener at flytebryggeanlegget med moringer er
plassert innenfor det område som er avsatt til dette arealbruksformålet. Etablering av moringer
hører i utgangspunktet til slike mindre tiltak som faller utenfor søknadsreglene etter plan- og
bygningsloven. Det forutsetter imidlertid at tiltaket er i samsvar med overordnet arealplan. Dersom
det ikke er det, vil det være behov for dispensasjonssøknad, jf. pbl. § 1-6 annet ledd bokstav b.
Fylkesmannen ser at klagerne har tatt utgangspunkt i illustrasjonsplan som er utarbeidet av Stærk,
som viser flytebryggens plassering. Illustrasjonsplanen har imidlertid kun betydning som
illustrasjon og er ikke et rettslig bindende plandokument. Dette innebærer at tiltaket kan få en
annen plassering innenfor S2 og at moringene da kommer innenfor formålet. Fylkesmannen vil for
øvrig bemerke at reguleringsplanen følger opp vedtatt arealbruk i kommuneplanens arealdel, og at
en ikke innvendinger til de vurderinger og interesseavveininger som kommunen her har foretatt når
det gjelder disponeringen av området.

Hytteeierforeningen hevder videre at flytebryggeanlegget vil få ulike miljøkonsekvenser. Det
ønskes videre endringer i planen i forhold til at området rundt bommen trekkes ut. Fylkesmannen
viser til klagens pkt. 5 og 6.

Som det fremgår av sakens dokumenter, fremsatte Fylkesmannen innsigelse til det opprinnelige
planforslaget i brev til kommunen av 05.06.2009 på bakgrunn av kommunens forslag til
disponeringen av friområdet, hensynet til nasjonal strandsonepolitikk og behov for
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miljøundersøkelser av området som skulle disponeres til parkeringsplass. Det ble etter dette
foretatt en biologisk mangfoldsundersøkelse og ikke avdekket spesielle funn i det undersøkte
området. Reguleringsplanen ble omarbeidet i tråd med Fylkesmannens innvendinger, hvilket førte
til at innsigelsene ble trukket i Fylkesmannens brev av 04.04.2011. Fylkesmannen viser til at det er
foretatt konsekvensutredning av flytebryggeanlegget på kommuneplannivå, og har ingen
merknader til at kommunen ikke anser det nødvendig med ytterligere konsekvensutredninger. Slik
Fylkesmannen ser det, er hensynet til miljøet derfor ivaretatt gjennom de justeringer som er gjort i
løpet av planprosessen. Fylkesmannen viser for øvrig til kommunens vurdering av plassering av
bom og har ingen merknader til denne.

Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen foretatt en forsvarlig avveining av de ulike hensyn
som står mot hverandre i saken. Og dette er gjort innenfor rammen av lovens regler, sentrale
retningslinjer mv. Når det gjelder vurderingen av de ulike valg som er gjort innenfor planområdet,
plikter Fylkesmannen å vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret. Om Fylkesmannen skulle
mene at en annen løsning hadde vært mer hensiktsmessig, er dette altså ikke nødvendigvis
tilstrekkelig til å sette til side planvedtaket helt eller delvis.

Fylkesmannen har på bakgrunn av ovenstående og etter en konkret vurdering av klagene ikke
funnet grunn til å sette til side kommunens planvedtak. Klagene tas således ikke til følge, og
planvedtaket stadfestes.

Vedtak:

Kommunens vedtak av 10.05.2011 sak 47/11, jf. Teknisk utvalgs vedtak av 03.05.2011,
stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er fattet i medhold av delegert myndighet etter pbl. § 1-9, siste ledd.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages etter forvaltningsloven, jf § 28, tredje ledd.
Sakens parter/klager er underrettet om vedtaket ved gjenpart av dette brev.

Med hilsen

Øyvind Ropstad Eva Jørlo
Ass. utdanningsdirektør seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

Saksbehandler: Eva L Jørlo

Kopi til:
Torstein Stephansen
Styret i Hytteeierforeningen Dypvåg prestegårdsskog
v/Anne Christine Breivik

Colletts gate 15 B0169 OSLO
Prof. Dahlsgate 31 B 0353 OSLO
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Fra: Rakner Line[Line.Rakner@kofa.no]
Dato: 23.08.2016 12:17:35
Til: happykitty8989@gmail.com
Kopi: Dale, Svein O; Postmottak Tvedestrand
Tittel: Bekreftelse på at KOFA sak 2016/117 er trukket og saken er ansett avsluttet

Hei

Jeg viser til tidligere e-poster og telefonsamtale hvor det ble gjort oppmerksom på at klagen er for sent fremsatt, jf.
klagenemndforskriften § 13a.

I medhold av e-posten din (under) bekrefter jeg med dette at klagen er trukket, og at saken anses avsluttet fra vår side.

Med vennlig hilsen

Line Rakner  |  Førstekonsulent

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Tlf.:      55 59 75 00  |  Direkte: 55 59 75 67
E-post:  line.rakner@kofa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: happykitty8989@gmail.com [mailto:happykitty8989@gmail.com]
Sendt: 23. august 2016 11:58
Til: Rakner Line <Line.Rakner@kofa.no>
Emne: Hei

Jeg trekker herved saken hos dere.
Mvh Jan .v. Monrad

Sendt fra min iPhone
**************************************************************************************

PROTECTED; PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This email message and all attachments are for the sole use of the
intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all
copies of the original message.

**************************************************************************************
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Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder
Justis- og vergemålsavdelingen

Yngve Monrad

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
2016/6089 28.02.2017

Tvedestrand kommune - Fylkesmannens vurdering av anmodning om
lovlighetskontroll

Det visestil epostav 09.03.16 vedrørendeovennevnte.Vi beklagerlangbehandlingstid.

Det fremgårav epostenat en privataktør har fått leie landfesteved kommunalbryggetil
utleggingav flytebrygge.Videre fremhevesdet at «anlegget(somalleredeer etablert)ikke
liggerved brygga,men er kobletdirektepå brygga,slikat det offentligearealethar blitt
redusert.Videre har detteanleggetblittfysisksperretav for allmennheten.Med andre ord
delerav den offentligebryggen.»

Det følger av kommuneloven(koml.)§ 59 nr. 5 at Fylkesmannen,etterdelegertmyndighet,på
eget initiativkan ta en avgjørelseopptil lovlighetskontroll.

Hvilkevedtaksom kan lovlighetskontrollersframgårav koml.§ 59 nr. 1 der heterat kontrollen
kan omfatteavgjørelsertruffetav folkevalgtorganellerden kommunaleellerfylkeskommunale
administrasjon.

Fylkesmannenhar forelagtsakenfor kommunensom i brevav 16.06.16 uttalerbl.a. følgende:

Bryggeanlegget er anlagt av leietaker i henhold til den godkjente reguleringsplanen, det vil si at selve
bryggeanlegget med utriggerne eies av leietaker. Kommunen leier derved kun ut sine rettigheter til landfeste med
tilhørende strandrettigheter på det aktuelle sted. Den 12.6.2014 ble det gitt tillatelse til å legge ut bryggen etter plan
og bygningslovens bestemmelser, med vilkår om at den måtte anlegges i henhold til godkjent reguleringsplan D-
sak 167/14.

Den fysiske sperringen stenger ikke noen del av den kommunale bryggen. Sperringen består av en port foran
landgangen som kun båteieme kan benytte. Det vil si at det ikke er offentlig tilgang til selve flytebryggeanlegget
som eies privat og som ligger der etter leieavtale med kommunen.

Det er riktig som Monrad sier at det ikke står noe spesielt om denne sperringen i avtalen, men det betyr ikke at den
er i strid med avtalen.

Etterdet Fylkesmannenkan se er plasseringenav flytebryggai tråd med reguleringsplanenfor
området. I utgangspunktetskulledet derforikkevære noetil hinderfor at kommunenleierut et
landfestepå kommunaleiendom.At områdeter i kommunaleie, innebærerikkeutenvidereat
arealeter friområdeeller lignendefor allmennheten.Det bemerkesi dennesammenhengat vi
ikkehar grunnlagfor å vurdereom det foreliggerbruksretttil bryggafor allmennheteni kraftav
allmenningsrett,hevdeller lignende,og om denne retteni så fall er krenket.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: frnavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Nettside:
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994
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Når det gjelderavlåsningenav brygga,oppfattervi kommunensorienteringdit hen at det er
landgangentilden privateflytebryggasomer avlåst,ikkeden kommunalebakenforliggende
delen. Dennesidenav sakenberørerderforden privateaktørensutøvelseav leieretten.Det er
altså ikkekommunensomharvedtattat landgangenskal låses.Fylkesmannenkan derforikke
foretanoendirektelovlighetskontrollav detteforholdet.En unnlatelsefra kommunensideav å
følgeopp bruddpå offentligrettsligeregler,kan riktignoki vissetilfelleransessomen
«avgjørelse»somkan kontrolleres,menda måttedet i så fall ha foreliggetklare indikasjoner
på at det er rettsstridigå låse av flytebrygga.Hvorvidtkommunengjennomavtalenmed
tiltakshaverhar privatrettsligadgangtil å styreevt. låsingav brygga,kan Fylkesmannenikke
ta stillingtil.

Det følgerav rundskrivH-2299 fra Kommunal-og regionaldepartementet,pkt.6.3.3 at «Det
klareutgangspunkteter at det skalhefteusikkerhetved avgjørelsenslovlighetfør
lovlighetskontrollforetas».I dettetilfelletkan Fylkesmannenikkese at det foreligger
tilstrekkeligusikkerhettilat det er grunnlagfor å gå nærmereinni saken.

Vi er derforkommettil at anmodningenom lovlighetskontrollikkekantas til følge.

Fylkesmannensvedtaki sak om lovlighetskontrollkan ikkepåklagesetterforvaltningslovens
regler.

Med hilsen

Eva L. Jørlo(e.f) GunnarRefsland
fung.direktør seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Gunnar Refsland, tlf: 37 01 75 39

Kopitil:
Tvedestrandkommune Postboks38 4901 TVEDESTRAND

Side 2 av 2
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Arkivsak-dok. 19/08787-26 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Utgårdsstrand 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens, June kanskje med unntak av 

Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ penger 

og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg realitetene. 

Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 10 «Utgårdsstrand» spør Killingmo:  

«- Hvilke entreprenører ble kontaktet for pris/ var med i anbudskonkurransen på denne store grave-

jobben( over over 1.mill. har jeg fått opplyst)  

- flere jeg har snakket med visste ikke en gang om den» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Denne vannledningen stod i rehabiliteringsplanen for utskifting. Vannledningen var en tidligere del av 

sommervann til området. Det var heller ingen brannkummer på strekket, og ledningen var ikke 

frostsikker. Etter at området fikk boplikt, ble det behov for sikkert helårsvann. Det er i dag flere 

helårsbosettinger i området. Det har vært årlige driftsproblemer på dette strekket, og derfor var strekket 

tatt inn i rehabiliteringsplanen for utskifting.  

I 2018 ble det oppdaget at tinekabelen i ledningen her var kortsluttet, og det var ikke lenger mulig å 

reparere denne. Dermed sto området i fare for å miste vannet for kommende vinter. 
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Teknisk drift bestilte utskifting av ledningen, med materiell og rørlegger fra E. Olsen, og gravearbeid fra 

Felle Maskin. Begge firmaene har rammeavtale med kommunen. Felle Maskin slet med kapasitet til 

jobben, og arbeidet ble utsatt. Teknisk drift ba om å få dette på plass før frosten, og det begynte å bli 

prekært å få utført arbeidet før vinteren. Felle Maskin kontaktet andre entreprenører for å utføre 

gravearbeidet. Av de som Felle kontaktet, var det kun Brødrene Knutsen Maskin AS som hadde mulighet 

til å utføre jobben. Se vedlagte møtereferat.  

Dersom kommunen hadde fått beskjed tidligere at Felle Maskin ikke kunne utføre jobben, så kunne dette 

blitt sendt ut på anbud. Slik situasjonen var på dette tidspunktet, så var det etter enhetens vurdering ikke 

lenger mulig å utsette oppstart av arbeidet hvis en skulle sikre vannforsyningen i området til vinteren 

2018/2019. Arbeidet ble utført av rørleggere og kommunens ansatte. Materiell ble kjøpt inn over 

rammeavtalen med E. Olsen. Gravearbeidene ble utført av Brødrene Knutsen Maskin AS og fakturert 

direkte til kommunen basert på den pris dette firmaet tidligere hadde tilbudt kommunen knyttet til 

anbudsprosessen om rammeavtale. 

Resultatet av arbeidet er at området nå har fått tilgang på helårsvann, og helårskloakk. Det er lagt stikk 

for tilkoblinger ut av vei, og området har fått tre brannkummer. Totale utgifter for utbedringene ble på kr. 

1 578 508,- hvorav kr. 846 112,- ble fakturert fra Brødrene Knutsen Maskin AS.» 

 

Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser er på 1 300 000,- ekskl. mva jfr forskrift om 

offentlige anskaffelser §5-1, og den totale utbedringen kom derfor på over terskelverdi. Det skulle derfor i 

hht regelverket vært gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Det spesielle i dette tilfellet var at 

kommunen hadde en rammeavtale. I dette tilfelle kontaktet kommunen Felle Maskin som de hadde 

rammeavtale med. Felle Maskin kontaktet så andre entreprenører for å utføre gravearbeidet på grunn av 

manglende kapasitet, og det var kun Brødrene Knutsen Maskin A/S som hadde mulighet til å gjøre 

jobben.  

 

Et viktig punkt i denne saken, er at det var svært viktig å få arbeidet gjort før frosten. 

Forskrift om offentlige anskaffelser har noen unntaksbestemmelser. Et av unntakene er når 

«oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen av i den 

tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse» (forskrift om 

offentlige anskaffelser §5-2 (1) punkt c). Det synes som at kommunen vurderer at det å sørge for at 

innbyggerne ikke mistet vannet vil kunne vurderes som så viktig at dette unntaket trer i kraft. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Teknisk drift gjorde de nødvendige vurderinger angående hvilke firmaer som kommunen hadde 

rammeavtale med når arbeidet skulle gjøres. Det at arbeidet ble utsatt skyldes omstendigheter hos firmaet, 

og kommunen vurderte det dithen at de ikke ville rekke en anbudskonkurranse. 

  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering, og at saken avsluttes. 

 

 

Vedlegg:  

- Møtereferat fra planlegging av VA-anlegg Utgårdsstrand 
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Tvedestrand kommune 
Teknisk drift 

 

 

 

  

Notat 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2018/1525-1/M30  Anton Thomas Thomassen, 371 99 544 27.09.2018 

 

Møtereferat for planlegging av VA-anlegg Utgårdsstrand. 
 

Tid og sted: 26.09.2018 kl. 14:30 – 15:30 på Kommunehuset 
Deltakere: Johan Olsen (Firma E. Olsen), Kristian Knutsen (Knutsen Maskin AS KM), 

Joanna Goralska, Andreas Grimsland, Arvid Knutsen og Anton Thomassen 
(Tvedestrand kommune TK). 

Referent: Anton Thomassen 
 
Sak Innhold Frist Ansvar 
1/18 Grunnlag for tiltaket. 

Gammel vannledning til Utgårdsstrand er skadet, og må byttes 
ut. Ledningen må ha strøm fordi den ligger grunt. 

  

2/18 Utsatt start av tiltaket. 
Ved bestilling av rørmateriell ble det gjort en feil av BD. 
Rørmateriellet som ble levert viste seg å være av feil type, og 
dette skapte usikkerhet angående tid for gjennomføring. 
E.Olsen fulgte opp saken, og klarte å få nye rør på kort tid.  
Ny oppstart er nå satt til 2.oktober. 

  

3/18 Valg av entreprenør. 
Felle Maskin som har rammeavtale med kommunen, har sagt fra 
seg jobben på grunn av kapasitetsproblemer. Rammeavtalen 
åpner da for å innhente tilbud fra andre.  
Siden jobben haster ble flere lokale entreprenører kontaktet 
straks. Av disse var det kun Knutsen Maskin AS som hadde 
muligheter å ta oppdraget innen tidsfristen. Knutsen maskin har 
andre timepriser enn Felle Maskin. Arbeidet tas på timer. 
Dette er godkjent av enhetsleder for Teknisk drift. 

  
TK 

4/18 Avklarte varslinger. 
Det er innhentet tillatelse til kryssing av Fylkesveien. Det legges 
trekkerør i Fylkesveien.  
 
Kabelpåvisning er avklart. Det skal ikke være noen nedgravde 
kabler i området.  
 
Varslingsplan er klar, og Felle Maskin vil delegere ansvaret for 
skiltplanen over til Knutsen Maskin.  
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5/18 Arbeidsplan. 
Framdriftsplan er ikke laget, men oppstart av arbeidet blir i uke 
40. Eventuelt sprengningsarbeid vil være ferdig i uke 41. 
Grøftene skal tildekkes ettersom rørene legges ned. Det er noe 
manuelt arbeid pga. veiens beskaffenhet. Planen er å ha ferdig 
grøftene fram til diket innen utgangen av oktober. 
 
Massedeponi er foreslått til privat parkeringsplass i nærheten. 
Eier Aslaug Eirheim er kontaktet, og sjekker bruk av plassen i 
tidsrommet. Andreas får tilbakemelding fredag. 
 
Det legges provisorisk vannforsyning for området, mens arbeidet 
pågår.  
Knutsen Maskin vil starte gravearbeidet inne på veien mot 
Utgårdsstrand, og så gå mot Fylkesveien. Dette for å være 
sikker på at eventuelt sprengningsarbeid er ferdig før 14.oktober. 
(Kristian og Vidar skal på jakt i 2 uker) I denne tiden vil arbeidet 
følges opp av Arvid og Andre i samarbeid med E.Olsen. 
 
Det er viktig at alle påkoblinger nå blir ført inn i kummer. Det er 
ikke mulig å koble seg til på hovedledningen. 
 
Brakke for mannskaper plasseres ved kommunens 
pumpestasjon, og strøm til denne tas fra stasjonen. 
 
Oppmåling av rørgaten tas av Knutsen Maskin. Målefilene 
leveres til Joanna. 
 
Kumkort må utarbeides. 

  
 
KM 

6/18 
 

Utlevert materiell. 
 
Varslingsplaner er overlevert til Knutsen Maskin. Felle Maskin vil 
overføre ansvaret til Knutsen Maskin. 
 
Utlånsnøkkel til pumpestasjonen er utlevert til Knutsen Maskin 
AS.  

  

7/18 
 

Varsling. 
Før kryssing av Fylkesveien, så må varsling bli gitt i god tid på 
forhånd. (tre dager). 
HUSK! Varsling av AMK sentralen. 

  
KM 

8/18 Byggemøter. 
Det settes opp byggemøter hver 14.dag. Endringer av arbeidene 
må varsles fortløpende. 

  
KM 
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Arkivsak-dok. 19/08787-27 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelser datert 23.05.2019 - Tre eneboliger på Haukentangen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens, June kanskje med unntak av 

Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ penger 

og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg realitetene. 

Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 11 spør Killingmo: 

«Bygging av tre eneboliger på Hauketangen på Sandøya  

- hva er grunnen til at den ene har fått tillatelse til å være hytte?» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Området er regulert til boliger 0914-149 vedtatt kommunestyret 090216, og enheten har gitt 

byggetillatelse på 2 av tomtene.  

Rammetillatelsen for boligene vedlegges. Det er ikke på noe tidspunkt gitt tillatelse til fritidshus eller 

brukstillatelse til fritidshus.  

Vi gjør oppmerksom på at dersom det ikke er gjort noen overdragelse av tomt til ny eier så er det 

foreløpig ikke boplikt etter konsesjonslovgivningen. Boplikt inntrer først ved erverv av bolig eller 

boligtomt.» 
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29.08.2017 fikk Martha Elisabeth Bratteberg og Knut Bratteberg vedtak om rammetillatelse for oppføring 

av bolig på gnr 77, bnr 9 på Haukentangen. 

02.10.2018 fikk Gerd Andersen vedtak om rammetillatelse til riving av eksisterende uthus og oppføring 

av ny bolig gnr 77, bnr 9 på Haukentangen.  

 

På seeiendom.no er et av bygningene på denne adressen registrert som «163 - Våningh. benyttes som 

fritidsb». Sekretariatet spurte Svein Olav Dale 28.08.2019 om årsaken til dette, og fikk følgende svar: 

 

«På eiendommen gnr. 77, bnr. 9 står det en eldre bolig som ikke lenger er i bruk som helårsbolig grunnet 

arv. Derfor er boligeiendommen korrekt registrert i matrikkelen som «Våningshus i bruk som 

fritidsbolig». 

På samme eiendom er det som tidligere nevnt regulert inn 3 nye boliger. Det er gitt byggetillatelse til 2 av 

disse, men de er enda ikke fradelt fra gnrbnr 77/9. Først når de nye boligene fradeles vil de få nytt 

bruksnummer og egen registrering i matrikkelen, og det inntrer da samtidig boplikt på de nye 

eiendommene. 

Konklusjon: 

Vår tidligere tilbakemelding om at det ikke har skjedd noen ulovlig bruksendring opprettholdes.»  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

 

Vedlegg:  

- Rammetillatelse gnr 77 bnr 9 - Gerd Andersen 

- Rammetillatelse gnr 77 bnr 9 - Martha og Knut Bratteberg 

- Bilder av eiendommen 
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Tvedestrand kommune 
Enhet for plan, miljø og eiendom 

 
 
 
 
 

 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@tvedestrand.kommune.no www.tvedestrand.kommune.no   

 
«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
 
 
 

 

 
Delegert vedtaksnr: Saksnr:   Saksbehandler Dato 
260/18 2018/1497 Silje Severinsen  02.10.2018 

 
Vedtak - Rammetillatelse for oppføring av bolig og riving av uthus - 
gnr 77 bnr 9 Vestre Sandøya 
 
Tiltakssted:  Hauketangen          Gnr/Bnr: 77/9  
Tiltaket:  Riving av eksisterende uthus og oppføring av bolig. 
Tiltakshaver: Gerd Andersen  
Ansvarlig søker: Arkide v/Anna Godal, Arkitekt 

Foretaket har avgitt nødvendig erklæring og søknaden kan dermed 
realitetsbehandles. 

 

Delegert vedtak i byggesak: 

 I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §§ 20-1 og 20-3 gir Tvedestrand 
kommune rammetillatelse til riving av eksisterende uthus og oppføring av ny bolig 
i samsvar med innsendte søknadsdokumenter. 

 
Jf. matrikkelforskriften § 57 annet ledd er eier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning 
eller eiendom blir merket med adressenummer. Jf. tredje ledd skal bruksenhet som er tildelt egen offisiell 
adresse merkes med adressemerke. Merket skal settes synlig på eller ved inngangsdøren for 
bruksenheten.  
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har 21.09.18 mottatt til behandling Søknad om tillatelse til tiltak – 
Rammetillatelse for riving av eksisterende uthus og oppføring av ny bolig. Søknaden ble 
sist komplettert 01.10.18. 
 
Tiltaket får et bebygd areal (BYA) på 73 m2. 
 
Planstatus og juridisk grunnlag: 
Det aktuelle området er omfattet av reguleringsplan Del av Hauketangen, Sandøya av 
09.02.16. Eiendommen er avsatt til bolig formål – frittliggende småhusbebyggelse.  
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Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling, Plan- og bygningsloven 
(pbl). 
Forskrift om byggesak, byggesaksforskriften (SAK 10) 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) 
 
Uttalelse fra andre myndigheter: 
Det er innhentet uttalelse fra Aust-Agder Fylkeskommune v/kulturminnevernseksjonen.  
 
Aust-Agder Fylkeskommune, datert 01.10.2018:  
Aust-Agder fylkeskommune er i e-post fra Tvedestrand kommune den 01.10.18, blitt 
bedt om å avgi uttalelse i ovennevnte sak.  
Henvendelsen gjelder byggetiltak i et område som er regulert til bevaring i 
reguleringsplan for del av Hauketangen.  
Bevaringsformålet i reguleringsplanen er bakgrunnen for at henvendelsen er besvart av 
fylkeskommunens kulturminnevernseksjon.  
Det søkes om riving av eksisterende uthus og oppføring av ny bolig i tråd med 
gjeldende reguleringsplan. Under forutsetning av at tiltaket ikke medfører terrenginngrep 
i form av sprenging, da særlig med tanke på fjellknausen sør for eksisterende uthus, har 
ikke kulturminnevernseksjonen innvendinger mot tiltaket.  
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltaket bør det foreligge en materialbeskrivelse som 
viser hvordan nybygg er tenkt å tilpasses det omkringliggende kulturhistoriske 
bygningsmiljøet. Kulturminnevernseksjonen vil da gjerne få oversendt 
materialbeskrivelsen for vurdering.  
 
Ansvarsfordeling i tiltaket: 
Foretak: Funksjon/tiltaksklasse: Beskrevet ansvarsområde: 
Arkide v/Anna Godal SØK/1 Ansvarlig søker  

 

Arkide v/Anna Godal PRO/1 Arkitektur  

 

Tabell 1 

 
Kommunens vurdering: 
 
Tiltaket og forhold til plangrunnlag: 
Felles bestemmelser jr.reguleringsplan 
a) Det er ikke tillatt å påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av 
vegetasjon, sprenging eller planering utover det som er nødvendig for å oppføre 
bygningene, areal for gangadkomst og uteoppholdsplass. 
b) Dersom det under arbeider i marka avdekkes gjenstander eller andre spor fra eldre 
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust Agder Fylkeskommune, 
Kulturminnevernseksjonen, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8, 2. ledd. 
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Prinsipper for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12: 
Alle vedtak som omhandler forvaltning av fast eiendom må jfr. naturmangfoldloven (nml) 
§ 7 vurderes opp mot §§ 8 til 12 i nml. 
 
 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Tvedestrand kommune har gjennomført kartlegging av biologiske verdier i sjø i 2003, 
supplerende kartlegging i sjø i 2008, kartlegging av naturtyper på land i 2001 samt ny 
kartlegging av naturtyper på land i 2011. I tillegg sjekkes her kartgrunnlaget i 
Artsdatabanken og Naturbasen hos Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Kartgrunnlaget er undersøkt og en kan ikke se at det er registrert art eller 
naturobservasjoner på eiendommen eller i umiddelbar nærhet til eiendommen. 
Bygningsmyndigheten legger til grunn at det eksisterende og tilgjengelige 
kunnskapsgrunnlaget er i samsvar med de krav som følger av naturmangfoldlovens § 8. 
 
§ 9 – Føre-var-prinsippet 
Dette prinsippet vurderes ikke da kunnskapsgrunnlaget tilsies å være tilstrekkelig. 
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det vurderes her at det aktuelle tiltaket ikke vil medføre noen nevneverdig belastning av 
betydning på art eller naturtyper. 
 
De øvrige prinsippene i naturmangfoldloven får mindre betydning i denne saken. 
Overnevnte vurderinger viser til at tiltaket i liten grad vil påvirker verdifullt naturmangfold. 
 
Naboforhold: 
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene gitt i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Ingen merknader er registrert i saken. 
 
Veg og adkomst:  
Tiltaket gir uendret adkomst. 
 
Vann og avløp: 
Offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
Sikkerhet mot fare:  
Det foreligger ingen kjente farer. 
 
Visuell utforming:  
Tiltaket innehar etter bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte omgivelser og plassering, 
jf. plan- og bygningsloven § 29-2. 
 
Beliggenhet og høydeplassering: 
Maksimal mønehøyde BFS2: 6 meter over OK gulv første etasje. 
Maksimal planeringshøyde byggetomt BFS2 6,5 moh. 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og situasjonsplan og 
tegninger som legges til grunn for dette.  
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Ansvar og tiltaksklasser: 
Erklæring om ansvar for funksjonene og ansvarsområdene, jf. tabell 1, over er arkivert i 
saken. Bygningsmyndigheten vurderer at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar og 
slutter oss til søkers forslag til tiltaksklasser.   
 
Oppsummering og konklusjon: 
Ref. uttalelser 
 
Bygningsmyndigheten finner byggeprosjektet løst på en tilfredsstillende måte, i samsvar 
med plan- og bygningslovens alminnelige byggesaksregler. 
 
Behandlingsgebyr på kr 7820,- vil bli etterfakturert. 
 
Med hilsen  
 
Silje Severinsen 
Saksbehandler 
 
Brevet er signert elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: 
Orientering om klagerett, innsynsrett og vedtaket. 
 
 
 
Vedtaket er sendt til: 
ARKIDE v/Anna Godal, Arkitekt 
Gerd Andresen 
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Orientering om klagerett, innsynsrett og vedtaket 

Vedlegg til delegert vedtak:260/18, sak:2018/1497, Vedtak - Rammetillatelse for 
oppføring av bolig og riving av uthus - gnr 77 bnr 9 Vestre Sandøya 
 
Kommunen minner/orienterer om: 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Matrikkel: 
Kommunen benytter innsendt søknadsdokumentasjon som grunnlag for føring av bygningsopplysninger i 
matrikkelen.  
 
Tillatelsen: 
Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen. 
 

Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. 
Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 

Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold 
til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 

Ansvar: 
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk.  
 

Rekkefølgebestemmelser: 
Relevante rekkefølgekrav jf. reguleringsplan/kommuneplan  
a) Før det gis ferdigattest på brukstillatelse eller ferdigattest til bolig, skal grøfter, fyllinger og 
skjæringer være ferdig avsluttet i henhold til søknaden om tiltak.:  
 
Ferdigattest: 
Når tiltaket er gjennomført skal saken avsluttes med ferdigattest, jf pbl § 21-10. Bygning 
anlegg/konstruksjon må ikke tas i bruk før ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) foreligger. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl § 21-9. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende 
for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, pbl § 21-9. 
 
Klageadgang: 
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til Fylkesmannen innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysningsskriv. 
 
Lovgrunnlag: 
- LOV 1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven, koml) 
- LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, Pbl 08) 
- FOR-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften, SAK 10) 
- FOR-2010-03-26-489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10) 
- FOR-2017-06-19-840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17) 
- LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml)  
- LOV-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
- K-sak 74/16, 24.05.16: Kommunens delegasjonsreglement 
- Litteratur:  

Plan- og bygningsrett, del II – Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner. 2. utgave. O.J 
Pedersen, P.Sandvik, H.Skaraas, S.Ness, A.Os. 
Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind 2 Byggesaksdelen. Frode A. Innjord 

 
Svein Olav Dale 
Enhetsleder, Tvedestrand kommune   
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Tvedestrand kommune 
Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 

 
 

 
Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet              

 

 

 
Hvem kan De klage til? Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes 

klageinstansen, som er Fylkesmannen. 
 

Klagefrist Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart 
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.  
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 
 

Rett til å kreve 
begrunnelse 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar 
begrunnelsen. 
 

Innholdet i klagen De må presisere 
- Hvilket vedtak De klager over 
- Årsaken til klagen 
- Den eller de endringer som De ønsker 
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen 
Klagen må undertegnes. 
 
 

Utsetting av 
gjennomføring av vedtaket 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort (oppsettende virkning). 
 

Rett til å se 
saksdokumentene og til å 
kreve veiledning 

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette 
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få 
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for 
saksbehandlingen. 
 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil 
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 
 

Klage til 
Sivilombudsmannen 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan 
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av 
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort 
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av 
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er 
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen. 
 
 

 

En eventuell klage sendes til:     Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
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Tvedestrand kommune 
Enhet for plan, miljø og 
eiendom 

 
 
 
 
 

 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@tvedestrand.kommune.no www.tvedestrand.kommune.no   

 
«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
 
 
 

 

 
Delegert vedtaksnr: Saksnr:   Saksbehandler Dato 

362/17 2016/2697 Anne Karen Røysland, 371 99521 29.08.2017 
 
Vedtak - rammetillatelse for oppføring av bolig på gnr 77 bnr 9 - 
Hauketangen regulert del BFS3 i plan 
 
Gnr.: 77, Bnr.: 9 
Tiltakshaver:  Martha Elisabeth Bratteberg og Knut Bratteberg 
Ansvarlig søker:  HELLVIK HUS SØGNE AS 

Foretaket har avgitt nødvendig erklæring og søknaden kan dermed 
realitetsbehandles. 

 

Delegert vedtak i byggesak: 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges det dispensasjon fra 
bestemmelsen 1.1. b), for omsøkte tiltak på følgende vilkår: 

Før det gis ferdigattest skal området for deponering befares av kommunen og det må 
dokumenteres rett på minimum 2 biloppstillingsplasser på fastlandet.. 

 

 I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §§ 20-1 og 20-3 gir Tvedestrand 
kommune tillatelse til oppføring av bolig og deponering av masse i samsvar med 
innsendte søknadsdokumenter på følgende vilkår: 
Boligen må utføres med tradisjonelle to-rams vinduer med sidehengslete rammer med 
faste sprosser og kittfals.  Taket skal tekkes med røde enkeltkrummet brente teglstein. 

 

 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har 04.07.19 mottatt til behandling Søknad om tillatelse til tiltak – Rammetillatelse 
for oppføring av bolig. Søknaden ble sist komplettert 29.08.17. 
 
Tiltaket får et bebygd areal (BYA) på 80 m2 med et bruksareal (BRA) på 106 m2. 
 
Planstatus og juridisk grunnlag: 
Det aktuelle området er omfattet av reguleringsplan del av Hauketangen av 12.05.15. 
Eiendommen er avsatt til boligformål.  
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Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesakbehandling, Plan- og bygningsloven (pbl). 
Forskrift om byggesak, byggesaksforskriften (SAK 10) 
Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 
 
Dispensasjonsspørsmålet: 
Tiltaket er i strid med bestemmelse i reguleringsplan. 
Det foreligger begrunnet søknad om dispensasjon fra § 1.1. b) bestemmelse om takvinkel.  
 
Momenter i dispensasjonssøknaden:  
Det finnes mye boliger med brattere takvinkel i området. Dette er estetisk penere for eldre  
bebyggelse å ha brattere takvinkel, samt mer praktisk pga beskyttelse for vær og vind og bedre 
takavrenning. For øvrig er avviket på 2 grader ikke fremtredende man er likevel innenfor planens 
maksimale mønehøyde og loftet i denne størrelsesbegrensede boligen blir bedre å leve med -  med 36 
gr. tak. Det fremkommer av snittene hvor man ser det innvendige taket og innerdørene på loftet 
 
Uttalelse fra andre myndigheter: 
Det er innhentet uttalelse fra Aust-Agder Fylkeskommune v/kulturminnevernseksjonen.  
 
Aust-Agder Fylkeskommune, datert 05.04.17: 
konklusjon: 
Forutsatt at ovennevnte merknader m.h.t. vinduer og taktekking imøtekommes, har ikke 
fylkeskommunens kulturminnevernseksjon innvendinger til at søknaden godkjennes. 
Seksjonens merknad m.h.t. takvinduer er ment som et råd.  
 
Ansvarsfordeling i tiltaket: 

Foretak: Funksjon/tiltaksklasse: Beskrevet ansvarsområde: 
Hellvik Hus Søgne AS SØK/1 Ansvarlig søker  

 

Hellvik Hus Søgne AS PRO/1 Ansvarlig arkitekturprosjekterende av 
bolig 

Hellvik Hus Søgne AS PRO/1 Ansvarlig prosjekterende brann, 
konstruksjonssikkerhet og 
bygningsfysikk 

 

Hellvik Hus Søgne AS UTF/1 Ansvarlig utførende av utv. og 
innvendige tømmermansarbeider og 
montering av ventilasjon 

Tabell 1 

 
Kommunens vurdering: 
 
Dispensasjonsspørsmålet: 
Som det fremgår av pbl § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon ”… dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt”. Videre heter det: ”I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene, etter en samlet vurdering. Kravene over er kumulative og de må begge være oppfylt 
for at dispensasjon kan innvilges.  
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er ikke tilstrekkelig at 
de hensyn som en bestemmelse skal ivareta ikke blir skadelidende dersom dispensasjon gis, det 
kreves også at det er noe som saklig sett taler for at dispensasjon bør innvilges.  
 
De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. 
Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som 
overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Spørsmålet vedrørende 
dispensasjon beror for øvrig på en reell og konkret vurdering.  
 
Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om takvinkel.    
 
Det ønskes dispensasjon fra 34 grader til 36 grader. I området er det boliger med brattere 
takvinkel. Det vurderes estetisk penere for eldre bebyggelse å ha brattere takvinkel.  Avviket på 2 
grader er ikke fremtredende og er innenfor planens maksimale mønehøyde.    
 
Av ulemper kan tiltaket medføre presedens som i sum kan tilsidesette både plan og 
bestemmelsens intensjon. Dog synes overnevnte vurderinger, og det at området er regulert for 3 
tomter, at saken er av en egenart og ikke medfører presedens i negativ forstand. 
Hva gjelder fordeler legges det vekt på at boligen vil få en bedre utnyttelse av loftet i forhold til 
størrelsesbegrensning på boligen BYA på 80 m2.    
 
Det henvises også til uttalelse fra kulturminnevern, det vurderes derfor at omsøkte takvinkel er 
tilrådelig. 
  
Fagavdelingen vurderer det slik at det i denne saken er det forhold som taler for dispensasjon. 
 
Vi kan ikke se at en dispensasjon vil undergrave planen som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag med henvisning til ovenstående. 
 
Det vurderes derfor at fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene. 
 
Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er 
oppfylt. 
 
Prinsipper for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12: 
Alle vedtak som omhandler forvaltning av fast eiendom må jfr. naturmangfoldloven (nml) § 7 
vurderes opp mot §§ 8 til 12 i nml. 
 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Tvedestrand kommune har gjennomført kartlegging av biologiske verdier i sjø i 2003, 
supplerende kartlegging i sjø i 2008, kartlegging av naturtyper på land i 2001 samt ny 
kartlegging av naturtyper på land i 2011. I tillegg sjekkes her kartgrunnlaget i Artsdatabanken og 
Naturbasen hos Direktoratet for naturforvaltning.  
 
Kartgrunnlaget er undersøkt og en kan ikke se at det er registrert art eller naturobservasjoner på 
eiendommen eller i umiddelbar nærhet til eiendommen. Bygningsmyndigheten legger til grunn at 
det eksisterende og tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget er i samsvar med de krav som 
følger av naturmangfoldlovens § 8. 
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§ 9 – Føre-var-prinsippet 
Dette prinsippet vurderes ikke da kunnskapsgrunnlaget tilsies å være tilstrekkelig. 
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det vurderes her at det aktuelle tiltaket ikke vil medføre noen nevneverdig belastning av 
betydning på art eller naturtyper. 
 
De øvrige prinsippene i naturmangfoldloven får mindre betydning i denne saken. Overnevnte 
vurderinger viser til at tiltaket i liten grad vil påvirker verdifullt naturmangfold. 
 
Naboforhold: 
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene gitt i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 
merknader er registrert i saken. 
 
Dispensasjonen er ikke nabovarselet og kommunen vurderer at dispensasjon for takvinkel ikke 
vil ha betydning naboene. 
 
Vann og avløp: 
Boligen skal tilkobles VA-anlegg.  
 
Før tiltak kan igangsettes må det foreligge godkjenning fra kommunens VA-myndighet. 
Ledningstrasé skal angis på kart og følge søknad om sanitærabonnement samt søknad om 
igangsettingstillatelse. 
 
TEK10: 
Boligen vil få utvendig bod dekket i eksisterende båthus. 
 
Visuell utforming:  
Tiltaket innehar etter bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte omgivelser og plassering, jf. plan- og 
bygningsloven § 29-2 med henvisning fylkeskommunens uttalelse i saken. 
 
Beliggenhet og høydeplassering: 
Høydeplasseringen godkjennes kote 9,5 ferdig gulv og høyde kote 15,5  jf pbl § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og situasjonsplan og tegninger som 
legges til grunn for dette.  
 
Ansvar og tiltaklasser: 
Erklæring om ansvar for funksjonene og ansvarsområdene, jf. tabell 1, over er arkivert i saken. 
Bygningsmyndigheten vurderer at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar og slutter oss til 
søkers forslag til tiltaksklasser.   
 
Deponering av overskuddsmasse: 
I forbindelse med byggetiltaket så vil det bli en del masser til overs i byggegropen. Disse 
massene foreslås deponert sør for tomten, i en tilbaketrukken del av eiendommen. Området er 
ikke synlig fra sjøen og ligger inneklemt mellom fjellknauser og skog. 
Området består av søle og våtlagt søkk i terrenget. Det ønskes å ta bort jorden, legge på 
steinmasser og dekke til igjen med eksisterende jordmasser. Det vil gi en bedre bruk av området, 
og en totalt sett bedre løsning da man unngår å måtte bygge anleggsvei på svaberg og brygger 



40/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Tre eneboliger på Haukentangen - 19/08787-27 Henvendelser datert 23.05.2019 - Tre eneboliger på Haukentangen : Vedlegg pkt. 11 - rammetillatelse gnr. 77 bnr. 9 - Martha og Knut Bratteberg

  

som kan medføre varig terrengskader. Anleggsvei mellom tomten og deponiet vil bli fjernes og 
terrenget tilbakestilt, som i dag.  
 
Eier av gnr 77 bnr 246 samtykker i tiltaket. 
 
Fagavdelingen har vært på befaring og vurderer at området kan fylles som avtalt på befaring 17. agust 
då.   
 
Oppsummering og konklusjon: 
Aust Agder fylkeskommune har vilkår i uttalelse, fagavdelingen slutter seg til at det må monteres 
tradisjonelle to-rams vinduer med sidehengslete rammer med faste sprosser og kittfals, taket skal 
tekkes med røde enkeltkrummet brente teglstein. Takvinduene mener fagavdelingen kan tillates 
da det vil medføre en bedre utnyttelse av loftet. 
 
I dispensasjonsvurderingen er fagavdelingen kommet til at tiltaket ikke tilsidesetter de hensyn 
bestemmelsene er ment å ivareta og at fordeler ved tiltaket er klart større enn ulemper.   
 
Fagavdelingen finner byggeprosjektet løst på en tilfredsstillende måte, i samsvar med plan- og 
bygningslovens alminnelige byggesaksregler. 
 
Vi minner at det ikke er tillatt å påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, 
sprenging eller planering utover det som er nødvendig for å oppføre bygningene, areal for gangadkomst 
og uteoppholdsplass. 
 
Behandlingsgebyret på kr 9048 blir ettersendt. 
 
 
Anne Karen Røysland 
rådgiver 
 
 
Vedlegg: Orientering om klagerett, innsynsrett og vedtaket. 
 
 
Vedtaket er sendt til: HELLVIK HUS SØGNE AS 
                                  Martha E Bratteberg 

 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskreven signatur 
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Orientering om klagerett, innsynsrett og vedtaket 

 
Vedlegg til delegert vedtak:362/17, sak:2016/2697, Vedtak - rammetillatelse for oppføring av 
bolig på gnr 77 bnr 9 - Hauketangen regulert del BFS3 i plan 
 
Kommunen minner/orienterer om: 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Matrikkel: 
Kommunen benytter innsendt søknadsdokumentasjon som grunnlag for føring av bygningsopplysninger i 
matrikkelen.  
 
Tillatelsen: 
Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen. 
 

Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle 
endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. 
 

Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til 
annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 

Ansvar: 
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk.  
 

Rekkefølgebestemmelser: 
Relevante rekkefølgekrav jf. reguleringsplan/kommuneplan: 
a) Før det gis ferdigattest på brukstillatelse eller ferdigattest til bolig, skal grøfter, fyllinger og skjæringer 
være ferdig avsluttet i henhold til søknaden om tiltak. 
b) Før fradeling av tomt kan finne sted skal det dokumenteres rett på minimum 2 biloppstillingsplasser på 
fastland. 
 
Ferdigattest: 
Når tiltaket er gjennomført skal saken avsluttes med ferdigattest, jf pbl § 21-10. Bygning anlegg/konstruksjon må 
ikke tas i bruk før ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) foreligger. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis 
tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl § 21-9. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. 
Fristene kan ikke forlenges, pbl § 21-9. 
 
Klageadgang: 
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til 
Fylkesmannen innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysningsskriv. 
 
Lovgrunnlag: 
- LOV 1992-09-25-107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven, koml) 
- LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, Pbl 08) 
- FOR-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften, SAK 10) 
- FOR-2010-03-26-489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10) 
- FOR-2017-06-19-840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17) 
- LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml)  
- LOV-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
- K-sak 74/16, 24.05.16: Kommunens delegasjonsreglement 
 
- Litteratur:  

Commented [MIM1]:  Fjern den som ikke er gjeldende 
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Plan- og bygningsrett, del II – Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner. 2. utgave. O.J Pedersen, 
P.Sandvik, H.Skaraas, S.Ness, A.Os. 
Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind 2 Byggesaksdelen. Frode A. Innjord 

 
 
 
Svein Olav Dale 
Enhetsleder, Tvedestrand kommune   
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Tvedestrand kommune 
Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 

 
 

 
Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet              

 

 

 
Hvem kan De klage til? Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes 

klageinstansen, som er Fylkesmannen. 
 

Klagefrist Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart 
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.  
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 
 

Rett til å kreve 
begrunnelse 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar 
begrunnelsen. 
 

Innholdet i klagen De må presisere 
- Hvilket vedtak De klager over 
- Årsaken til klagen 
- Den eller de endringer som De ønsker 
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen 
Klagen må undertegnes. 
 
 

Utsetting av 
gjennomføring av vedtaket 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort (oppsettende virkning). 
 

Rett til å se 
saksdokumentene og til å 
kreve veiledning 

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette 
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få 
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for 
saksbehandlingen. 
 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil 
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 
 

Klage til 
Sivilombudsmannen 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan 
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av 
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort 
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av 
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er 
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen. 
 
 

 

En eventuell klage sendes til:     Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
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Arkivsak-dok. 19/08787-29 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 12 «Utbedring av Svarttjenndammen» spør Killingmo:  

«-Hvem var med og gav pris her?» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Utbedringene av Svarttjerndammen ble gjennomført konsulentbistand fra Multiconsult på 

rammeavtalen. Tiltaket var ute på anbud på Doffin, og kommunen fikk tilbud fra 5 ulike 

entreprenører. Mesel & Sønner AS fikk oppdraget på grunnlag av lavest pris. Dette er protokollført 

se vedlegg.» 
 

 

 

 



41/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen - 19/08787-29 Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen : Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen

 

  
2 

Anskaffelsesprotokollen viser at følgende leverte tilbud: 

 

1. Mesel & Sønner AS 

2. Consolvo Overflate AS 

3. FS Mur AS 

4. Kåre Eriksen AS 

5. ALTi Bygg og Anlegg AS 

 

Mesel & Sønner AS ble valgt som leverandør med begrunnelsen: «Valgt leverandør leverte det teknisk—

økonomiske mest fordelaktige tilbudet, i tillegg til at dette også var det prismessig gunstigste tilbudet.» 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser spørsmålet som tilfredsstillende besvart fra administrasjonen. Sekretariatet anbefaler 

derfor at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

- Anskaffelsesprotokoll – Rehabilitering av Dam Svarttjern 
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Anskaffelsesprotokol]

Etter forskriftens del I

Rehabilitering aV Dam Svarttj em

Anskaffelse etter forskriftens del I

Versjon januar 2017
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I

1  Om  oppdragsgiver

1.1  Oppdragsgivers navn  og adresse

Tvedestrand Kommune

Tjennåveien 30
4901  Tvedestrand

2 Leveransen

2.1 Hva som  skal anskaffes

Dam Svarttjern skal rehabiliteres for å oppfylle kravene til dåmsikkerhetsforskriften.
Det skal anskaffes bygg- og anleggsarbeider for å forsterke og rehabilitere dammen.

2.2 Anskaffelsens anslåtte verdi

2 500  000,— eks mva

3 Invitasjon av leverandører

3.1  Frivillig kunngjøring

Konkurransen ble kunngjort som en frivillig kunngjøring på  doffin.

3.2 Følgende leverandører leverte tilbud

1.  Mesel & Sønner AS
2. Consolvo Overflate AS

3. FS Mur AS
4. Kåre Eriksen AS
5.  ALTi Bygg og Anlegg AS

4  Valg av leverandør

Navn på valgte leverandør: Mesel  &  Sønner AS
Begrunnelse: Valgt leverandør leverte det teknisk—økonomiske mest fordelaktige tilbudet, i
tillegg til at dette også var det prismessig gunstigste tilbudet.

5 Meddelelse om tildeling

Meddelelse om tildelingsbeslutning med kort begrunnelse ble sendt alle tilbydere som leverte
tilbud den  11.05.2018.
Det ble videre sendt ett orienteringsbrev med mer utfyllende begrunnelse til alle tilbydere den
15.05.2018

7g,» mfl? .57 L/uo [%,/%.
Anton 's n
-enhetsleder- '  3
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Arkivsak-dok. 19/08787-30 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse datert 23.05.2019 - Hagefjordbrygge 2 (tankanlegg) 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han ber 

kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i kommentarfeltet i 

Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med unntak 

av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " kameratskapet/ 

penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller tør å bekjentgjøre seg 

realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største politiske saken for mange i 

kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med saker 

hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 13 «Hagefjordbrygge 2 (tankanlegg)» spør Killingmo: 

«- tankanlegget til Frode Hansen på Hagefjordbrygga.  

Her har han investert store beløp i å grave ned tanker på kommunal eiendom for å drive marina med 

bensin og dieselpumper på kommunal brygge. Hvilke avtaler gjelder for dette, og hvordan henger det 

sammen med at han kanskje må ut dersom en annen overtar skysstrafikken?» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Dette punktet må svares ut av Tvedestrand Vekst AS.» 
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Sekretariatet ba om svar fra Tvedestrand Vekst AS 29.08.2019 og fikk følgende svar: «Hei. Vedlagt 

avtalen som ble inngått med Sørlandet Maritime AS i 2012. Det går klart fram i punkt 15 at avtalen 

avhenger av at Sørlandet Maritime AS har kontrakt som offentlig båtselskap. Avtalen er med Sørlandet 

Maritime AS ikke med Frode Hansen.» 

I punkt 15 i avtalen «avtalens varighet» fremkommer det: «Avtalen inngås for en ti – 10 – års periode fra 

15. mars 2012, men med opsjon på ytterligere ti – 10 – år. Avtalen forutsetter at Sørlandet Maritime har 

kontrakt som offentlig båtselskap i Tvedestrand, jfr. Avtale om båttransport i Tvedestrand med Aust-

Agder fylkeskommune.» 

Det henvises til vedlagt avtaler. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at Tvedestrand vekst har svart tilfredsstillende på Killingmos spørsmål, og anbefaler 

at kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

Vedlegg:  

- Avtaler mellom Hagefjorden brygge og Sørlandet Maritime. 
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Arkivsak-dok. 19/09372-11 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og avslutter oppfølgingen av saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i vår flere henvendelser fra grunneiere og beboere i Borøykilen. I henvendelsen 

stilles det flere spørsmål om prosessen med kommunedelplanen fra 2011 og omreguleringen av 

Brennvika fra LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde) til boligformål. I henvendelsen står det: 

 

«Vi ønsker på bakgrunn av dette, og på ordførerens generelle oppfordring om å sende inn denne type 

saker, å få svar fra kontrollutvalget på om kommunens egne retningslinjer og god forvaltningsskikk er 

fulgt i denne saken.» 

 

Det blir deretter stilt flere spørsmål og disse vil oppsummert bli gjengitt i saksfremlegget.  Under pkt. 1 i 

henvendelsen henvises det til kommunedelplanen 2011.2023 pkt.5 om differensierte byggegrenser mot 

sjø, var en hovedregel at alle tiltak skulle kunne karakteriseres som fortetning i eksisterende bebyggelse. 

Det stilles i den anledning tre spørsmål: 

- Hvorfor ble ikke denne regelen fulgt? 

- Hvordan kunne areal for sjønær feltutbygging der ca. 69% ligger i 100 m belte, bli omgjort og 

inngå i ny Kommunedelplan med fastsettelse av byggegrenser, uten at PBL paragraf 1-8.1 

«særlige hensyn til natur- og kulturmiljø» ble ivaretatt? 

- Hvorfor valgte kommunen å pakke denne kontroversielle omgjøringen fra LNF til 

bolig/utbyggingssaken inn i kommunedelplanen?  

 

I henvendelsens pkt. 2 omtales søknad om endring av formål i kommuneplanens arealdel og avsetning av 

boligfelt på inntil 10 eneboliger, konsekvensutredning for Brennvika og utbyggingen ikke skulle berøre 

Borøykilveien. Under dette punktet stilles det to spørsmål: 

- Hvordan kunne kommunen konsekvensutrede Brennvika, KDP 18, ved å bagatellisere hensyn til 

kulturmiljøet i KDP 17, Borøykilen, når hovedargumentet for å bygge ut KDP 18 er fortetningen 

mot Borøykilen? 

- Kan det forsvares at et av kystens mest autentiske kulturperler skal forringes uten forsvarlig og 

lovbestemt saksbehandling? 

 

I henvendelsens pkt. 3 henvises det til at hele KDP17 Borøykilen ble definert som hensynssoner og at 

naturlige boligområder ble omgjort til LNF. Det stilles deretter følgende spørsmål til punktet: 
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- Finnes det en faglig begrunnelse for hvert område/teig, eller er dette en konsekvens av utligning 

med Brennvika, som fikk +14 da byggeareal? 

 

I henvendelsens pkt. 4 henvises det til at Planutvalget fungerte som styringsgruppe for prosjektet med 

differensierte byggegrenser og fikk det politiske ansvaret for å arbeide frem utkast for 

kommunedelplanen. De skriver videre at far/svigerfar til utbygger, som sentral ressurs i kommunen, 

meldte seg inhabil i beslutning av denne saken. Det stilles ved dette punktet et spørsmål: 

- Men med bakgrunn i sakens spesielle historie og referanse til god forvaltningsskikk ihht. 

forvaltningslovens §6, ber de om en nærmere undersøkelse vedrørende mulig involvering i sakens 

forberedelser, herunder bidrag/tilretteleggelse av det faktiske grunnlaget for avgjørelsene? 

 

Saksopplysninger: 
Innledningsvis vil sekretariatet kort redegjøre hva kommunedelplaner/reguleringsplaner er samt prosessen 

og behandlingene av disse. Dette fordi flere av problemstillingene som reises henger sammen med 

hvordan planprosessen har vært og ulike oppfatninger av denne. En reguleringsplan er en politisk vedtatt 

plan over et område. Reguleringsplanen kan fastsette hvordan området kan brukes og hva som kan bygges 

der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. Disse bestemmelsene gir konkrete føringer for 

hva som kan gjøres på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål områder har, for eksempel 

bolig, friluftsområde eller vei, og hvor høyt og stort man kan bygge.  

 

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område som for eksempel for 

sentrum, en bydel eller kystområder. Detaljregulering kan lages av kommunen eller private utbyggere og 

initiativtakere, men planen må følge de overordnede kommunedelplaner og reguleringsplaner. 

Detaljreguleringsplaner tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer 

for hva som kan bygges. Det foregår nå en prosess og behandling av detaljreguleringsplan for Brennvika 

basert på den overordnede kommunedelplanen for kystsonen for 2011-23. 

 

Det er krav ved oppstart av reguleringsprosesser at det kunngjøres offentlig og rettighetshavere varsles. 

Dette kan være registrerte grunneiere og festere i området, fylkesmannen, fylkeskommunen og andre 

berørte offentlige myndigheter samt andre rettighetshavere og naboer til reguleringsplanen. Et planutkast 

skal utarbeides og godkjennes av kommunen før det legges ut til høring og offentlig ettersyn. Er det krav 

om konsekvensutredning skal det inngå i planutkastet. Når høringsfristen er utløpt skal kommunen ta 

stilling til innkomne uttalelser og eventuelle innsigelser fra offentlige myndigheter. Dersom det medfører 

vesentlige endringer i planen må planen ut på ny høring. Ferdigbehandlet reguleringsplan legges frem for 

kommunestyret. Når planen er vedtatt skal registrerte grunneiere, festere, og andre rettighetshavere i 

planområder og naboer til planområder som blir direkte berørt underrettes særskilt. Det skal også 

kunngjøres i lokal avis og/eller på kommunens hjemmesider. Kommunestyrets planvedtak kan påklages 

til fylkesmannen av parter og andre med rettslig klageinteresse.  

 

 

I e-post til sekretariatet skriver administrasjonen følgende om henvendelsen og de spørsmålene som blir 

reist: 

 

«Det er korrekt som Karvel skriver at formålet med kommunedelplanen var å revidere areal i kystsonen 

som var avmerket til bolig/hytteformål i kommuneplanen fra før, og altså ikke LNF arealene i 

kommuneplanen. Det er også riktig at området Brennvika var det eneste av de 46 områdene som var LNF 

i kommuneplanen fra før, og som likevel ble omgjort til boligformål i kommunedelplanen vedtatt i 2012. 

Carl Bertelsen var i planutvalget i behandlingsperioden, og fratrådte som inhabil når området Brennvika 

var på dagsorden. 

 

Rådmannen anbefalte i utgangspunktet at området ikke skulle tas inn i kommuneplanen fordi det ikke var 

i samsvar med planprogrammet, se vedlegg. Avgjørelsen om at området likevel skulle tas inn i 

kommuneplanen til boligformål med plankrav ble gjort i den politiske prosessen frem til planen ble lagt ut 

på høring mai 2011. Planforslaget har deretter blitt behandlet av statlige og regionale instanser, og til 
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sist i kommunestyret i 2012. Kommunedelplanen, inklusiv området Brennvika, er lovlig vedtatt og diverse 

innsigelser som ble fremmet underveis i prosessen ble frafalt før vedtak.» 

 

Administrasjonen skriver videre at innsigelser og mekling med fylkesmannen som har pågått den siste 

tiden har vært i forbindelse med detaljregulering av det samme området. Det har også kommet merknader 

til forslag til detaljreguleringsplan fra grunneiere, beboere og andre private parter. I denne saken har 

innsigelsene fra fylkeskommunen nå blitt frafalt etter mekling hos fylkesmannen og saken vil bli 

sluttbehandlet i kommunestyret oktober 2019. 

 

Videre skriver administrasjonen at protester og innspill fra private behandles som merknader i 

høringsutkastet til kommunedelplaner og reguleringsplaner. Ved kommunedelplanen ble disse vurdert av 

planutvalget og kommunestyret i klagebehandlingen. Administrasjonen konkluderer avslutningsvis i sin 

e-post med at lovbestemte prosedyrer, saksbehandlingsregler og habilitetsregler er fulgt i saken. 

 

 

I pkt. 5 i henvendelsen fra Karvel og flere tas det opp habiliteten til Carl Bertelsen og i henvendelsen står 

det at planutvalget fungerte som styringsgruppe for prosjektet med differensierte byggegrenser og fikk det 

politiske ansvaret for å arbeide frem utkast for kommunedelplanen. De skriver videre at far/svigerfar 

(Carl Bertelsen) meldte seg inhabil i beslutning i saken. Videre bes det om en nærmere undersøkelse om 

mulig involvering i sakens forberedelse herunder bidrag/tilretteleggelse av faktiske grunnlaget for 

avgjørelsene. På bakgrunn av dette vil sekretariatet gi en kort redegjørelse for de aktuelle habilitetsreglene 

samt annen aktuell faktainformasjon som har kommet frem.  

 

Habilitetsreglene gjelder for alle offentlige tjenestemenn som inkluderer blant annet kommunalt ansatte 

og politikere i kommunale utvalg og nemder jf. Fvl. §. 10. I politiske utvalg er det utvalget i fellesskap 

som avgjør om vedkommende medlem er habilt til å behandle saken jf. Fvl. §8. En offentlig tjenestemann 

er inhabil jf §6 første ledd for å tilrettelegg grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en 

forvaltningssak hvis personen: 

a. Selv er part i saken 

b. Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nært som søsken 

c. Når han er eller har vært gift eller er forlovet med eller fosterforeldre til en part 

d. Når han er verge eller fullmektig for en par i saken eller ha vært det etter at saken begynte 

e. Når han er leder eller har ledende stilling eller medlem av styret i et selskap eller lignende som er 

part i saken 

 

Selv om man ikke er inhabil etter overnevnte alternativer kan vedkommende likevel bli inhabil etter en 

skjønnsmessig vurdering etter §6 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan en tjenestemann eller 

folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 

tjenestemannens upartiskhet». Bestemmelsen åpner for en bred og skjønnsmessig vurdering av om man 

har en lik tilknytning til saken eller partene at tilliten til han eller hun vil behandle saken på en nøytral 

måte kan bli svekket. Det må vurderes om avgjørelsen vil innebære en «særlig fordel, tap eller ulempe for 

ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til».  

 

Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regionalplan gjelder 

ikke regelen om automatisk inhabilitet i forvaltningsloven §6 jf. Kommuneloven §40 nr. 3 bokstav b. 

annet punktum. Dette gjelder saker av overordnet og generell karakter der den enkelte ansattes bidrag 

normalt vil være lite sett i lys av saken totale omfang. Unntaket i §40 nr. 3 bokstav b annet punktum er 

uttømmende, det vil si at det bare gjelder for de sakene som er angitt. Ved behandling av detaljplaner etter 

plan og bygningsloven vil den folkevalgte derimot bli inhabil dersom vedkommende har medvirket ved 

tilretteleggelsen av grunnlaget for avgjørelsen i en slik detaljplan.  

Av den informasjonen gitt i henvendelsen til Karvel med flere og tilbakemeldingen fra administrasjonen 

kommer det frem at Bertelsen ble erklært inhabil under behandlingen av planen når det kom til 

Brennvika. Administrasjonen skriver i sin tilbakemelding: 
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«Carl Bertelsen var i planutvalget i behandlingsperioden, og fratrådte som inhabil når området 

Brennvika var på dagsorden.» 

 

Utfra dette kan det virke som han ble erklært inhabil til å behandle de deler som omfattet og således ikke 

deltatt i behandlingen som angår Brennvika. Vedlagt til saken følger saksprotokoller fra møtene i 

planutvalget 03.05.2011, 30.08.2011 og 29.11.2011 samt protokollen fra kommunestyrets behandling av 

saken 15.05.2012. Utfra protokollene kan vi se at Bertelsen ble erklært inhabil i sakene når det kom til 

den delen som omhandlet Brennvika. Administrasjonen har oppgitt at han i kommunestyret ble vurdert til 

å være habil etter råd fra fylkesmannen og kommuneloven §40 som er gjengitt over.  

 

 

Det har i saken blitt oversendt flere dokumenter fra administrasjonen og disse følger vedlagt. 

Vedlagt følger også henvendelse fra Karvel med flere. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Henvendelsen tar opp flere spørsmål en prosess vedrørende en kommunedelplan og politiske 

behandlinger noen år tilbake i tid. Sekretariatet har derfor behov innledningsvis for å bemerke at det er 

utfordrende å ettergå politiske diskusjoner og prioriteringer. Videre ønsker vi å gjennomgå rammene for 

kontrollutvalgets sine undersøkelser og hvilke begrensinger man har. Dette for å begrunne og vise hvorfor 

enkelte av spørsmålene etter vår vurdering vil falle utenfor kontrollutvalgets mandat. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har ikke mulighet til å overprøve eller ta stilling til 

intensjonen ved politiske vedtak. Kontrollutvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men ha fokus på 

systemnivå og kun bruke enkeltsaker for å vurdere systemene og rutiner. I henvendelsen bes det om at 

kontrollutvalget svarer på om kommunens egne retningslinjer og god forvaltningsskikk er fulgt i 

behandlingen av kommunedelplanen for kystsonen 2011-23. Alle med partsrettigheter i en plansak har 

mulighet til å påklage kommunestyrets vedtak når det foreligger og fylkesmannen er klageinstans. I dette 

tilfellet har ikke merknader og eventuelle klager ført frem. Det kan klages på både innholdsfeil og 

saksbehandlingsfeil. Når kommunedelplanen er behandlet og ikke blitt omgjort av en klageinstans er den 

å anse som gyldig og bindende for videre utvikling av området. Hadde det vært saksbehandlingsfeil i 

saken eller innholdsfeil som påvirket utfallet av saken ville vedtaket i en klagebehandling ha blitt 

omgjort. Det er fylkesmannen som er ansvarlig for å vurdere og ta stilling til klager på saksbehandlingen 

og innholdsfeil i enkeltsaker. Kontrollutvalget er ikke klageinstans for vedtak fattet i en plansak. 

 

Når det kommer til spørsmålene i pkt.1, 2 og 3 i henvendelsen bærer disse preg av å være politiske 

prioriteringer og ønsker. Administrasjonen skriver i sin tilbakemelding at avgjørelsen om at området 

skulle inn i planen ble gjort i den politiske prosessen. Det må derfor tolkes som den politiske viljen og 

prioritering at det ble gjort. Kontrollutvalget har ikke mulighet til å vurdere hensiktsmessigheten ved 

politiske prioriteringer. 

 

I pkt. 4 i henvendelsen må det tolkes som en bekymring om at en inhabil person skal ha vært med å 

tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. I den anledning er det viktig å fremheve at både Karvel med flere 

og administrasjonen har uttalt at Bertelsen ble erklært inhabil ved behandlingen av saken. Og at det er 

forarbeidet til planen det stilles spørsmål ved. Det kan lett komme slike spørsmål når politikere har 

private interesser i saker som er til politiske behandling og det er viktig at det reflekteres over og tas 

stilling til habiliteten. Samtidig vil sekretariatet fremheve at det ikke er ulovlig å være inhabil så lenge 

man fratrer. Videre har politikere som andre privatpersoner rett og mulighet til å søke om planendringer 

eller inngå avtaler med kommunen. Det viktige er at det er habile personer i kommune som behandler og 

tar avgjørelsene i sakene. Administrasjonen har uttalt at Bertelsen fratrådte når Brennvika var på 

agendaen og det er også oversendt protokoller fra planprosessen som underbygger dette. Utfra 

foreliggende informasjon kan ikke sekretariatet se at det er noe som tyder på at en inhabil person har 

deltatt og påvirket prosessen. Videre kan det virke som at man har vært bevisst på habilitetsutfordringer 

underveis i prosessen når man ser de ulike protokollene. 
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Det gjøres til slutt oppmerksom på at kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon «plan- og 

byggesaksbehandling – rutiner og praksis» som på et overordnet nivå vil belyse kommunens arbeid og 

rutiner knyttet til habilitet. Forvaltningsrevisjonen baserer seg på systemkontroller og ikke enkeltsaker.  

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse om kommunedelplan fra 2011 

- Tilleggs henvendelse med vedlegg 

- Planprogram 2010 

- E-postutveksling oktober 2010 

- Innspill til Helberg 25.10.10 

- Konsekvensutredning 2011 

- Søknad om endring av kommuneplanens arealdel 

- Saksprotokoll Planutvalget 03.05.2011 

- Saksprotokoll Planutvalget 30.08.2011 

- Saksprotokoll Teknikk, plan og naturkomite 29.11.2011 

- Saksprotokoll Kommunestyret 15.05.2012 
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 Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 Temark 

 (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS) 

          Oslo/ Borøy 25/4-19 

 

 

 Brennvika, en kontroversiell byggesak med flere ubesvarte spørsmål 
knyttet til Kommunedelplan 2011 

  

 Det har i senere tid vært en del skriverier i Tvedestrandsposten angående kameraderi 
og habilitet blant politikere i kommunen. I den anledning refererer Ordfører i 
Tvedestrandsposten 16.04.19 følgende vedr Kommunedelplan i 2011: «Ingen 
områder med status LNF ble på dette tidspunktet innlemmet i planen. De 46 
kystområdene der politikerne vedtok å lempe på restriksjoner for mindre 
byggetillatelser, var såkalte «gule» områder- altså områder som er regulert til 
byggeområder» 

  I Kommunedelplanen for kystsone areal, inngikk 46 «gule» (ref ordfører) men det var 
ett unntak som var «grønt». Unntaket var KDP 18 Brennvika, der størstedelen av 
arealet lå i 100 m beltet, merket LNF.  

 Vi ønsker på bakgrunn av dette, og ordførerens generelle oppfordring om å sende inn 
denne type saker, å få svar fra Kontrollutvalget på om kommunens egne retningslinjer 
og god forvaltningsskikk er fulgt i denne saken. 

 

 Sentrale spørsmål vi ønsker besvart, knyttet til Kommunedelplan for 
Kystsonens byggeområder 2011-2023 

1. Ifølge Kommunedelplanen 2011-23 punkt 5, Differensierte byggegrenser mot sjø, var 
hovedregel at alle tiltak skulle kunne karakteriseres som fortetning i eksisterende 
bebyggelse.  

«Slik bebyggelse defineres som områder der innbyrdes avstand mellom bygninger er 
mindre enn 50 m...., og i tillegg ikke legges nærmere sjø enn 100 m dersom 
utbygging kommer i konflikt med ett eller flere forhold; bla. utvidelse av ett område, 
uberørt natur, kulturlandskap og kulturminner. I tillegg, «Ved fastsetting av 
byggegrensene, skal fordelen med tiltakene vurderes til å være større enn ulempene» 
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2. Dette leder oss over til søknad om endringer av formål i kommuneplanens arealdel 
juli 2010/ revidert des. 2010. Her ber utbygger om avsetning til boligfelt på inntil 10 
eneboliger. Det argumenteres for at utbyggingsområdet «ligger så nært til 
eksisterende bomiljø i Borøykilen og til tomt som er regulert til fremtidige boliger, at 
det er riktig å si at det er lokalisert til eksisterende tettsted».  Mrk.1 Tettstedet det 
refereres til er KDP 17 Borøykilen, og «fremtidige boliger» er to bakenforliggende 
eneboliger, enda ikke bygget. I bakkant av dette, høyt opp i terrenget, var planen et 
felt med 9 terrengtilpassede eneboliger. 

Ref punkt 7, Områdevise konsekvensutredninger: For Brennvika (KDP 18) er det 
utredet en konsekvensutredning. Her heter det at «Utbyggingen berører ikke 
Borøykilveien direkte og boligene og kulturminnene langs veien vil bestå som i dag».   

 

 
3. I samme kommunedelplan 2011, og arbeidet med differensierte byggegrenser, ble 

hele KDP17 Borøykilen definert med hensynsoner. Ref punkt 7.2. Delområder 
endret fra byggeformål tl LNF-R.  Naturlige boligområder ble omgjort til LNF (totalt 60 
da), utenfor 100 beltet nord for og langs Borøykilveien (H560). Som eksempel kan 
nevnes en teig til 75/9, ideell boligtomt i naturlig infrastruktur og fortetning med 
eksisterende bebyggelse.   
Ref. planen; «Basert på en faglig vurdering er det enkelte områder som bør utgå som 
bygge områder».  
 

• Hvorfor ble ikke denne regelen fulgt? 

• Hvordan kunne areal for sjønær feltutbygging, der ca 69 pst ligger i 
100 m beltet, bli omgjort og inngå i ny Kommunedelplan med 
fastsettelse av byggegrenser, uten at PBL paragraf 1-8.1 «særlige 
hensyn til natur-og kulturmiljø» ble ivaretatt?  

• Hvorfor valgte kommunen å pakke denne kontroversielle omgjøringen 
fra LNF til bolig/ utbyggingssaken inn i Kommunedelplanen?    

• Hvordan kunne kommunen konsekvensutrede Brennvika, KDP 18, ved 
å bagatellisere hensyn til kulturmiljøet i KDP 17, Borøykilen, når 
hovedargumentet for å bygge ut KDP 18 er fortetningen mot 
Borøykilen?  

Sammenhengen er så opplagt, at det kan kalles en bevisst 
underkommunikasjon.  

• Kan det forsvares at et av kystens mest autentiske kulturperler skal 
forringes uten forsvarlig og lovbestemt saksbehandling?  

• Finnes det en faglig begrunnelse for hvert område/ teig (ref eks 
75/9), eller er dette en konsekvens av utligning med Brennvika, som 
fikk +14 da byggeareal?  
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4. Ifølge Kommunedelplanen fungerte Planutvalget som styringsgruppe i prosjektet med 

Differensierte byggegrenser og fikk det politiske ansvaret for å arbeide frem utkast for 
Kommunedelplanen. Vi vet at far/ svigerfar til utbygger, som sentral ressurs i 
kommunen, meldte seg inhabil i beslutning av denne saken.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Grunneiere og beboere i Borøykilen 

Pål og Stephania Apall 

Annik Apall Austad og Joar Austad 

Georg og Luana Karvel 

Thora Kollenborg 

Per Martin Solvang 

Haldis Karvel 

Jorun Kinck Kolstad 

Kirsti og Jens Kollenborg 

Marianne Johnsen og Christian Berggrav  

 

 

• Men med bakgrunn i sakens spesielle historie og referanse til 
god forvaltnings skikk ihht Forvaltningslovens paragraf 6, ber vi om 
en nærmere undersøkelse vedr mulig involvering i sakens 
forberedelser, herunder bidrag/ tilretteleggelse av det faktiske 
grunnlaget for avgjørelsene.  
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 Tvedestrand
 kommune

Forenkla rullering av kommuneplanen
2010 - 2022

Planprogram
17.08.2010

Vedtatt av formannskapet 17.08.2010 
(i samsvar med delegert fullmakt)
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1  BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for 
virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende bestemmelser som 
er juridisk bindende for arealbruken. 

Gjeldende kommuneplan for Tvedestrand 2007-2018 ble vedtatt av kommunestyret 
16.10.2007 etter en relativt omfattende planprosess. Minst en gang i hver valgperiode skal 
bystyret vurdere om kommuneplanen skal revideres eller om den skal videreføres slik den er. 
I møte 20.10.09 vedtok kommunestyret en planstrategi som skisserte hva som skal gjøres av  
kommuneplanarbeid før denne kommunestyreperioden er omme. Kommunestyret vedtok å 
ikke gjennomføre en full rullering av kommuneplanen, mer om dette nedenfor.

Dette dokumentet er et planprogram.  Plan- og bygningsloven sier at det skal utarbeides et 
slikt planprogram for alle kommuneplaner som ledd i varsling av planoppstart. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsling av planoppstart. Etter høring og eventuelle endringer skal 
planprogrammet vedtas av kommunestyret. 

2  NÆRMERE OM KOMMUNEPLANENS HOVEDDELER

Kommuneplanen legges til grunn for planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.  
Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen er:
- Det politiske styringsdokument - fastsetter visjon, langsiktige utfordringer når det gjelder 
miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. 
- Beskrivelse av  sammenhengen mellom langsiktige mål og strategier og de fysiske 
konsekvensene ne
av disse.
- Grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

- Anviser langsiktig arealdisponering (30 års perspektiv) – ikke juridisk bindende.

Handlingsdelen skal inneholde:
- et handlingsprogram for å gjennomføring av samfunnsdelen for de fire neste budsjettårene. 
Handlingsdelen skal konkretisere planen og gi grunnlag for kommunens prioritering av 
ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Handlingsdelen rulleres årlig.  

Arealdelen:
- Viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av kommunens arealer i 12-årsperioden 
(juridisk bindende). Den skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal 
brukes til landbruk, natur eller friluftsliv.
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- Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, 
natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.
- Består av 2 deler: plankart og planbestemmelser.

Kommunedelplan
Kommunedelplaner er en plan for bestemte, områder, temaer eller sektorer, og kommunen
står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage plan for. Der det er behov for mer
detaljering av arealbruken i deler av kommunen, for eksempel for tettsteder, kan det
lages kommunedelplaner.  Trasé for ny E18 gjennom kommunen er for eksempel et typisk 
kommunedelplanprosjekt.

3  FORMÅL OG FORUTSETNINGER FOR RULLERINGEN

Kommunestyret gjorde 20.10.09 i sak 86/09 følgende vedtak om planstrategi for inneværende 
kommunestyreperiode:

1. Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i inneværende kommunestyre-
periode, men det er likevel noen forhold som en mener er av en slik art at en trenger å vurdere en delvis 
revisjon/nytt planverk, se nedenfor.

2. Kommuneplanens samfunnsdel skal i løpet av 2010 gjennomgås og evt. revideres med utgangspunkt i de
føringer som er gitt i kommunestyresakene 58/09, 59/09, 60/09, 62/09 og saksframstillingen i denne saken.

3. Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder kystsonen i tråd med det som er skissert 
i saksframstillingen.

4. Det startes ikke opp arbeid med ytterligere kommunedelplaner utover delplan for E-18 trasé Arendal –
Tvedestrand i inneværende kommunestyreperiode.

5. I forbindelse med kommuneplanstrategien etableres det ikke særskilte involveringsprosesser i forhold til
innbyggere og nabokommuner. Fylkesmann og fylkeskommune gis en mulighet for å komme med innspill på
strategien før kommunestyrets sluttbehandling

6. Gjennomgang og evt. revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen gjøres i løpet av 2010 og med
kommunestyrebehandling senest innen utgangen av 1.kvartal 2011.
Arbeidet med revisjon av kystsondedelen av kommuneplanens arealdel kan påbegynnes høsten 2009, og vil uten
uforutsette hindringer kunne ferdigstilles samtidig med samfunnsdelen 1 kvartal 2011

7. Formannskapet har ansvaret for kommuneplanens samfunnsdel og organiserer arbeidet slik de finner de
tjenelig. Det faste utvalget for plansaker har ansvaret for de arealmessige kommuneplansakene, og de organiserer
arbeidet slik de finner det tjenelig.
En er innforstått med at arbeidet med kommunedelplan for E-18 er å organisere i samråd med Arendal 
kommune,fylkeskommunen og Statens Vegvesen.

For å få gjennomført arbeidet som er skissert i denne saken vil det av kapasitetsmessige grunner være nødvendig 
å kjøpe inn en del ekstern planbistand. Dette må måtte innarbeides i driftsbudsjett 2010

Oppsummert er formålet med rulleringen å oppdatere/fornye kommuneplanens samfunnsdel i 
forhold til nye føringer som er gitt fra kommunestyret.  For arealdelen er det kun utvalgte 
problemstillinger knyttet til kystsonen som er tema.  Det skal altså ikke gjennomføres en full 
revisjon av hele kommuneplanen.  Det skisseres nærmere om tematikken for hhv. 
samfunnsdel og arealdel nedenfor.
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4  TEMATIKK FOR  RULLERING AV SAMFUNNSDELEN

I den vedtatte planstrategien refereres det til saksframstillingen og vedtakene i sakene 58/09 
(Oppstart av økonomiplanarbeidet), 59/09 (Klima og energiplan), 60/09 (Mål for 
Tvedestrandsskolene) og sak 62/09 (Rehabiltering: Rehabiliteringsplan, Ruspolitisk 
handlingsplan, Boligsosial handlingsplan og Partnerskap for folkehelse). Sak 58/09 
oppsummerer mye av dette tankegodset i følgende ordlyd:

”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
• Likestillingsproblemstillinger som påvirker levekårene
• Sunn kommunal økonomi
• Omdømmebygging
En bærekraftig utvikling krever også et langsiktig fokus på klimaspørsmål og glokale (globale – lokale)
problemstillinger i denne sammenheng, inkl. kommunal klimanøytralitet.”

I saksframstillingen i sak 86/09 om planstrategi var det også trukket fram følgende:
”I K-sak 17/09 ble det også skissert et ønske om å se en evt. revidering av kommuneplan (samfunnsdel og/eller
arealdel) i et perspektiv inspirert av både byplanlegger Richard Florida og dypøkologisk tenkning. Stikkord er
Floridas tenkning på teknologi, talent, toleranse og territoriale verdier som utgangspunkt for et steds attraktivitet.
Samspill natur, kultur og mennesker, bevaring gjennom bruk av naturen, lokal positiv bærekraftig utvikling i et
globalt perspektiv (”glokal-sammenheng”) er stikkord for en dypøkologisk vinkling. Dette oppfattes til å være i 
tråd med bl.a det som ovenfor skisseres om omdømmebygging og bærekraftig utvikling og bør tas med i det evt. 
videre revisjonsarbeidet.”

Ut i fra det gitte føringer ønsker en i rulleringen å ta opp den tematikk som er skissert 
nedenfor.  Det er også gitt noen stikkord, ikke nødvendigvis uttømmende og endelige, på 
mulig innhold innenfor de ulike temaene.

Tema i kommuneplanens samfunnsdel
1 Visjon for Tvedestrand kommune 

• Nærmere forklaring på hva en legger i visjonen
2 Bokommunen Tvedestrand, hva slags hovedgrep betinger dette i planperioden?

• Utbyggingspolitikk ift. boligområder 
• Samferdsel
• Barnehager og skoler 
• Kulturtilbud
• Varehandel og service
• Arbeidsplassutvikling
• Universell utforming (aktuelle grupper som krever spesiell tilrettelegging inviteres 

med i planprosessen.)
3 Kystsonen som bærebjelke for utvikling og rekreasjon

• Utbygging og vernepolitikk, revisjon av mål og strategi.
• Offentlig tilrettelegging av kyststier og friområder
• Offentlig oppkjøp av arealer, avklaring av kommunens og statens roller.

3 Barnehager og skoler som sentrale byggesteiner for gode levekår
• Barnehagestruktur (føringer gitt i egen sak i april 2010 i kommunestyret)
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• Skolestruktur
• Hva er de viktigste kvalitetsparametrene i forhold til bokommune- og 

levekårsperspektivene?

4 Det brede forebyggingsperspektivet
Hva er de viktigste grepene knyttet til forebygging f.eks i forhold til 
• Barn og unge
• Livsstilsproblemer
• Rus/psykiatri, 
• Eldrebølge
• Forfall av bygg og anlegg  
• Forfall av ”humankompetanse”?

5 Likestilling i et levekårsperspektiv – hva kan vi påvirke?
• Kjønnstradisjonalisme
• Utdanningsvalg
• Lav yrkesdeltakelse og mye deltidsarbeid blant kvinner

6 Sunn kommunal økonomi
• Lokale mål for resultat, gjeldsgrad mv
• Balansert målstyring

7 Omdømme og stedsutvikling
• Er omdømme viktig?
• Hvordan bygge et godt omdømme, etablering av et omdømmeprosjekt?
• Steds-/sentrumsutvikling basert på R.Florida og/eller dypøkologiske prinsipper? Hva 

vil dette i så fall innebære?
8 Lokale klima- og energitiltak

• Sentrale tiltak for redusert energibruk
• Kommunal klimanøytralitet- hvordan komme dit?

I tillegg vil det evt. være kapitler om faktagrunnlag knyttet til demografi og andre sentrale 
utviklingstrekk. 

5  TEMATIKK FOR  RULLERING AV AREALDELEN

I 2006 og 2007  ble det konsekvensutredet over 130 forslag til ny arealbruk, og en stor andel 
av disse var i kystsonen. Ved denne rulleringen tas det ikke sikte på å gi samme åpning for 
nye innspill om utbyggingsområder i kommuneplanens LNF-soner.

Det er politisk ønskelig med en viderutvikling av eksisterende bomiljø, og det er lagt ned 
betydelige investeringer i ny infrastruktur langs hele kystlinjen. Hensikten med revisjonen er 
derfor få etablert mer forutsigbare  kjøreregler for vern og utvikling av de kystnære 
utbyggingsområdene som allerede ligger inne i kommuneplanen. 

I den nye planloven som trådte i kraft 1 juli 2009 er byggeforbudet i 100 m beltet fra sjøen 
strammet inn. Det er flere byggetiltak som blir rammet av forbudet, og det skal være 
vanskeligere å få dispensasjon fra forbudet. Dette gjelder også i områder som kommunen har 
avsatt til utbyggingsformål. Der hvor det ikke er fastsatt noen byggegrense gjelder 100 m 
byggeforbudssone selv i utbyggingsområdene. Dette utløser behov for gode planer, både på 
kommuneplan og reguleringsplannivå.
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Samtidig er det slik at kommunen gjennom den nye planloven er utstyrt med flere verktøy for 
å få til en styrt utvikling også i den nære kystsone. Den generelle forbudsregelen kan fravikes 
gjennom planer etter loven. Det er også klargjort at det i kommuneplanens arealdel må være 
fastsatt en byggegrense dersom byggeforbudet skal falle bort.  Tvedestrand kommune er i 
samarbeid med Arendal kommune i gang med et felles prosjekt for å komme frem til felles 
kjøreregler og prinsipper for fastsetting av byggegrenser i kommuneplanens 
utbyggingsområder. Fylkesmannens miljøvernavdeling har også bistått i prosjektet.  I lov-
grunnlaget er det dessuten uttalt at det vil være urimelig, og føre til et altfor stivt system, 
dersom ethvert tiltak i 100–metersbeltet enten skulle være forbudt eller kreve utarbeiding av 
reguleringsplan. Det er derfor gitt en generell regel som åpner for at det kan gis nærmere 
bestemmelser om unntak i kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel har slike overordnede mål for kystsoneforvaltningen:

• Begrepet ”bokommunen Tvedestrand” skal gjenspeile seg i kystsoneforvaltningen. 
• Det biologiske mangfold bør bevares, det skal ikke tillates inngrep som kan true  

tilstedeværelsen av sjeldne og sårbare plante eller dyrearter. 
• Den eldre verneverdig bebyggelsen er en viktig ressurs for bomiljø, turisme og næringsliv. 

Bevaring av disse bygningsmiljøene bør vektlegges. 
• Ny utbygging bør fortrinnsvis lokaliseres til eksisterende tettsteder og allerede utbygde 

områder. 
• Strandområdene bør holdes åpne og tilgjengelige for allmennheten både fra land og sjø, 

og tilgjengeligheten skal forbedres i løpet av planperioden. 

Dette er målsettinger som legges også til grunn for rulleringen som nå iverksettes for deler av 
kystsonen, eventuellt korrigert for revisjoner som nå vil bli gjort i samfunnsdelen 

Arbeidet med prosjektering av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand er i gang med basis i 
nasjonal transportplan. Planarbeidet blir gjennomført  som et samarbeidsprosjekt mellom de 2 
kommunene, samt fylkeskommunen og vegvesenet.  Prosessen vil gjennomføres som en 
kommunedelplan for begge kommuner, og det vil i den forbindelse bli utarbeidet et eget felles 
planprogram. 

Tema i kommuneplanens arealdel
1 Avgrensning av arealer som skal inngå i rulleringen. Hovedprinsippet er at rulleringen 

skal begrense seg til sjønære utbyggingsområder i nåværende kommuneplan, dvs. at dette 
blir en kommunedelplan for en begrenset del av kommunen.

2 Fastsette kriterier og prinsipp for plassering av byggegrenslinjer i byggeområdene. Det er 
primært i eldre eller allerede bebygde byggeområder langs sjøen det skal tegnes inn 
detaljerte byggegrenser.

3 Fastlegge bestemmelser for hvilke tiltak som kan bygges bak kommuneplanens 
byggegrenselinje uten plankrav.

4 Kartlegge om det finnes byggeområder der det ikke er hensiktsmessig å opprettholde 
plankrav. (byggegrense må uansett fastsettes)

5 Foreta en konsekvensutredning av de sjønære byggeområdene som ikke ble 
konsekvensutredet i 2007, og deretter vurdere i hvilken utstrekning  de kan/bør beholdes 
som byggeområder. 

6 Byggegrenser mot offentlig veg skal vurderes der vegen ligger innenfor de sjønære 
byggeområdene som likevel skal vurderes i arealdelen.

7 Arbeidet med avgrensning av klippeblåvingens leveområder med tilhørende 
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forvaltningsbestemmelser må få en snarlig avklaring slik kommunestyret tidligere har 
bedt om, og det er et mål at vedtatte konklusjoner kan innarbeides i kommuneplanens 
arealdel nå.

8 Tegne ut nytt arealdelkart som bygger på konklusjonene fra pkt. 1 – 7 ovenfor.

6  ORGANISERING AV ARBEIDET

Organisering av arbeidet med samfunnsdelen
Tvedestrand formannskap har det politiske ansvaret for samfunnsdelen.  Det vil bli avholdt 
arbeidsmøter i forkant av de formannskapsmøtene som ligger i møteplanen for høsten 2010 og 
med temaer som skissert under pkt. 4 ovenfor. Ved behov kan det bli satt opp ekstramøter, 
fortrinnsvis på tirsdager utenom møteplanen.  
Til hvert av møtene vil det bli laget et grovutkast til ulike kapitler i samfunnsdelen (basert på 
tematikken) som basis for drøftingene.  Disse utkastene vil bli lagt ut på kommunens 
hjemmeside før drøftingene.

Administrativt vil rådmannen ha ledelsen av planarbeidet.  Det legges opp til små 
administrative og ”tverretatlige” ad-hocgrupper knyttet til de ulike temaene.  Det er ikke 
avsatt egne administrative ressurser til arbeidet med samfunnsdelen, noe som gir begrenset 
utredningskapasitet og sårbarhet ift. framdrift.

Organisering av arbeidet med arealdelen
Planutvalget har det politiske ansvaret for arealdelen.  For øvrig vil den politiske og 
administrative arbeidsformen være den samme som for samfunnsdelen beskrevet ovenfor. 
Temaer for prosessen blir som skissert i pkt. 5. Det er nødvendig med et nært samarbeid 
mellom de 2 arbeidsgruppene, og deler av formannskapets mål og strategier i samfunnsdelen 
vil være førende for arbeidet med arealdelen. Heller ikke for arealdelen er det avsatt 
administrative ressurser til arbeidet, men det er avsatt noe midler for kjøp av planbistand, 
kartproduksjon etc. Det vil bli etablert en tverrfaglig administrativ prosjektgruppe for å 
arbeide frem selve plankartet til arealdelen. Rådmannen og enhetsleder for Plan, miljø og 
eiendom vil koordinere det administrative arbeidet.

7  MEDVIRKNING

Ved forrige rullering ble det gjennomført folkemøter med hovedfokus på de arealmessige 
forhold i ulike deler av kommunen.  En tilsvarende bred prosess anses ikke som nødvendig i 
denne omgang.

Det tas sikte på en åpen prosess der informasjon/utkast legges ut på kommunens hjemmeside i 
forkant av alle politiske drøftingsmøter.

Forslag til planprogram sendes på høring til aktuelle statlige og regionale myndigheter, samt 
legges ut til offentlig ettersyn i kommunens administrasjonsbygg.

Oppstartsmelding for kommuneplanens arealdel sendes enkeltvis til alle grunneiere innenfor 
de byggeområder hvor det skal tegnes inn byggegrense. Det gis her informasjon om 
planprosess og fremdriftsplan med informasjon om medvirkningsmulighetene. 
Kommuneplanarbeidet videreføres deretter uten at hver enkelt grunneier blir tilskrevet 
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direkte. Endelig kommuneplanvedtak sendes til alle grunneiere der det vurderes at 
forvaltningslovens regler om enkeltvedtak inntreffer , jfr. rundskriv T-2/09.

Det tas sikte på minimum ett åpent folkemøte høsten 2010 hvor et samlet utkast presenteres 
og drøftes før formannskapet/planutvalg fremmer endelig forslag til høring.

Endelig planforslag legges ut til offentlig høring i tråd med lovens bestemmelser.

8  FRAMDRIFTSPLAN

Aktivitet Tidspunkt
1 Drøfting av rammer for planarbeidet i formannskapet Medio April -10
2 Utarbeide forslag til planprogram Ultimo April -10
3 Politisk behandling av planprogram i formannskap/kommunestyre Ultimo Mai -10
4 Planprogram sendes på høring i minst 6 uker, samtidig annonseres 

oppstart av planarbeidet
Primo Juni -10

5 Formannskapet vedtar planprogram Ultimo august -10
6 Planforslag utarbeides (åpen prosess i formannskap/planutvalg) Sept – Nov -10
7 Vedtak om utlegging av planforslag Primo Des -10
8 Høringsprosess i minst 6 uker Des -10 – Jan -11
9 Bearbeiding av høringsuttalelser Februar -11
10 Kommunestyret vedtar revidert kommuneplan, evt. ny høring Mars -11

9  KONSEKVENSUTREDNINGER AV AREALSPØRSMÅL

Det ble foretatt grundige konsekvensanalyser av alle nye utbyggingsområder som tatt inn i 
kommuneneplanen i 2007, og det er ikke tenkt å gjennomføre ny konsekvensutredning av de 
samme områdene nå. Det vil imidlertid gjennomføres en utredning for de sjønære 
byggeområdene som ikke ble konsekvensutredet i 2007, og deretter vurdere i hvilken 
utstrekning  disse kan beholdes som byggeområder.  Eventuelle nye byggeområder vil bli 
konsekvensutredet slik loven krever.

10  FORHOLDET TIL STATLIGE SEKTORMYNDIGHETER

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, 
rikspolitiske retningslinjer (RPR), rikspolitiske bestemmelser (RPB) og rundskriv. Etter plan-
og Bygningslovens § 9-3 har fylkesmennene og andre statlige sektormyndigheter ansvar for å 
følge opp mål og rammer ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag
for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlige 
fagmyndigheter.

Rikspolitiske retningslinjer er ikke juridisk bindende for den enkelte grunneier, men er
formell instruks til offentlige myndigheter. De legges til grunn i all planleggingsvirksomhet 
etter loven, og er viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandlingen etter loven.
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Kommunens intensjon er å sikre nødvendig samhandling med ulike sektormyndigheter under 
kommuneplanrevisjonen. Med bakgrunn i utfordringene knyttet til vegsektoren vil en søke å 
videreføre den aktive dialogen med Statens vegvesen om framtidig løsning for ny E-18 på 
strekningen Arendal-Tvedestrand som er etablert/under etablering.

11  FORHOLDET TIL REGIONALE MYNDIGHETER

Kommuneplanrevisjonen forholder seg til den regionale planprosessen Regionplan Agder 
2010. Hovedmålet for dette planarbeidet er å skape en helhetlig politikk for Agder basert på 
samarbeid og partnerskap. Vedtatte satsingsområder er: levekår, kultur, kompetanse, 
kommunikasjon, regional samhandling og profilering. Planen vil trolig bli vedtatt i de to 
fylkestingene innen utgangen av 1.halvår 2010. En vurderer forslaget til regionplan til i 
relativt stor grad å henge sammen med den tematikk som er skissert for revisjonen av 
samfunnsdelen i dette dokumentet. 

Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering er styrende for kommunens 
politikk vedrørende videre kjøpesenterutbygging. Planen er under rullering. Ny plan vil trolig 
være vedtatt før kommuneplanen vedtas. 

12  ANDRE PLANFORUTSETNINGER

De mest relevante styringsdokumenter vedtatt av kommunestyret i inneværende 
kommunestyreperiode er:

• Klima- og energiplan
• Rehabiliteringsplan
• Ruspolitisk handlingsplan
• Boligsosial handlingsplan
• Partnerskap for folkehelse
• Mål for Tvedestrandskolene 2009-2012
• Organisering av skoler og barnehager i Tvedestrand kommune

I tillegg er budsjettkommentarene for Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 et 
”policydokument” hvor en drar sammen trådene fra de ulike planene.
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Hei –  
Vi har fått oversendt denne saken fra Stærk & Co og fått en henvendelse fra Cecilie Helberg som 
ønsker at vi fortsetter denne saken for henne.  
I den anledning lurer jeg på om dere har fastsatt noen dato i forhold til ditt svar om at det snarlig må 
fremlegges et godt begrunnet og KU-utredet forslag.  
 
I det opprinnelige forslaget ser jeg det er lagt opp til inntil 10 enebolig-tomter. Når du skriver at 
ambisjonsnivået må krympes betraktelig, - snakker vi da om i størrelsesorden 2 – 3 eneboliger hvis du 
skal anslå noe? 
 
 
Med vennlig hilsen 

Ruth Hauge Bjørneseth 
 

Landskapsarkitekt MNLA 
 
Tlf. +47 94 86 71 58 
ruth.bjorneseth@gronnstrek.no 
________________________________________ 

grønn_strek as 

Et selskap i Rambøll Gruppen 

www.gronnstrek.no / www.ramboll.no 

 
 
 
 
 
Fra: Dale, Svein O [mailto:svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no]  
Sendt: 6. oktober 2010 20:24 

Til: Geir Jonny Ringvoll 
Emne: SV: Arealinnspill vedrørende rullering av arealdelen i kommuneplanen. 

 
Hei 
  
Jeg har sagt til Cecilie Helberg at kommunens planprogram ikke åpner for å ta inn nye byggeområder 
ved denne rulleringen, og dersom vi tar inn noen områder er det vanskelig å nekte andre. Helberg 
føler seg dårlig behandlet siden hun fikk råd av en av våre saksbehandlere om å fremme innspill til 
kommuneplanen, og syntes dette var et dårlig råd siden det likevel ikke er noen vits. Foreløpig har vi 
ikke invitert noen til å komme med innspill til revidert kommuneplan, og innspillet fra Helberg er det 
eneste vi så langt har fått.  
  
Det foreløpige forslaget til Helberg bommer på flere av forutsetningene i planprogrammet. 
- Mesteparten av byggeområdene ligger i LNF og i 100m beltet. 
- Området fremstår som relativt ubebygd fra før 
- Utbygging her kan neppe karakteriseres som fortetting 
- Det kreves utbygging av ny infrastruktur i uberørt terreng 
- Utbygging vil i stor grad påvirke landskapsbildet sett fra en kommunens mest brukte farled. 
- Bryggeanlegget ligger nær opp til naturområde som er karakterisert av nasjonal verdi. 
  
Jeg har sagt til Helberg at vi skal lage et utkast til revidert kommunedelplan i løpet av året, og dersom 
hun snarlig fremlegger et godt begrunnet og konsekvensutredet forslag skal vi ta det under vurdering. 
Dette gjør hun isåfall på egen regning og risiko, og jeg ser sannsynligheten for at hun vil komme til 
mål med ønsket planutforming som liten. Den planlagte plasseringen av båtanlegget ser jeg også som 
heller lite realistisk, men konsekvensutredningen må inneholde info om hvordan båtplassbehovet skal 
løses. 
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Konsekvensutredningen må inkludere all kjent informasjon om området, men jeg har ikke tenkt at det 
foreløpig er nødvendig med feltundersøkelser. Jeg regner med at dere har egnde maler og verktøy for 
konsekvensutredninger i kommuneplansammenheng. Legger ved en mal vi har under utarbeidelse, 
men den er ikke ferdig. 
  
Se hva dere kan få til, men ambisjonene må nok krympes betraktelig 
  
mvh 
  
Svein 
  

  

 

 
Fra: Geir Jonny Ringvoll [mailto:gjr@staerk.no]  
Sendt: 6. oktober 2010 16:51 

Til: Dale, Svein O 

Emne: SV: Arealinnspill vedrørende rullering av arealdelen i kommuneplanen. 

Hei! 
  
Jeg forstod det slik på Cecilie Helberg at du i går åpnet for en behandling av arealinnspillet hvis det 
ble gjort en konsekvensutredning av området. 
  
Hva tenker du på da og i hvilket omfang (enkel konsekvensutredning)? Undersøkelser i sjø 
(Småtanlegget), biologisk mangfold… 
  
Hører fra deg! 
  
  
Hilsen Geir Jonny 
  
  
Fra: Geir Jonny Ringvoll  
Sendt: 9. juli 2010 13:27 

Til: 'Tvedestrand kommune'; 'svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no' 
Kopi: 'kjetil@helberg.no' 

Emne: Arealinnspill vedrørende rullering av arealdelen i kommuneplanen. 
  
Hei! 
  
Vedlagt oversendes innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel for et området helt syd på 
Borøya, kalt Brennvika nord. 
  
Ønskes ytterligere opplysninger ber jeg om å bli kontaktet. 
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Med hilsen 
Geir Jonny Ringvoll 
Tlf. dir. 37 00 57 59 
Mob. 971 51 242 
 
Stærk & Co. a.s. 
Havnegaten 1, 4836 Arendal 
 
www.staerk.no 

Denne E-posten er skannet for virus 
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Hanne Cecilie og Kjetil Bertelsen Helberg

Skytebanen 3

4841 Arendal

Tlf: 480 90 619/402 41 450

Tvedestrand kommune

v/Svein Dale

Postboks 38

4901 Tvedestrand

Pr. post og e-post

TVEDESTRAND KOMMUNE
Dok. senter

DATO ...............l.... ...
.
.. ...^. . .......................

JNR . ............ Q....,,..,...............:.....

SAKSNR. .................:.........:......................:.......

Arendal, 25. oktober 2010

ANMODNING OM BEHANDLING AV VART INNSPILL TIL RULLERING AV

KOMMUNENS AREALDEL

Jeg viser til telefonsamtale med Svein Dale den 4. oktober då.

telefonsamtalen redegjorde jeg muntlig for vår oppfatning om at det klart må vavre

grunnlag for å behandle vårt innspill til kommunens arealdel datert 9. juli då. Jeg ble

oppfordret av Dale til å innlevere en skriftlig redegjørelse for vårt standpunkt om at

vårt innspill bør tas med ved rullering av arealdelen i inneværende periode.

Hendelsesforløp

Vi eier fra før av en eiendom på Borøya på ca 16 mål, som hele eiendommen ligger

innenfor 100-metersbeltet, og som kommunen har avslått å ta inn i arealdelen til

formål bolig, med det resultat at vi ikke får anledning til å bygge og bo på denne

eiendommen.

Vi har derfor, i sommer, gått i forhandlinger om å kjøpe en tilstøtende eiendom som

pr. i dag delvis er satt av til boligbygging i kommunens arealdel. Vår tanke med kjøpet

er å bygge et boligfelt, med hovedfokus på barnefamilier i et område der det i dag

nesten utelukkende bor pensjonister. Vi ser det som en forutsetning for å få solgt

tomter til småbarnsfamilier, å samtidig kunne selge båtplasser i tilknytning til bolig-

feltet, slik man har gjort på Kalven på Borøya.
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Vi var derfor forut for kjøpet av eiendommen og innsending av innspillet til

kommunens arealdel, i kontakt med Jørgen Ubisch, og var på en forhåndskonferanse

med ham vedrørende den eiendommen som innspillet gjelder. I denne forhånds-

konferansen fikk vi forståelse av at det var mulig for oss å få vurdert et slikt innspill

ved denne rulleringen av kommuneplanen. Innspillet ble innsendt innen fristen.

Vi gikk derfor videre i forhold til selger av eiendommen, og er nå i ferd med å slutt-

føre arbeidet med fradeling og kjøp av eiendommen.

Vi ble svært overrasket når vi nå senere tar kontakt med kommunen v/Svein Dale, og

får til svar at det ikke er åpning for behandling av vårt innspill til arealdelen, idet det

vises til ordlyden i det vedtak som ble fattet av kommunestyret den 20. oktober 2009.

Kommunestyrets vedtak av 20 . oktober 2009

Vi mener det er grunnlag for å behandle vårt innspill, og vil begrunne dette nærmere

nedenfor:

I heter det i punkt 1, at:

"Det gjennomføres ikke en full rullering av kommuneplanen for Tvedestrand i

inneværende kommunestyreperiode, men det er likevel noen forhold som en

metier er av en slik art at en trenger å vurdere en delvis revisjon/nytt planverk,

se nedenfor. "

I punkt 3 f emgår at:

"Kommuneplanens arealdel skal revideres i forhold til det som gjelder

kystsonen i tråd med det som er skissert i saksfremstillingen."

I punkt 6 annet avsnitt heter det:

"Arbeidet med revisjon av kystsonedelen av kommuneplanens arealdel kan

påbegynnes høsten 2009, og vil uten uforutsette hindringer kunne ferdigstilles

samtidig med samfunnsdelen 1 kvartal 2011.

Det heter avslutningsvis:

......"For arealdelen er det kun utvalgte problemstillinger knyttet til kystsonen

som er tema. Det skal altså ikke gjennomføres en full revisjon av hele

kommuneplanen. Det skisseres nærmere om tematikken for hhv. Samfunnsdel

og arealdel nedenfor."

Under "Tematikk for rullering av arealdelen" heter det i første og annet avsnitt:
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"/ 2006 og 2007 ble det konsekvensutredet over 130 forslag til ny arealbruk, og

en stor andel av disse var i kystsonen. Ved denne rulleringen er tas det ikke sikt

på å gi samme åpning for nye innspill om utbyggingsområder i

kommuneplanens LNF-soner."

Det er politisk ønskelig med en videreutvikling av eksisterende bomog det

er lagt ned betydelige investeringer i ny infrastruktur langs hele kystlinjen.

Hensikten med revisjonen er derfor få etablert mer forutsigbare kjøreregler for

vern og utvikling av de kystnære utbyggingsområdene som allerede ligger inne

i kommuneplanen."

Når man ser vedtaket i sammenheng , altså slik at punkt 3 under "formål og forutset-

ninger for rulleringen" ses i sammenheng med første og annet avsnitt under punktet

"Tematikk for rullering av arealdelen", er det derfor vår oppfatning av kommune -

styrets vedtak, at når et innspill gjelder videreutvikling av et eksisterende bomiljø inn

i en LNF-sone i kystsonen, ville dette kunne tas opp til vurdering i forbindelse med

rullering av arealdelen.

Denne forventningen ble ytterligere forsterket av tilbakemeldingen fra Ubisch i vår

forhåndskonferanse før innspillet ble innlevert.

På bakgrunn av ovenstående , bes om at vårt innspill tas opp til vurdering i forbindelse

med rullering av arealdelen i inneværende periode , og ber om en tilbakemelding på

om dette blir gjort.

Vennligst ta kontakt med oss dersom det er spørsmål i forbindelse med ovenstående.

Med vennlig hilsen

: Oi-Ill (l5^,
Hanne Cecilie BerteIsen Heiberg
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106290) og fredet bolig 
(Askeladden id 86924). Og et 
veianlegg med uavklart status 
(Askeladden id 33253). Gamle 
steinbrygger er en viktig del av 
boligeiendommene i sjøkanten.

gangvegene i området 
må bevares.
Hensynssone 570_4 er 
lagt inn på hele 
planområdet

9 Strandsonevern Gammel bevaringsverdig 
bebyggelse i hele strandsonen.

10 Landskapsestetikk Hensynssone (550_9) 
landskap, er lagt inn på 
deler av området for å 
bevare landskapet.

11 Beredskap Ikke fare for ras eller flom i 
området. 

Konklusjon Eldre 
trehusbebyggelse med 
tilhørende steinbrygger 
må bevares 
(hensynssone 570_4). 
Bakenforliggende 
område bør fortettes 
forsiktig med hensyn til 
silhuettvirkning.

Område nr. 18: Brennvika, Borøya 
Gnr./Bnr. Gnr. 76, bnr. 315
Forslagsstiller Cecilie og Kjetil Helberg
Grunneier Cecilie og Kjetil Helberg
Areal i gjeldende KPL 0 da
Areal i ny KDP 15 da
Dyrka mark Nei
Eksisterende arealbruk LNF-område
Planstatus Ny KDP Boligområde
Planstatus reguleringsplan Uregulert
Forslag til endring Omregulering til boligområde, plankrav

Områdebeskrivelse: 
Området er i gjeldende kommuneplan regulert til LNF-område. Området er ubebygd. 

Området er konsekvensutredet fra forslagsstillers side, denne konsekvensutredningen ligger 
som vedlegg til dette dokumentet.
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Kart som viser arealbruk i kommuneplanen 2007 – 2019

Skråfoto 

Naturbasekart

Registrerte 
naturforekomster

o Ålegraseng
o Mulig sukkertare
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Revidert arealplan for område 

Konsekvensvurdering

Tema Status Konsekvensvurdering

1 Arealbruk, infrastruktur, 
klimanøytralitet

Området er i gjeldende 
kommuneplan regulert til LNF-
område. 

Endres til boligformål. 
Bryggeområde på pynt 
i nord. 

2 Trafikkforhold, 
trafikksikkerhet

Bilvei inn til området. Behov for adkomstvei 
inn i området. 

3 Hensyn til barn og unge
4 Hensynet til områdets 

etablerte bebyggelse
Ingen bebyggelse i umiddelbar 
nærhet.

5 Friluftsliv Trasé for framtidig kyststi 
gjennom området. 

Kyststi kan legges 
rundt området. 

6 Jordvern Ikke dyrket mark innenfor 
området. 

7 Registrerte naturtyper og 
biologisk mangfold.  
Forholdet til 
naturmangfoldloven §§ 8 –
12.

To ålegrasenger registret.
Mulig strandeng syd i området.

Strandeng sjekkes ut i 
pågående 
naturtypekartlegging. 

8 Kulturminne, kulturmiljø, 
kulturlandskap.

Ingen registrerte kulturminner 
innenfor området. 

9 Strandsonevern
10 Landskapsestetikk
11 Beredskap Ikke ras eller flomutsatt

Konklusjon Endres til boligformål.
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Søknad om endring av 
kommuneplanens arealdel 

 

 

 

 

 
 

BRENNVIKA NORD 
BORØYA 

Tvedestrand 

grønn_strek 

Desember 2010 
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INNLEDNING 
 

Tvedestrand kommune holder på med en revisjon av kommuneplanens arealdel, spesielt i forhold 
til problemstillinger knyttet til forvaltning av kystsonen. Den nye planloven, som trådte i kraft 
01.07.2009, stiller krav til fastsetting av byggegrenser innenfor 100m beltet fra sjø i 
kommuneplanens arealdel. 

Grønn Strek AS er engasjert av Cecilie og Kjetil Helberg for å utarbeide et planforslag med en 
tilhørende konsekvensanalyse for området Brennvika nord på Borøya i Tvedestrand kommune. 
Planforslaget med tilhørende konsekvensanalyse er et innspill til kommunens revisjonsarbeid. 

Tiltakshavere er Cecilie og Kjetil Helberg.  

Det ble avholdt et oppstartsmøte med Cecilie og Kjetil Helberg den 16. november 2010 samt et 
prosjekteringsmøte den 6.desember 2010. Det er videre gjennomført en befaring og registrering i 
utredningsområdet.  

Denne konsekvensanalysen er utarbeidet på bakgrunn av informasjon gitt i møtene, registrering 
ved befaring, tilgjengelig informasjon fra Tvedestrand kommune og kommunens hjemmeside. 
Videre har også søknaden utarbeidet sommeren 2010 av Stærk & Co, om endring av formål i 
kommuneplanens arealdel, vært en del av grunnlaget for dette søknadsdokumentet. 

 

 

 

Arendal 6. desember 2010 

Grønn_Strek AS / Rambøll 

 

 

Ruth Hauge Bjørneseth 
landskapsarkitekt mnla 
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BAKGRUNN FOR TILTAKET 

 
Tvedestrand kommunes mål og visjoner  
Følgende kommunale ønsker og mål som har relevans for dette planinnspillet, finnes omtalt:    

Fra kommunens administrasjon er det i forbindelse med forrige rullering av kommuneplanen (2003 
– 2014) uttalt følgende om Borøya: 

”Det er ønskelig å ha tilgjengelige boligtomter på Borøya til enhver tid. Infrastrukturen er i 
hovedsak godt utbygd, og mange områder tåler fortetting. Det er imidlertid mange 
bevaringsverdige områder, og nærhet til sjøen tilsier en gjennomtenkt og god planlegging.” Videre 
er administrasjonen av den oppfatning at nye tiltak i Borøykilen må vurderes svært nøye fordi 
området har store kvaliteter i forhold til landskap, natur og kulturminner. Området kan tåle en viss 
fortetting, primært bort fra 100m beltet og boliger bør klart prioriteres. 

I kommuneplanens samfunnsdel er "Kystsonen som bærebjelke for utvikling og rekreasjon" et 
tema hvor bl.a offentlig tilrettelegging av kyststier og friområder blir nevnt og er et mål. Videre er 
følgende overordnede mål for kystsoneforvaltningen nevnt: 

 Begrepet ”bokommunen Tvedestrand” skal gjenspeile seg i kystsoneforvaltningen.  
 Det biologiske mangfold bør bevares, det skal ikke tillates inngrep som kan true  tilstedeværelsen av 

sjeldne og sårbare plante eller dyrearter.  
 Den eldre verneverdig bebyggelsen er en viktig ressurs for bomiljø, turisme og næringsliv. Bevaring av disse 

bygningsmiljøene bør vektlegges.  
 Ny utbygging bør fortrinnsvis lokaliseres til eksisterende tettsteder og allerede utbygde områder.  
 Strandområdene bør holdes åpne og tilgjengelige for allmennheten både fra land og sjø, og 

tilgjengeligheten skal forbedres i løpet av planperioden.  
 

Tidligere innspill 
1)Ved forrige rullering av kommuneplanen fremmet tiltakshaver et innspill (prosjekt nr. 05) om å 
avsette hele eiendommen med gnr 76/bnr 3 til boligformål. Arealet nord for atkomstvegen ble 
avslått og forble LNF-område.  

2)I juli i år, 2010, søkte tiltakshaverne om et byggeområde på ca 20 dekar hvor intensjonen i 
planforslaget var at området skulle kunne bebygges med inntil 10 eneboliger. Planforslaget la opp 
til byggeområde helt ned til sjøen i Brennvika. Videre viste planforslaget et bryggeanlegg i området 
der det er registrert ålegrassamfunn og bløtbunnsområder i strandsonen. Søknaden ble besvart fra 
administrasjonen med følgende kommentarer og begrunnelse for å kreve et konsekvensutredet 
forslag utarbeidet for å kunne ta det opp til vurdering: 

 mesteparten av byggeområdene ligger i LNF og i 100m beltet 
 området fremstår i dag som relativt ubebygd, den foreslåtte utbyggingen kan neppe karakteriseres som 

fortetting 
 forslaget krever ny infrastruktur i uberørt terreng 
 utbyggingen vil i stor grad påvirke landskapsbildet fra en av kommunens mest brukte farled 
 bryggeområdet vil ligge nær opp til et verdifullt naturområde  
  

Dette planforslag med tilhørende søknad  

Tiltakshaverne fikk høsten 2010 aksept for å komme med et nytt innspill i forbindelse med 
’Forenkla rullering av kommuneplanen 2010 – 2022’. Dette planforslaget med tilhørende 
vurderinger, tar utgangspunkt i søknad/innspill oversendt kommunen i juli 2010. Omfanget av 
tiltakene og arealets størrelse er redusert i forhold til utkastet fra sommeren 2010 med 
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utgangspunkt i tilbakemelding fra kommunens administrasjon. Spesielt er omfang og plassering av 
byggeområdet trukket vekk fra sjøen og redusert. Detter er gjort på bakgrunn av kommunens 
signaler. Opprinnelig planforslag tok utgangspunkt i tradisjonell plassering av bebyggelse i 
området, dvs. ned til sjøen. Virkningene av det endrede forslaget som tar hensyn til kommunens 
signal er nærmere vurdert og beskrevet i form av en konsekvensanalyse slik administrasjonens 
etterspør.   

 

Figur 1. I innspillet fra juli 2010,til venstre, inngikk større arealer og områder helt ned til sjøen i Brennvika i 
det omsøkte byggeområdet. I dagens innspill er det gjort justeringer i utstrekning mot sjøen og en reduksjon 
av arealet som søkes omgjort til byggeområde, som altså forblir LNF. 

 

Bakgrunn for innspillet 
Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for etablering av et mindre boligområde som en 
utvidelse/forlengelse av bebyggelsen i Borøykilen. Formålet med innspillet er å få avklart om 
arealet avsatt til byggeområder kan utvides slik at det gir grunnlag for å etablere et boligområde 
her. Tiltakshaver ønsker selv å bosette seg i området med sin familie. Tilgangen på nye boligtomter 
vurderes som avgjørende for at det kan etableres et bomiljø med en variasjon i 
alderssammensetning og av en viss størrelse. Blant de fastboende i Borøykilen er det pr.idag en 
stor overvekt av eldre personer.     

 

Mål og intensjoner 
Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse hvilke konsekvenser en utbygging vil føre til. 
Det er det "reviderte" planforslaget, dvs omarbeidet versjon av planforslaget datert juli 2010, som 
blir konsekvensutredet i det videre arbeidet. Tiltakshaver er av den oppfatning at det reviderte 
planforslaget i seg selv er å betrakte som et avbøtende tiltak i og med at omfang av byggeområdet 
reduseres i omfang. 
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Konsekvensutredningen bygger på eksisterende registreringer og kunnskap om områdene, supplert med 
befaringer i marka og fotodokumentasjon. 

Det er gjennomført en vurdering av konsekvensene som er et uttrykk for om endringene det aktuelle tiltaket vil 
medføre er negative (-1) eller positive (+1) for det enkelte tema. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet. 
0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon.  

 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Beliggenhet og avgrensning 
Området ligger på Borøya i Tvedestrand kommune. Planområdet, Brennvika nord, ligger på sør-øst 
siden av øya, i tilknytning til Borøykilen. Hele denne sørlige delen av Borøya er i gjeldende 
kommuneplan satt av til bevaringsområde. Brennvika ligger ca 13 km fra Tvedestrand sentrum. 

Følgende planer dekker området: 

 Arealdelen i kommuneplanen.  

 

Eiendomsforhold 
Følgende eiendommer omfattes av planområdet:  

G/br.nr, 76/2, teig nr 15 og 76/3 teig nr 3. 

 

 

Figur 2. Kart med omriss av planområdet. 

76/2

76/3
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I gjeldende kommuneplan omfatter planområdet følgende arealbruksformål: byggeområder 
(boligområder – eksisterende og planlagte), LNF-område, områder for særskilt bruk eller vern av 
sjø og vassdrag (vannareal for allment friluftsliv, kaste- og låssettingsplass). 

 

 

 

Figur 3. Planområdets plassering i eksisterende kommuneplan. 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av tiltaket 
Det søkes om å endre formål for deler av eiendommene fra LNF og til byggeområde for boliger i 
kommuneplanens arealdel.  

Hensikten med endringen er å legge til rette for utvikling av et godt boligområde med høy kvalitet 
og nærhet til natur og sjø, samt tilgang på brygge med båtplass. Det skal legges til rette for 
eneboliger med tomter på ca 1 mål. Boligområdet er planlagt og plassert som en utvidelse av 
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Borøykilen/Brennvika og en forlengelse av ”tettstedet” i form av et nytt, enhetlig boligområde med 
tilknytning og forankring i det eksisterende miljøet i Borøykilen. 

Atkomst til byggeområdet er planlagt fra Borøykilveien v/snuplassen. Veien vil få en markert 
stigning nærmest avkjøringen fra snuplassen, men terrenget gjør det mulig å legge veien med 
akseptabel stigning, samtidig som den kan legges skånsomt i terrenget.    

Bebyggelsen er planlagt plassert slik at den ikke vil gi silhuettvirkning. Varfjell, den høyeste kollen  
på nord-østsiden av Borøykilen og planområdet, vil med sin høyde på ca 30 moh danne bakgrunn 
for den planlagte bebyggelsen. Nøyaktig plassering og terrengtilpassing av bebyggelsen er meget 
viktig i den videre planleggingen av området. Terrenget i planområdet gir gode muligheter for å 
plassere ny bebyggelse og nødvendig infrastruktur på en slik måte at inngrepene og bebyggelsen 
tilpasses landskapet og underorder seg i landskapsbildet. Pga terrengformene vil mye av 
bebyggelsen kun være synlig i mindre gløtt sett fra sjøen. De overordnede landskapsdrag deles 
ikke opp og bebyggelsen vil med denne plasseringen heller ikke gi fjernvirkninger 

Planforslaget viser videre et bryggeanlegg, flytebrygge med ca 40 båtplasser. Brygga er plassert ut 
fra fjellet på odden nord for Brennvika.  Tilgang til bryggeanlegget er planlagt fra veien som 
opparbeides i søkket på nordsiden av kollen. Langs denne atkomstveien er det lagt opp til 2 
parkeringsplasser der terrenget også legger til rette for dette. Totalt vil det være mulig å 
opparbeide ca 25 biloppstilingsplasser på de to parkeringsområdene. Plassene kan utenom 
båtsesongen delvis også benyttes til båtopplag.  

 

Figur 4. Planforslag i forminsket målestokk 
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NATUR OG LANDSKAP 
Dagens situasjon, landskap 
Terrenget i utredningsområdet er lett kupert med noe fjell i dagen. Det går et markert daldrag i 
retning sørvest-nordøst i nordre del av planområdet. Dominerende tresalg er furu og eik med 
undervegetasjon av blåbærlyng. Området ligger i hovedsak mellom Brennvika og Varfjell og har en 
terrenghøyde på mellom ca 5 – 15 moh. På koller og skråninger består grunnen av fjell, mens det i 
daldrag og søkk finnes noen fuktige og myraktige områder med tett lauvskog og kratt. Ned mot 
sjøen er terrenget knausete og med fjell og svaberg som går ned i sjøen. I den nederste stripen 
mot sjøkanten er det lite eller ingen vegetasjon. 

Flyfoto av planområdet, fra Norge i bilder. 
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 Planområdet sett fra sjøen, foto A. Aanonsen 

 

Dagens situasjon - natur, biologisk mangfold.  

Databasen ”Miljøstatus i Norge” viser ikke opplysninger om truede eller rødlistearter innenfor 
utredningsområdet.  

I og i nærheten av planområdet, er det i ”Naturbasen”, databasen som driftes av Direktoratet for 
Naturforvaltning, registrert 3 områder i sjø som er vurdert som viktige naturtyper. Dette er 2 
lokaliteter for ålegrass og 1 bløtbunnsområde i strandsonen.    

Landskap og vegetasjon oppleves som typisk for distriktet. Det ser ut til at de lavereliggende 
arealene i planområdet tidligere har vært nyttet til beite eller vært ryddet til annen innmark som nå 
er grodd igjen. Til tross for at arealene i dag kan oppleves som naturområder, er de likevel ikke å 
betegne som et inngrepsfrie og tilnærmet urørte naturområder.  
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Beskrivelse av tiltaket 
Det planlegges å etablere et nytt boligområde med eneboliger, inntil 14 stk, innenfor det foreslåtte 
planområdet. Boligene er tenkt på tomter med størrelse på ca 1 mål. Mellom det omsøkte 
byggeområdet og sjøen vil det i hele planområdet være et belte avsatt til LNF-område hvor det 
ikke er tenkt tiltak. Terrenget blir liggende slik det er i dag i LNF-området.  

Bebyggelsen med tilhørende inngrep for vei og parkering, vil bli utformet og plassert slik at den tar 
hensyn til terrenget og underordner seg dette.  

Planlagt bryggeanlegg er plassert ut fra fjellet på odden på nordsiden av Brennvika. Tilgang til 
bryggeanlegget er planlagt via vei som opparbeides i søkket på nordsiden av kollen. Langs denne 
veien opparbeides 2 områder for parkering. 

 Terrengsnitt, forminsket 

Konsekvenser av tiltaket 
Bebyggelsen kan og skal medføre små terrenginngrep. Bebyggelse med frittstående eneboliger gjør 
at det er gode mulighetene for terrengtilpassing av hvert enkelt hus. Noe av vegetasjonen i 
byggeområdet vil forsvinne der det bygges og etableres hager.  

Området vil bli få mindre vegetasjon og mer bebyggelse enn dagens situasjon som følge av 
tiltaket.  

Deler av byggeområdet vil bli synlig fra omgivelsene, men kun i mindre ”gløtt” fordi 
omkringliggende terreng vil skjerme for eksponering.  Dette gjelder også sett fra sjøen. Graden av 
eksponering avhenger imidlertid av bebyggelsens plassering på tomtene, samt utforming og 
terrengtilpassing. Desto lavere bebyggelsen blir, desto mindre eksponert blir den i omgivelsene.  
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Den foreslåtte plasseringen av bryggeanlegget ligger over/ved de registrerte lokalitetene for 
ålegrass.  

For bevaringen av biologisk mangfold er oppdeling av naturområder og tap av inngrepsfri natur en 
trussel. Byggeområdet synes ikke, til tross for at det i dag er ubebygd, å være av en sånn karakter 
at det har stor verdi som inngrepsfri natur i forhold til biologisk mangfold.  

Avbøtende tiltak 
For at den nye utbyggingen skal bli til minst mulig sjenanse for dagens beboere og båtturister, er 
det viktig å opprettholde en del vegetasjon rundt de nye byggene. Det er også viktig at 
bebyggelsen blir lav og plasseres slik at den innordnes i det kuperte landskapet og ikke dominerer 
det, til tross for at den blir og kan være synlig.   

Bebyggelsen vil bli synlig fra enkelte områder, men den vil ikke skape silhuettvirkning fordi Varfjell, 
den høyeste åsen i området, ligger i bakkant av byggeområdet. For å unngå at bygningene 
dominerer landskapsbildet, bør den omkringliggende vegetasjonen ikke fjernes helt, men den kan 
med fordel tynnes.  

I områder som Borøykilen er det jo ofte tettbebyggelsen, dvs.”stedene”  –  skapt av bebyggelse og 
tilhørende bearbeidet terreng (hager, utearealer) som er det attraktive. Det er dette menneskene 
som reiser forbi legger merke til eller oppsøker, og knytte opplevelser av stedene til. 

I forbindelse det foreslåtte bryggeanlegget og nærheten til de registrerte ålegrassamfunnene, har 
miljøvernrådgiveren i Tvedestrand kommune sett på området og vurdert bryggeanleggets 
plassering. På bakgrunn av dette har han vært i kontakt med Havforskningsinstituttets 
forskningsstasjon Flødevigen. Man er der interessert i å gjøre et prosjekt som ser på hvordan et 
slikt bryggeanlegg påvirker ålegrassamfunn. Uttalelse om dette fra miljøvernrådgiveren i 
Tvedestrand kommune: 

"Jeg har snakket med forsker Frithjof Moy på Flødevigen i dag.  Vi skal i gang med et prosjekt i 
Tvedestrand hvor vi skal se på hvordan ulike inngrep påvirker ålegrasenger.  Han syntes det kunne 
være spennende å følge denne lokaliteten med tanke på hva en flytebrygge ville gjøre med ålegraset.  
Vi kan sjekke med Fylkesmannens miljøvernavdeling om de synes det samme.  Dersom alle er enige, 
kan det bli en mulighet for å legge båtanlegget slik dere ønsker, og at lokaliteten inngår i 
forskningsprosjektet vårt." 

30.11.2010. 

For å redusere arealet som berøres, vil en reduksjon av byggeområdets størrelse kunne være en 
løsning. Et avbøtende tiltak vil være å vurdere om enkelte av tomtene som i sin helhet ligger i 
100m beltet skal utgå fra byggeområdet og at dette arealet avsettes til  LNF-område slik status er i 
dagens kommuneplan. I denne vurderingen bør likevel også terrenget i det aktuelle området være 
premissgivende, og ikke kun den målte avstanden til sjøen.  
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KULTURMINNER, KULTURMILJØ 

Dagens situasjon 
Borøykilen med omkringliggende areal er i gjeldende kommuneplan vist med skravur for bevaring. 
Flere av de eksisterende bygningene er registrert i SEFRAK-registeret.  

 

Bilder fra planområdet,"brønn"                       Steingjerde                                   Eksisterende bygningsmiljø  
 
 

Søk i kulturminnedatabasen viser ingen kulturminner i selve planområdet. Det er flere steingjerder 
innenfor området. Disse utgjorde grenser mellom ulike teiger og mellom det som tidligere var 
innmark og det som var utmark. Høyst sannsynlig har området grodd igjen og var tidligere åpnere 
og bar da preg av å være et kulturlandskap. I skråningen opp fra snuplassen finnes rester etter et 
arrangement med natursteinsmurer, muligens en slags innhegning eller en slags brønn. Dette er et 
stoppested under arrangementet "øyvandring" som organiseres om sommeren. 

Det er ingen kulturlandskapselementer som har stor betydning i området, men steingjerdene har 
en bevaringsverdi.  

Beskrivelse av tiltaket 
I området med steingjerder vil det bli bygget boliger, anlagt atkomstvei og parkeringsplass. 
Atkomstveien til utbyggingsområdet vil gå forbi "brønnen" i området. 

Konsekvenser av tiltaket 
De til dels gjengrodde arealene mellom steingjerdene vil forsvinne og bli tatt i bruk til tomteareal 
eller atkomstvei og parkering. Ved opparbeiding av hovedveien inn i planområdet er det mulig at 
registrert innhegning må fjernes/ forsvinne. Utbyggingen kan komme i konflikt med muligheten for 
å bevare steingjerdene.  

Avbøtende tiltak 
For å unngå konflikt i forhold til eksisterende steingjerder som ønskes bevart, vil det være viktig å 
få kartlagt beliggenheten av disse. Steingjerdene vil kunne være en av premissene i det videre 
planleggingsarbeidet med å finne gode plasseringer av bebyggelse og vei/parkering. Atkomstveien 
til utbyggingsområdet skal ta hensyn til "brønnen" i området slik at den kan bevares.    
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FRILUFTSLIV 

Dagens situasjon 
Borøya benyttes i dag som nærrekreasjonsområde både for fastboende og for ferierende på øya. 
Borøya er også et kjent utfluktsmål for folk fra Tvedestrand og turister i regionen. Det finnes i dag 
en kyststi fra området ved snuplassen i Borøykilen og nordover gjennom planområdet. Det ser 
imidlertid ikke ut til at den er mye brukt. 

 

Kyststien ser ikke ut til å være mye brukt 

På steder som Borøya er det tradisjon for at turgåing skjer gjennom tettbebyggelsen og langs 
sjøen, fremfor inn i skogen og opp i høyden. Det er stedene med tettbebyggelse ved sjøen, som 
gjerne er turmålene og det attraktive. 

Det er i dag ingen eksisterende bebyggelse i 100m-beltet i planområdet. Videre er strandsonen 
ikke så lett tilgjengelig i området pga terrengmessige forhold. Både i Borøykilen og Brennvika 
finnes kun private brygger. Det finnes ikke offentlige parkeringsplasser for de som ønsker å starte 
turen i Borøykilen eller tilgrensende områder.  

 

Beskrivelse av tiltaket 
Tiltaket medfører ingen direkte utbygging av arealer som brukes som rekreasjons- og 
friluftsområder i dag.  

Eksisterende kyststi skal opprettholdes, eller legges om og utbedres. Arealene mot sjøen blir 
lettere tilgjengelig som rekreasjonsområde og stien en viktig innfallsport til naturområdene mot 
nord med mulighet for å tilrettelegge kyststien til Svabukta og Hagefjordsbrygga.  
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Planforslaget legger opp til byggingen av 4 – 5 eneboliger i 100m-beltet. Videre medfører 
utbyggingen til opparbeidelse av parkeringsplasser og brygge for småbåter med tilhørende 
atkomstvei innenfor 100m-beltet.  

 

Konsekvenser av tiltaket 
Den frie ferdselen i strandsonen kunne lett blitt hindret gjennom utbyggingen. Ved å avsette et 
belte på minimum 50m langs hele Brennvika til LNF-område, blir fri ferdsel i strandsonen og ned til 
sjøen i forbindelse med utbyggingsområdet sikret.   

Nøyaktig trase-valg for eventuell omlegging av kyststien, gjøres i forbindelse med detaljregulering.  

Tilgjengeligheten til eksisterende friluftsområder reduseres ikke av den omsøkte utbyggingen, men 
det kan oppstå et økt press på friluftsområdene i og med at tilgjengeligheten blir mer tilrettelagt. 
Opparbeidelse av parkeringsplasser vil gjøre det lettere å bruke Borøykilen som utgangspunkt for 
turgåere og gjøre friluftsområdene lettere tilgjengelige enn de er idag.  

Bryggeanlegget tilrettelegger for økt tilgjengelighet til sjøen og gir økt mulighet til å drive friluftsliv 
på sjøen.  

 

Avbøtende tiltak 
Kyststien kan utbedres og det bør i forbindelse med detaljregulering også opparbeides en alternativ 
trase langs sjøen og nordover til Svabukta og Hagefjordsbrygga. Stien bør merkes bedre. 

For å minske omfanget av bygging i 100m-beltet mot sjøen, er det en mulighet å vurdere 
omfanget av byggeareal /antall tomter i dette beltet. Ved fastsetting av byggegrensen, bør 
imidlertid også terrenget være premissgivende selv om naturlige avgrensninger ikke nødvendigvis 
vil være sammenfallende med 100m-beltet. 

Tiltakshaverne er villige til å stille noen p-plasser til disposisjon for almenheten. 
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AREALBRUK OG INFRASTRUKTUR 
 

Dagens situasjon 
Utredningsområdet er i dag ikke i annen bruk enn som relativt lite brukt turområde via kyststien. 
Det finnes tre eksisterende hytter nord for planområdet som har adkomst fra sti / eksisterende 
kyststi. 
 
Veien til snuplassen, Borøykilveien, er kommunal. Det er i dag ingen veier i det planlagte 
byggeområdet. Det ligger kommunalt vann- og avløpsanlegg i veien fram til snuplassen. Kommunal 
pumpestasjon står i nærheten av snuplassen der atkomstveien til byggeområdet er planlagt å ta av 
fra Borøykilveien.  
 

Beskrivelse av tiltaket 
Planområdet endres fra i dag å være et ubebygd naturområde og til ett spredt bebygd boligområde 
med nødvendige atkomstveier, parkeringsplasser og vann- og avløpsanlegg. Det er positivt å samle 
bebyggelsen på stedet, både for å styrke eksisterende boligmiljø og dra nytte av etablert 
kommunalteknisk anlegg. Det planlagte boligområdet vil ligge ca 100m opp fra snuplassen på 
Borøykilveien. Det er mulig å etablere og opparbeide gode lekearealer innenfor byggeområdet.  

 

Konsekvenser av tiltaket 
Bryggeanlegget kan gi anledning for fastboende eller hytteeiere, også beboere og ferierende på 
Sandøya, til å få tilgang på båtplass, noe som i dag ikke eksisterer i denne delen av Borøya. 

Interne atkomstveier med tilhørende vann- og avløpsanlegg vil sannsynligvis bli regulert som 
private anlegg. 

De 3 eksisterende hyttene nord for planområdet kan få tilgang på parkeringsplasser.  

 

Avbøtende tiltak 
Det er ikke aktuelt med avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen.  
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OPPSUMMERING, TABELL 
Tema Kommentar /Konsekvens Konsekvensvurdering 

+1 (positiv) 
 0  (nøytral) 
 -1 (negativ) 

Natur og landskap 
landskapsestetikk - 
landskapsbilde.  

Landskapet er forholdsvis kupert og det vil være 
nødvendig med god detaljregulering av området. 
Utbygging her vil kreve normale terrenginngrep. 
Planlagt bebyggelse vil være synlig fra omgivelsene, 
men ikke dominerende, jf. terrengsnitt. 

0 

Natur og landskap 
biologisk mangfold  

I Naturdatabasen registrert 2 lokaliteter av ålegress i 
sjøen, ingen registreringer på land. Eventuelt 
bryggeanlegg kan inngå i forskningsprosjekt på 
ålegress. Tilstedeværelsen av sjeldne og sårbare 
plante eller dyrearter er ikke kjent. 

0 

Friluftsliv Berører lite brukt kyststi, som kan legges om og 
utbedres. Opparbeidelse av p-plasser og 
bryggeanlegg gjør området og sjøen mer tilgjengelig . 

+1 

Strandsonevern Relativt stor del av byggeområdet ligger i 100m 
beltet. Byggegrense kan styre at beltet mellom 
sjøkant og byggeområde blir størst mulig. 
Byggeområdet går ikke ned til sjøen.  

-1 

Jordvern Område er ikke i nærheten av dyra mark. +1 
Kulturminne, kulturmiljø Området inneholder ikke registrerte funn. 

Detaljplanlegging må ta hensyn til eksisterende 
steingjerder. 

0 

Arealbruk, 
arealøkonomisering, teknisk 
infrastruktur 

Feltet representerer nedbygging av ubebygd areal. 
Området kan knyttes til eksisterende infrastruktur og 
fellesfunksjoner i Borøykilen. Akseptabel avstand til 
nærmeste barneskole, Dypvåg.  

-1 

Trafikkforhold, 
trafikksikkerhet og vegsystem 

Vil medføre økt trafikk på eksisterende vegnett.  -1 

Risiko og sårbarhet 
 

Det er ikke fare for ras eller flom. Ellers er det ingen 
registrerte eller kjente faremomenter i området.  
 

+1 

Tvedestrand som 
bokommune, mål i henhold til 
kommuneplanenes 
samfunnsdel 

Bidrar til målet om at det skal være tilgjengelige 
tomter på Borøya. Styrker Borøykilen som 
boligområde. 

+1 

Konklusjon Området egner seg til boligområde og anbefales tatt 
inn i KP arealdel  
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KONKLUSJON 
Hvordan svarer planforslaget på tidligere kommentarer og innspill fra kommunen ? 

Nedenfor er kommentarer fra kommunen til tidligere innsendt planforslag gjengitt og det er gitt en 
kommentar til hvordan dette planforslaget/søknaden besvarer de enkelte punktene: 

 

 Mesteparten av byggeområdene ligger i LNF og i 100m beltet 

Svar/kommentar: 

Planområdet er på ca 2,4 mål. Arealet av LNF-område som søkes endret til byggeområde 
for fremtidig bolig er på 12,3 mål. Av dette ligger 8,4 mål i 100m beltet. I innspillet datert 
juli 2010 var arealet søkt endret fra LNF til byggeområde på ca 16,5 mål og strakte seg 
helt ned til sjøen.  

Tiltakshaver er i forbindelse med avbøtende tiltak åpen for å vurdere om størrelsen på 
omsøkt byggeområde reduseres ytterligere, slik at noe av arealene som inngår i tomtene 
11, 12, 13 eller 14 likevel beholder status som LNF-område. 

Mulighetene for ferdsel langs sjøen forenkles i forhold til dagens situasjon. Strandsonen blir 
gjort mer tilgjengelig for bruk, og ferdsel i strandsonen blir ikke hindret av utbyggingen. 
Tiltakshaver er også innstilt på å stille areal til disposisjon for offentlig parkering. 

 

 

 Området fremstår i dag som relativt ubebygd, den foreslåtte utbyggingen kan neppe 
karakteriseres som fortetting, forslaget krever ny infrastruktur i uberørt terreng 

Svar/kommentar: 

En utbyggingen i områder hvor det ikke finnes noe fra før, vil kreve ny infrastruktur, denne 
finnes imidlertid frem til snuplassen i Borøykilveien. Herfra er det ca 100 m til området der 
bebyggelsen er tenkt plassert. Terrenget er ikke spesielt vanskelig og fremføring av 
infrastruktur vil ikke medføre spesielt store terrenginngrep. 

Den eksisterende bebyggelsen og bygningsmiljøet i Borøykilen er en viktig ressurs og 
bevaring av disse bygningsmiljøene bør vektlegges. Dette er et av Tvedestrand kommunes 
overordnede mål i kystsoneforvaltningen. Derfor vil en fortetting i Borøykilen for å legge til 
rette for boligtomter være en krevende oppgave hvor viktige ressurser settes på spill. 
Utbyggingsområdet ligger så nært til eksisterende boligmiljø i Borøykilen og til tomt som er 
regulert til fremtidige boliger, at det er riktig å si at det er lokalisert til eksisterende 
tettsted.  

Den foreslåtte utbyggingen er en forlengelse av Borøykilens tettbebyggelse.  
Utbyggingsområdet er en annen måte å legge til rette for flere boliger med tilknytning til 
Borøykilen på, og dermed styrke kvalitetene for stedet som bomiljø og et levende 
lokalsamfunn.   

Utbygging av arealet til boligområde vil også være med på å hindre gjengroing.  
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 Utbyggingen vil i stor grad påvirke landskapsbildet fra en av kommunens mest brukte 
farled 

Svar/kommentar: 

Utbyggingen vil medføre en endring av landskapet. Ved å etablere en bebyggelse som 
plasseres etter prinsippet vist i utarbeidede terrengsnitt, tilpasses den nye bebyggelsen i 
stor grad til terrenget, og vil ikke virke dominerende eller skjemmende, selv om deler av 
den vil være synlig.  

 

 

 Bryggeområdet vil ligge nær opp til et verdifullt naturområde  

Svar/kommentar: 

Bryggeområdet vil ligge over/ved registrerte lokaliteter for ålegrass, kategorisert som 
viktige. I forbindelse med at Tvedestrand skal i gang med et prosjekt hvor det skal 
undersøkes hvordan ulike inngrep påvirker ålegrassenger. I den forbindelse kunne det 
være spennende å følge denne lokaliteten med tanke på hva en flytebrygge ville gjøre med 
ålegraset. Kommunens miljøvernrådgiver vil sjekke med Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om de synes det samme.  

Det vil videre være mulig å tilby båtplasser til beboere på Sandøya ved den planlagte 
brygga, og tilrettelegge for anløp med taxi-båt. Til tross for at planforslaget medfører et 
byggeområde i strandsonen, vil det bidra til at strandområdene holdes åpne og 
tilgjengelige for allmennheten både fra land og sjø, og at tilgjengeligheten forbedres 
sammenlignet med dagens situasjon.  
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TEGNFORKLARING

Planområde

100m belte

Boligbebyggelse, eksisterende

Boligbebyggelse, fremtidig - inngår i denne søknad

Boligbebyggelse, fremtidig

Fritidsbebyggelse, fremtidig

LNF, eksisterende

Småbåthavn, fremtidig - inngår i denne søknad

Terrengsnitt

Kyststi, -

terrengtilpasses og opparbeides på nytt der dette er nødvendig

Tomt 1

Tomt 2
Tomt 3

Bryggeanlegg
ca 40
plasser 50

LNF
P-plass

P-plass /
båtopplag

100m-grense

100m
grense

Varfjell

Brennvika

Borøykilen

TERRENGSNITT

TERRENGSNITT

B

B'

A

A'

Tomt 5

Tomt 7

Tomt 8

Tomt 9

Tomt 10

Tomt 11

Tomt 12

Tomt 13

Tomt 14

Tomt 4

Tomt 6

Kyststi

Kyststi

Kyststi

Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Rambøll Norge AS - Agder/Rogaland

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

1078_LAP.dwg

Et selskap i Rambøll-gruppen

Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

1078_LAP.dwg

H. Wergelandsgt 29, 4612 Kr.sand
Kirkegata 5, 4836 Arendal
Tel: 38 10 70 40

Innspill kommuneplan

Cecilie og Kjetil Helberg
Brennvika nord LARK

Søknad om endring av kommunepanens arealdel

Brennvika nord - Borøya

1078

RHB

1:2000

L 01 -

-

-
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100m
 grense

100m
 grense

Planområde

Planområde

VARFJELL

BORØYKILEN

PRINSIPP -
Eksempel på plassering av bebyggelse

Flytebrygge

VeiVei

Vei

BRENNVIKA

Vei

-

-

Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Rambøll Norge AS - Agder/Rogaland

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

1078_Snitt.dwg

Et selskap i Rambøll-gruppen

Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

1078_Snitt.dwg

H. Wergelandsgt 29, 4612 Kr.sand
Kirkegata 5, 4836 Arendal
Tel: 38 10 70 40

Cecilie og Ketil Helberg
KU Borøya Brennvika nord LARK

Snitt A-A og snitt B-B 1078

rhb

1:1000

L 201 -

02.12.10 sld rhb rhb
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PS 31/11 Kommunedelplan for byggeområdene i kystsonen - 

offentlig høring 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Forslag til kommunedelplan for arealdel kystsone 2011-2022 legges ut til offentlig ettersyn og 

sendes berørte høringsinstanser i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  

 

Det arrangeres 2 folkemøter (Rådhuset og Lyngørporten) og gjennomføres  et dialogmøte 

med fylkesmannen i løpet av høringsperioden. 

Saksprotokoll i Planutvalg - 03.05.2011  

Behandling 

 

Behandling i møte den 3.05.2011  

 

Kommuneplanutvalget har tidligere gjennomført arbeidsmøter den 14.4.2011 og 27.4.2011 

der rådmannens opprinnelige planforslag er gjennomgått og revidert. Det er skrevet egne 

referater fra disse møtene som vedlegges protokollen. Endringene som ble gjennomført i 

møtet den 27.04.2011 (16 stk.) ble gjennomgått på nytt, og ble enstemmig vedtatt med 

følgende unntak: 

 

Område 1 Buene.  Jan Marcussen foreslo å forlenge det sydligste bryggeområde til og med 

kløfta i syd.  Enstemmig vedtatt. 

Område 13. Snaresund.  Erling Holm ble erklært inhabil.  Jan Marcussen foreslo endring av 

byggegrense lenger mot sjøen to steder i nord-vest som ble tegnet inn på kart i møtet. Det 

nordre ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer, det sydligste ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Område 17 Borøykilen.  Carl Bertelsen ble erklært inhabil. Ny småbåthavn i Borøykilen ble 

vedtatt tatt med 5 mot 3 stemmer. 

Område 23 Basteberg og område 26 Lyngør.  Erling Holm ble erklært inhabil. Begge 

områdene ble deretter enstemmig vedtatt slik de ble fremlagt 

 

Generelt: Det legges inn byggegrenser rundt offentlige brygger og bryggeområder innlagt i 

gjeldende kommuneplan. Nummereringen av hensynssonene må gjennomgås og gis korrekt 

områdehenvisning. 

 

Resten av områdene ble enstemmig vedtatt som de foreligger.  | 

 

Kommuneplanutvalget sluttet seg deretter enstemmig til rådmannens vedtaksforslag med de 

endringsforslag som ble protokollført. 

Vedtak  

Forslag til kommunedelplan for arealdel kystsone 2011-2022 sist revidert 3.5.2011 legges ut 

til offentlig ettersyn og sendes berørte høringsinstanser i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser.  

 

Det arrangeres 2 folkemøter (Rådhuset og Lyngørporten) og gjennomføres et dialogmøte med 

fylkesmannen i løpet av høringsperioden. 
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Saksprotokoll i Planutvalg - 30.08.2011

Behandling

Etter gjennomgang av innspill og innsigelser gjorde planutvalget følgende vedtak:

Ad inhabilitet:  Planutvalget vedtok enstemmig at medlem av planutvalget var inhabil ved behandling 
som angikk egen eiendom og naboeiendommer som grenset inn til egen eiendom.

Innspill:
Dato:
Avsender: 
Sted:

Innspill - kort referert Rådmannens anbefaling Planutvalgets behandling

Innspill A
19.07.11
Fylkesman
nen i 
Aust-
Agder

Generelt: Fylkesmannen har foretatt 
en grundig gjennomgang av 
plan og bestemmelser, og 
rådmannen oppfatter de 
fleste tilbakemeldingene 
som konstruktive og egnet 
til å heve planens kvalitet. 
De enkelte innsigelser og 
tilrådinger kommenteres 
enkeltvis nedenfor:

------”----- Innsigelse til følgende:
 KDP 18 Brennvika –

for så vidt gjelder 
område avsatt til 
“Småbåthavn”

Tas til følge. Karl Berthelsen fratrådte som 
inhabil, Kristian Knutsen 
tiltrådte.
Enst. vedtak:
Innsigelsen tas til følge, men 
alternativ plassering av 
båthavn/brygger utenfor 
ålegrasengene tas opp til 
vurdering i 
reguleringsplan.(detaljplan)

------”-----  KDP 28 Risøya 
Fastsatt byggegrense 
og unntak fra 
plankrav, samt endring 
av arealformål uten 
konsekvensutredning.

Byggegrense er endret som 
anbefalt av fylkesmannen, 
formålet skal være næring, 
endring av formål var 
utilsiktet. Innsigelsen er 
derved tatt til følge

Rådmannens forslag enstemmig 
vedtatt.

------”-----  KDP 32 Skibvik -
Fastsatt 
byggegrense og 
unntak fra 
plankrav.

Opprettholdes, må ses i 
sammenheng med reviderte 
bestemmelser. Tas opp til 
forhandling/mekling med 
fylkesmannen

Rådmannens forslag enstemmig 
vedtatt.

------”-----  KDP 33 
Normannvik -
Fastsatt 
byggegrense og 
unntak fra 
plankrav.

Opprettholdes, må ses i 
sammenheng med reviderte 
bestemmelser. Tas opp til 
forhandling/mekling med 
fylkesmannen

Rådmannens forslag enstemmig 
vedtatt
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------”-----  KDP 44 
Dokkenes -
Fastsatt 
byggegrense og 
unntak fra 
plankrav.

Tas til følge, byggegrense 
tas ut og plankrav 
opprettholdes. 

Rådmannens forslag enstemmig 
vedtatt

------”----- Fylkesmannen finner at 
kommunedelplanen for 
øvrig er i tråd med statlig 
politikk og gitte nasjonale 
føringer. Herunder 
inneholder den, utover 
ovennevnte, ingen 
elementer som kan anses 
å være i særlig konflikt 
med viktige nasjonale 
eller regionale interesser.
Fylkesmannens 
miljøvernavdeling har i 
tillegg gitt faglige 
innspill, som det 
anbefales at kommunen 
følger opp i det videre 
planarbeidet.

Tas til etterretning Tas til etterretning

------”----- I konsekvensutredningen 
savner Fylkesmannen en 
samlet vurdering av 
virkningene for hele 
planen sett under ett, jf. 
KU-forskriften § 9, 4 
ledd. 

Samlet vurdering av KU’en 
er under utarbeidelse.

Tas til etterretning.

------”----- Planen er ikke i strid med 
nasjonale føringer for 
jordvern. 

Tas til orientering Tas til etterretning

------”----- Finner ikke grunnlag for 
å fremme innsigelse på 
bakgrunn av aktuelle feil 
og mangler på 
plankartene, men 
forutsetter at kartene 
rettes. 

Plankartene rettes i tråd 
med kartforskriften

Tas til etterretning

------”----- Faglige innspill 
fylkesmannen:

------”----- BYGGEGRENSENE —
GENERELT
Unødvendige, 
uhensiktsmessige, 
tilfeldige, og/eller 
usaklige byggegrenser i 
områdene KDP 14, 19, 20 
og 22.

------”----- I KDP 14 er mesteparten 
av den fastsatte 
byggegrensen uten

Byggegrense opprettholdes 
som i høringsutkast.

Byggegrensen endres  endres 
slik at den følger formåls-
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funksjon, da den i stor 
grad følger arealformåls-
eller planområdegrensen, 
og for øvrig er fastsatt 
slik at det er 
byggeområder uten 
bebyggelse som faller 
innenfor byggegrensen. 
Det er kun ett hus 
innenfor fastsatt 
byggegrense.

grensen for LNF-området og 
deretter planområdets grense.

------”----- I forhold til KDP 19, 
stilles spørsmål ved 
byggegrensen som er 
fastsatt rundt gnr/bnr 
77/99. Denne 
byggegrensen fremstår 
meningsløs, da den er satt 
helt inntil vegg rundt hele 
huset.

Byggegrensen var feil, den 
er nå rettet i kartet.

Tas til etterretning

------”----- Når det gjelder KDP 20, 
kan ikke en ikke se den 
saklige begrunnelsen for 
hvorfor byggegrensen er 
satt der den er. Herunder 
stilles spørsmål ved 
hvorfor bl.a. gnr/bnr 
77/28 og 77/70 ligger 
innenfor grensen, mens 
bl.a. gnr/bnr 77/315, 
77/40 og 77/23 er lagt 
utenfor.
Tilsvarende gjelder i 
forhold til KDP 22, hvor 
det stilles spørsmål ved 
hvorfor bl.a. gnr/bnr 
78/13 og 78/275 er lagt 
utenfor byggegrensen.
Ikke grunnlag for å 
fremme innsigelse på 
bakgrunn av ovennevnte, 
men oppfordrer til en ny 
gjennomgang av 
byggegrensene.

Byggegrensene er satt slik 
av landskapshensyn, og det 
er ellers uklart hva 
fylkesmannen mener med 
sine innspill her. 
Byggegrensene beholdes 
som i høringsutkast

Rådmannens forslag enstemmig 
vedtatt

------”----- DE ENKELTE 
OMRÅDENE

------”----- LNF-områder: KDP 11, 
35 og 41
- Ta bort enkelte 
tegnforklaringer i 
plankartene.

Tegnforklaringene er rettet. Tas til etterretning

------”----- - KDP 41: I 
kommuneplanen er 
området delvis avsatt til 
hytteområde og delvis til 

Hensynssone legges inn. Rådmannens forslag enstemmig 
vedtatt
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LNF-område,
samt LNF-område hvor 
naturvern er 
dominerende. Det bør ut 
fra dette fastsettes 
hensynssone "bevaring av
naturmiljø" over hele 
planområdet.

------”----- - Positivt at områder 
avsatt til bolig og hytte i 
kommuneplanen nå 
avsettes til LNF-formål.

Tas til orientering. Tas til orientering

------”----- Områder uten 
byggegrense: KDP 5, 25, 
26, 36 og 42
- Ta bort linjesymbol 
"byggegrense", da det 
ikke er fastsatt 
byggegrense i disse 
områdene.

Tegnforklaringene er rettet. Tas til etterretning

------”----- - KDP 25: 
"Bevaringsområde" i 
kommuneplanen. Det bør 
ut fra dette fastsettes 
hensynssone "bevaring av 
kulturmiljø" over hele 
planområdet.
- For øvrig ingen 
merknader til at det ikke 
er fastsatt byggegrenser i 
disse områdene.

Hensynssone er lagt inn i 
kartet. 

Tas til etterretning

------”----- Merknader til de ulike 
områdene:
KDP 1, 6, 9 og 10
KDP 9: Byggegrensen er 
ikke avsluttet mot 
arealformåls- eller 
planområdegrense i nord.

Byggegrense er rettet. Enstemmig vedtatt

------”----- KDP 10: Mangler 
tegnforklaring HS 
"landskap 550_7", og 
byggegrense rundt 
bryggeanlegg.

Tegnforklaringen er rettet, 
byggegrense er lagt inn i 
kartet. 

Enstemmig vedtatt 

------”----- Fylkesmannen har for 
øvrig ingen merknader til 
fastsatte byggegrenser i 
KDP 1, 6, 9 og 10.

Tas til orientering Enstemmig vedtatt

------”----- KDP 14: Byggegrensen 
er ikke avsluttet mot 
arealformåls- eller 
planområdegrense i sør.

Byggegrense er rettet. Byggegrensen endres  slik at 
den følger formålsgrensen 
for LNF-området og deretter 



43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika - 19/09372-11 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika : Protokoll 300811

Fastsatt byggegrense 
fremstår uhensiktsmessig, 
jf. over.

planområdets grense.
Enstemmig

------”----- KDP 15-17: 
"Bevaringsområde" i 
kommuneplanen. Det bør 
ut fra dette fastsettes 
hensynssone "bevaring av 
kulturmiljø" over hele 
planområdet.
Fylkesmannen har for 
øvrig ingen merknader til 
fastsatte byggegrenser i 
KDP 13-17.

Hensynssone blir lagt inn i 
etterkant av møtet.

Enstemmig vedtatt

------”----- KDP 19 —24 
KDP 19, 20 og 22: 
Fastsatt byggegrense 
fremstår som unødvendig, 
tilfeldig/usaklig, jf. over.

Byggegrense er endret for 
KDP19.

Enstemmig vedtatt

------”----- KDP 19-21, 23-24: 
"Bevaringsområde" i 
kommuneplanen. Det bør 
ut fra dette fastsettes
hensynssone "bevaring av 
kulturmiljø" over hele 
planområdet.
Fylkesmannen har for 
øvrig ingen merknader til 
fastsatte byggegrenser i 
KDP 19-24.

Hensynssone blir lagt inn i 
etterkant av møtet.

Enstemmig vedtatt

------”----- KDP 27 og KDP 29
KDP 27: Mangler 
tegnforklaring 
"Småbåthavn" og 
"Friområde".

Tegnforklaringen er rettet. Tas til etterretning

------”----- KDP 29: Ta bort 
tegnforklaring "LNFR".
Fastsatt byggegrense i sjø 
langs 
"områdebegrensning” 
/"angitt hensyngrense" 
reguleringsplan er uten 
funksjon.

Tegnforklaringen er rettet. Tas til etterretning

------”----- KDP 38 og KDP 39
Det fremstår lite 
hensiktsmessig å fastsette 
byggegrense i disse 
områdene, pga. Forskrift 
om klippeblåvinge (FOR-
2011-05-20-522).
Fylkesmannen ser 
poenget med å slippe 

Byggegrense opprettholdes 
i KDP 38 og 39. 

Enstemmig vedtak: 
Byggegrensen beholdes.
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dispensasjonssaker i disse 
områdene, dersom et 
omsøkt tiltak først 
godkjennes etter 
forskriften. 
Fylkesmannen gjør 
imidlertid oppmerksom 
på at en fastsatt 
byggegrense i disse 
områdene kan gi feil 
signaleffekt.

------”----- KDP 30, 37, 45 Songe B 
og 45 Songe C
Fylkesmannen har ingen 
merknader til fastsatte 
byggegrenser i KDP 30, 
37, 45 Songe B og
45 Songe C.

Tas til orientering Tas til etterretning

------”----- KDP 3 - Skuggevik
Området er meget 
eksponert mot sjøen, 
herunder mot skipsleden 
inn til Tvedestrand 
sentrum. Videre ligger 
området rett vest for, og 
således eksponert mot 
Furuøya. Store deler av 
Furuøya er statlig sikra 
friluftslivsområde, og et 
svært attraktivt og 
benyttet 
friluftslivsområde. På 
bakgrunn av forannevnte, 
og særlig sett hen til 
landskapshensyn, ber 
Fylkesmannen om at 
kommunen nøye vurderer 
hvorvidt det er riktig og 
hensiktsmessig å fastsette 
byggegrense i dette 
området.

Er vurdert på nytt, 
byggegrensen 
opprettholdes.

Enstemmig vedtatt.

KDP 7 og 40 (ett hus) —
KDP 2, 4, 8, 12, 34 og 
45A (få hus)
Planområdene er små, 
med kun ett/få hus 
innenfor de fastsatte 
byggegrensene. Det 
fremstår lite 
hensiktsmessig med 
byggegrenser i disse 
områdene, herunder vil 
det være lite "å spare" 
ved å fastsette 
byggegrenser her, da det 
eventuelt vil være et 
begrenset antall 

Opprettholder byggegrense. Enstemmig vedtatt.
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dispensasjonssaker 
innenfor disse områdene. 
Det bør gjøres en ny 
vurdering av fastsatte 
byggegrenser, herunder 
ved en sammenlikning 
med områder hvor det 
ikke er fastsatt 
byggegrenser, se KDP 5, 
36 og 42.

------”----- KDP 27, 29, 31, 39 og 43
KDP 27: I plankartet er 
ett relativt stort område, 
og fire mindre områder 
merket med fargen lys 
lilla. I tegnforklaringen er 
det angitt både lys lilla 
"Forretning" og mørk lilla 
"Næringsbebyggelse". En 
av delene må rettes, slik 
at det blir samsvar 
mellom plankart og 
tegnforklaring.

Rettes slik at det samsvarer 
med gjeldende 
kommuneplan.

Enstemmig vedtatt.

------”----- KDP 29: I plankartet er et 
lite areal merket med lys 
lilla ("Forretning"). Dette 
formålet er ikke angitt i 
tegnforklaringen. Enten 
må kartet rettes, eventuelt 
må formålet også angis i 
tegnforklaringen. Det 
bemerkes at det virker 
rart å sette av aktuelle 
areal til forretning, da 
området er relativt lite, pt. 
er ubebygd, og delvis 
består av noe som 
fremstår som plen, delvis 
vei, og delvis en 
fjellknaus ut i sjø.

Rettes slik at det samsvarer 
med gjeldende 
kommuneplan.

Enstemmig vedtatt.

------”----- KDP 31, 39 og 43: I 
plankartene er ett areal 
innenfor hvert område 
merket med fargen lys 
lilla. I tegnforklaringene 
er det angitt mørk lilla 
"Næringsbebyggelse". En 
av delene må rettes, slik 
at det blir samsvar 
mellom plankart og 
tegnforklaring.

Etter Fylkesmannens 
vurdering, bør 
byggegrensene fastsettes 
rundt alle områder avsatt 
til forretning, slik at disse 

Rettes slik at det samsvarer 
med gjeldende
kommuneplan.

Enstemmig vedtatt.
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områdene kommer 
utenfor byggegrensen, 
tilsvarende som i KDP 24 
Basteberg. Kommunen 
anmodes om trekke 
forretningsområdene 
utenfor 
byggegrensene.Det 
påpekes at det ikke er 
fastsatt noen 
bestemmelser rettet mot 
formålet "Forretning".
Forretningsvirksomhet 
skiller seg vesentlig fra 
bolig- og 
fritidsbebyggelse, og det 
må eventuelt fastsettes 
konkrete bestemmelser 
tilpasset disse områdene. 
Det fremmes ut fra dette 
innsigelse til alle områder 
avsatt til "Forretning", for 
så vidt gjelder manglende 
bestemmelser, se også 
under.

Bestemmelser vil bli 
utarbeidet med tilnærmet 
samme kriterier som for 
øvrige byggeområder

Enstemmig vedtatt.

------”----- Innsigelser til 
bestemmelsene:

------”----- •§ 11-9, pkt. 5, bokstav d, 
strekpunkt 3: Samlet 
bebyggelse for 
fritidshuseiendom kan 
ikke overstige 120 m2 
BRA/BYA.

Dette er også ihht.  
Rådmannens opprinnelige 
tilråding. Det anbefales at 
innsigelsen tas til følge.

Enst. vedtak: Innsigelsen tas 
ikke til følge. Planutvalget 
fastholder øvre grense for 
BRA/BYA på 135 m2.  

------”----- • § 11-9, pkt. 5, bokstav 
d, strekpunkt 7 og 8: Må 
tas ut av bestemmelsene. 
(vedr. 0-fiskeområder).

Innsigelsene tas til følge da 
det er feil å henvise til 
arealer utenfor 
kommunedelplanens 
virkeområde.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt.

------”----- •Bestemmelse om at 
tilbygg og frittliggende 
bygning kan være 
underbygget med kjeller 
må tas ut.

I enkelte tilfelle kan det 
være fornuftig å bygge 
kjeller, men det anbefales 
ikke at dette gjøres til en 
kampsak. Innsigelsen tas til 
følge. Dispensasjon kan 
fremdeles vurderes.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt.

------”----- •Det må fastsettes 
konkrete bestemmelser 
om høyde på, og 
utforming og plassering 
av tilbygg og frittliggende 
bygning. Det må 
differensieres mellom 
ulike typer bygg, jfr. §11-
10, arealformål etter §11-
7 nr 1 og 2. Det kan f.eks. 
være aktuelt å gi 

Innsigelsen tas til følge. 
Rådmannen har utarbeidet 
forslag bestemmelser for 
høyde, utforming og 
plassering som vedlegges 
til behandling.

Bestemmelsene ble ikke 
fremlagt for politisk behandling 
i planutvalget, og må derfor 
gjennomgås politisk før planen 
legges til høring.
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bestemmelser med krav 
om at ny bebyggelse skal 
trekkes så langt unna 
sjøen som mulig, at 
utvidelse av eksisterende 
bebyggelse skal skje i 
retning bort fra sjøen, og 
at ny bebyggelse skal 
tilpasses eksisterende 
byggeskikk, samt at den 
ikke skal komme i 
konflikt med eksisterende 
turstier eller være til 
ulempe for allmenne 
interesser. 

------”----- •Manglende 
bestemmelser til områder 
avsatt til forretning.

Innsigelsen tas til følge. 
Også for 
forretningsområder er det 
bare mindre byggetiltak 
som kan tillates som for 
boligområder. Rådmannen 
har utarbeidet egne 
bestemmelser som 
vedlegges til behandling.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt.

------”----- Tilrådinger til 
bestemmelsene:

------”----- •KDP 11, 35 og 41
Områdene bør plasseres 
sammen i bestemmelsene 
(11 sammen med 35 og 
41). KDP 5, 25, 26, 36 og 
42.
•Områdene bør plasseres 
sammen i bestemmelsene 
(25 og 42 sammen med 5, 
26 og 36). Kdp 11 bør 
plasseres sammen med 
Kdp 35 og 41 (samle alle 
LNF-områder). Kdp 25 
og 42 bør plasseres 
sammen med Kdp 5, 26, 
og 36 (samle alle områder 
uten byggegrense).

Det er ikke tilsiktet at dette 
ikke allerede er gjort, og 
fylkesmannens tilråding tas 
til følge. Det har for øvrig 
ingen betydning for planens 
innhold.

Tas til etterretning

------”----- •Pkt. 1. Plankrav 
reguleringsplaner. 
I første punktum er det 
vist til § 11-11 nr. 2. 
Fylkesmannen kan ikke 
se det er gitt en slik 
bestemmelse som nevnt, 
og ber om at 
henvisningen til § 11-11 
nr. 2 tas ut.

Fylkesmannens merknad er 
korrekt, og tilrådingen tas 
til følge.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt. 

------”----- •Siste punktum har mer 
karakter av en 
retningslinje ("som 
hovedregel"). 

Teksten: ”I de områdene 
som omfattes av denne 
kommunedelplanen skal det 
ved utarbeiding av nye 

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt
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Bestemmelsen bør 
presiseres, eventuelt 
flyttes til "Retningslinjer 
til § 11-9".

reguleringsplaner som 
hovedregel ikke planlegges 
utbygging utenfor 
kommunedelplanens 
byggegrenselinjer.” flyttes 
til retningslinjer som 
anbefalt.

------”----- •Pkt. 4. Rekkefølgekrav 
Bestemmelsen kan ikke 
anses som et 
rekkefølgekrav. 
Bestemmelsen har for 
øvrig mer karakter av en 
retningslinje ("kan"), og 
bør presiseres eller flyttes 
til "Retningslinjer til § 
11-9".

Teksten beholdes som 
bestemmelse med slik 
presisering: 
”Nye byggetiltak skal ikke 

tillates dersom ikke 
funksjonskravene etter §11-
9, pkt. 5 kan oppfylles.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt

------”----- •Pkt. 5. B  Bokstav d, 
strekpunkt 2: Bolig maks 
200 m2.Fylkesmannen 
finner dette noe stort, og 
anmoderkommunen om å 
vurdere hvorvidt maks 
areal kan reduseres.

Her er ikke rådmannen 
enig. Ved beregning av 
BYA inkluderes både 
parkeringsplass og terrasse, 
og 200m2 for en bolig er 
ikke uvanlig stort. 
Arealbegrensningene 
anbefales beholdt.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt

------”----- •Pkt. 6. Estetikk Bokstav 
b: Fylkesmannen finner 
det uklart hvilket formål 
det henvises til, og ber 
om at dette presiseres. 
(kap.20 tiltak).

Rådmannen forstår ikke 
helt at dette kan være 
uklart. Kap.20 omfatter alle 
tiltak som kan tillates etter 
denne kommunedelplan, 
dvs. at alt som skal bygges 
skal vurderes ihht. estetikk-
veilederen. For å unngå 
misforståelser kan teksten 
omdefineres slik: ”Alle 
bygge- og anleggstiltak 
som skal utformes med 
hjemmel etter denne planen 
skal vurderes og utføres i 
henhold til 
miljøverndepartementets 
veileder T-1179 ”Estetikk i 
plan og byggesaker”.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt

------”----- •Bestemmelse om sjøbod 
til KDP 2, 4, 6, 7, 8, 12, 
14, 16, 17, 20, 22, 28, 32, 
34, 40, 42 og 45B bør tas 
ut, da det ikke er fastsatt 
byggegrense ned til sjø i 
disse områdene.

Her har fylkesmannen 
avdekket en feil i 
bestemmelsene som ikke er 
avdekket ved kommunes 
korrekturlesning. Tas til 
følge.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt

------”----- •Bestemmelser til LNF-
områder og områder uten 
byggegrense er 
unødvendig.

Bestemmelsene 
opprettholdes. De gir 
korrekt informasjon, og 
gjør planen mer lettlest.

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt

------”----- •Pkt. 2. Fysisk utforming 
"Bør" og "som 
hovedregel" bør unngås. 

Rådmannen er enig med 
fylkesmannen, men det er 
likevel ikke foreslått 

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt
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Bestemmelsen bes 
strammet opp.

endringer av planutvalgets 
formuleringer.

------”----- Ad. bestemmelser jf. 
pbl. § 11-8 
Hensynssoner

------”----- •Pkt. 1 Ta bort "Hensyn 
550_9 Landskap" (Kdp 
17).

Dette er en trykkfeil som 
må rettes.

Tas til orientering

------”----- •Pkt. 2 bokstav b 
Bestemmelsen bør 
presiseres, f.eks. "(...) 
søknader om fysiske 
inngrep og byggetiltak 
innenfor hensynssonen 
skal oversendes 
fylkesmannen til 
behandling og avgjørelse 
etter FOR-2011-05-20-
522, før søknaden 
behandles av kommunen 
etter pbl."

Gjelder saksbehandling for 
Klippeblåvinge. 
Fylkesmannens innspill 
anbefales tatt til følge. 

Rådmannens innstilling enst. 
vedtatt

------”----- •Ta bort tallet 3 i 
henvisning til Hensyn 
560 under Kdp 39 (vist til 
"Hensyn 560_34).

Trykkfeil som må rettes. Tas til etterretning

------”----- •Pkt. 3 Ta bort "Hensyn 
560_1 Naturmiljø" (Kdp 
15) og "Hensyn 560_2 
Naturmiljø" (Kdp 24).

Trykkfeil som må rettes. Tas til etterretning 

------”----- •"Hensyn 550_8 
Landskap" mangler.

Trykkfeil som må rettes. Tas til etterretning

-------”---- Ad. manglende 
bestemmelser

------”----- •Ut fra de særlige hensyn 
og retningslinjer som 
gjelder for strandsonen, 
må det gis bestemmelser 
(i medhold av pbl. § 11-9 
nr. 5-7) utover de krav 
som direkte følger av § 
11-10 nr. 1, og i tråd med 
"Statlige 
planretningslinjer for 
differensiert forvaltning 
av strandsonen langs 
sjøen" I ovennevnte 
fremholder departementet 
bl.a. følgende:
"Bygging bør bare tillates 
på arealer som ikke har 
verdi for andre formål 
som blant annet landbruk, 
friluftsliv, biologisk 
mangfold og kulturmiljø. 
Der det tillates videre 
bygging på arealer som 
allerede er delvis utbygd, 

Dette punktet er også 
kommentert under 
innsigelser ovenfor. 
Fylkesmannens tilrådinger 
vedr. bestemmelser er i 
samsvar med kommunens 
planprogram og 
plankriterier, og det gjøres 
slik presisering i 
bestemmelsene § 11-9 pkt. 
5:
"Bygging skal bare tillates 
på arealer som ikke har 
verdi for andre formål som 
landbruk, friluftsliv, 
biologisk mangfold og 
kulturmiljø. Der det tillates 
videre bygging på arealer 
som allerede er delvis 
utbygd, skal allmenne 
turveier og friarealer 
innpasses. Nye bygninger 
bør trekkes så langt unna 
sjøen som mulig, og 

Enstemmig vedtatt
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bør allmenne turveier og 
friarealer innpasses. Nye 
bygninger bør trekkes så 
langt unna sjøen som 
mulig, og utvidelse av 
eksisterende bygninger 
skje i retning bort fra 
sjøen" Under "Merknader 
til § 11-10 Bestemmelser 
til arealformål etter § 11-
7 nr. 1, 2, 3 og 4", 
fremholder departementet 
videre:
"Nr 1 gir hjemmel for å 
kunne fastsette 
bestemmelser om at 
mindre utbyggingstiltak 
ikke krever ytterligere 
plan. (...). Det forutsettes 
at dette gjelder 
byggetiltak i eksisterende 
bebygde områder der den 
nye bebyggelsen kan 
innpasses i en bestående 
struktur, og at den nye 
bebyggelsen underordner 
seg bestående bygninger 
når det gjelder 
bygningshøyde, volum, 
grad av utnytting m.v., 
samt at den nye 
bebyggelsen kan benytte 
seg av teknisk 
eksisterende infrastruktur 
og transportsystem. 
Loven forutsetter at det 
gis bestemmelser i planen 
som avklarer disse 
forholdene, og at dette er 
en forutsetning for å 
kunne nytte hjemmelen 
som grunnlag for å gi 
byggetillatelse"
Tilsvarende følger av de 
ovennevnte 
planretningslinjene. Fra 
retningslinjene hitsettes: 
"I 100-metersbeltet langs 
sjøen skal følgende 
retningslinjer legges til 
grunn: Nye bygninger bør 
trekkes så langt unna 
sjøen som mulig. 
Utvidelse av eksisterende 
bygninger bør dersom 
dette er mulig skje i 
retning bort fra sjøen. 

utvidelse av eksisterende 
bygninger bør dersom dette 
er mulig skje i retning bort 
fra sjøen. Byggets funksjon 
vil ha betydning for 
plasseringen.” og følgende 
presisering under §11-9, 
pkt.1: 
”Unntak fra plankravet etter 
denne kommunedelplanen 
forutsettes at det gjelder 
byggetiltak i eksisterende 
bebygde områder der den 
nye bebyggelsen kan 
innpasses i en bestående 
struktur, og at den nye 
bebyggelsen underordner 
seg bestående bygninger 
når det gjelder bygnings-
høyde, volum, og  grad av 
utnytting. ” 
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Byggets funksjon vil ha 
betydning for 
plasseringen".

------”----- •Fylkesmannen anmoder 
om at det fastsettes 
bestemmelse om forbud 
mot fradeling, og 
bestemmelse om forbud 
mot bygging på ubebygde 
tomter.

Anmodningen bør 
etterkommes ved å 
utarbeide bestemmelser til 
§11-11, pkt. 5 slik: Innenfor 
kommuendelplanens 
virkeområde er det ikke 
tillatt å føre opp nye 
bygninger på tomter som 
fra før er ubebygd og som 
ligger i 100 meters beltet 
fra sjøen. Det er heller ikke 
tillatt å fradele ubebygde 
tomter i samme områder.

Forslag Erlig Holm: Det settes 
ikke forbud mot bygging på 
ubebygde tomter innenfor 100m 
beltet. Fradeling av ubebygde 
tomter er ikke tillatt.  Dag Eide 
fremmet rådmannens forslag.  
Holms forslag ble vedtatt med 7 
mot 2 stemmer.

Innspill B
13.07.11
Aust-
Agder 
Fylkes-
kommune

Det fremmes innsigelser 
til planen på grunn av at 
byggegrensene flere 
steder er plassert for nær 
sjøen eller i sjøen på en 
måte som ikke kan 
aksepteres. Dette gjelder 
følgende områder:
KDP 01 Kvastad.
KDP 03 Skuggevik.
KDP 09 Grønland.
KDP 10 Sagesund.
KDP 13 Snaresund.
KDP 18 Brennvika.
KDP 19 Hauketangen, 
Sandøya.
KDP 21 Haven, Sandøya.
KDP 23 Klåholmen.
KDP 24 Basteberg.
KDP 32 Skibvik.
KDP 33 Normannvik.
KDP 37 Dypvågdalen.
KDP 39 Krokvågkilen.

Innsigelsene begrunnes 
med at en finner at de 
foreslåtte byggegrenser i 
de over nevnte områder 
er i strid med statlige 
planretningslinjer for 
differensiert forvaltning 
av strandsonen, datert 
23.03.11. Det vises her til 
punkt 6.2. "Som 
hovedregel skal 
byggeforbudet praktiseres 
strengt og dispensasjoner 
unngås i sentrale områder 
der presset på arealene er 
stort". 
Byggegrenser til 

Innsigelsene tas ikke til 
følge. 

Rådmannen mener 
innsigelsene må bero på 
misforståelser, men vil 
tilføye at kommunen må ta 
selvkritikk om at 
fylkeskommunen ikke ble 
involvert i samme grad som 
fylkeskommunen under 
utarbeidelse av 
plandokumentene. For 
områdene det er lagt ned 
innsigelse har 
fylkesmannen motsatt 
konklusjon, nemlig at 
planen er i samsvar med 
nasjonal politikk og 
nasjonale retningslinjer.

Det bør gjennomføres et 
forhandlingsmøte med 
fylkeskommunen før planen 
legges på ny høring.

Planutvalget er enig i 
rådmannens konklusjon om at 
det bør avholdes et oppklarende 
møte med fylkeskommunen 
sammen med Fylkesmannen.  
Fra planutvalget deltar leder og 
ordfører.
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eiendommer som grenser 
mot sjøen bør, slik vi ser 
det, som hovedregel ikke 
plasseres nærmere sjøen 
enn den fasade på 
hovedbygningen som 
ligger nærmest sjøen. 
Dette for å unngå tilbygg 
i retning mot sjøen samt 
anneks og garasjer "på 
bryggekanten".
Det er enkelte steder lagt 
opp til at det kan bygges 
brygger og sjøbuer uten 
plankrav på smale arealer 
i sjøkanten. Som et 
eksempel på slike arealer 
kan nevnes KDP 01 
Kvastad. En fremmer 
innsigelse til disse 
områdene fordi en mener 
at denne type utbygging, 
om den skal tillates, bør 
skje på bakgrunn av en 
reguleringsplan.

------”----- Fylkeskommunen 
fremmer også innsigelse 
til § 11-10 i 
bestemmelsene til 
kommunedelplanen på 
grunn av størrelsene på 
de byggverk som kan 
settes opp uten plankrav. 
Dette gjelder størrelse på 
tilbygg og frittstående 
bygninger som er satt til 
maks 50m2 samlet 
bruksareal (BRA) eller 
bebygd areal (BYA).
Ulike typer bygg må 
spesifiseres bedre. En kan 
for eksempel akseptere en 
øvre grense på 50 m2 på 
garasjer men ikke på 
anneks og diverse andre 
typer bygg.

Samme innsigelse som 
fylkesmannen. Innsigelsen 
tas til følge, se merknadene 
til fylkesmannens 
innsigelse til dette punktet

Enstemmig vedtatt

------”----- Anbefaler at § 11-9 i 
bestemmelsene til 
kommunedelplanen, 
punkt 5d, 
Utbyggingsvolum, endres 
slik at samlet bebyggelse 
for hver fritidseiendom 
settes til maks 120 m2 i 
stedet for 135 m2, og at 
maks størrelse på brygger 
settes til 12 m2 i stedet 

Tilnærmet samme tilråding 
som fylkesmannen. Maks. 
areal fritidsbolig tas til 
følge, mens bryggeareal 
beholdes på 15 m2.

Planutvalget opprettholder øvre 
grense på 135m2 på fritidsbolig 
og 15 m2 på bryggeareal.
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for 15 m2. Dette for å få 
en harmonisering av 
tillatte størrelser med de 
andre kystkommunene.

Innspill C
06.07.11
Kystverket 
Sørøst

Ser det som positivt at 
kommunen ønsker å 
utarbeide planverktøy for 
å styre utviklingen med 
rett balanse mellom 
statlig og lokal politikk 
for strandsonen.
Kystverket har for øvrig 
ingen merknader til 
planforslaget.

Tas til orientering Tas til etterretning

Innspill D
20.07.11
Fiskeridire
ktoratet 
Region 
Sør

Planen berører i det 
vesentlige ikke områder i 
sjø, og derved ikke våre 
ansvarsområder.

Innsigelse til plassering 
av småbåthavn i KDP 18 
Brennvika.

Tas til følge.

Tas til etterretning

Tas til følge.  Lokalisering av 
båtplasser tas opp i 
reguleringsplan, jfr. konklusjon 
referert under fylkesmannens 
innsigelser.

Innspill E
17.06.11
Friluftsråd
et Sør

Friluftsrådet Sør finner 
det positivt at kommunen 
setter fokus på 
strandsonen da denne er 
svært viktig for et aktivt 
friluftsliv. 

Jobber nå med forprosjekt 
kyststi, og rapport vil bli 
overlevert i løpet av 
høsten. Dette arbeidet kan 
være relevant for videre 
planarbeid i kommunen. 

Tas til orientering Tas til etterretning

Statens 
Vegvesen

Ikke mottatt innspill, ingen 
merknader. Mottatt muntlig 
tilbakemelding på at planen 
er OK.

Tas til etterretning

Innspill fra private:
Innspill nr. 
Dato:
Avsender:
Sted:

Innspill – kort referert Kommentar Planutvalget

Innspill nr. 1
31.07.11
Kjerstin og Kasper 
Hjoberg
Gnr. 8, bnr.17
KDP 01 Kvastad

Ber om at byggegrensen justeres. 
Det må avsettes område for 
redskapsbod i forbindelse med 
bryggen, da det er bratt opp til 
eksisterende hytte. Tilgrensende 
nabotomt i syd har fått sin 
privatiserte del innenfor 
byggegrensen, dette skaper 

Det legges inn 
byggegrense rundt brygge 
nede ved sjøen.  

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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presedens for vår tomt og vi ber om 
likebehandling. 

Innspill nr. 2
15.07.11
Renée Meiran og 
Erik Paulsen
Gnr. 8, bnr. 
50/37/33
KDP 01 Kvastad

På østsiden av Kvastadkilen går 
store deler av terrenget bratt ned til 
sjøen.
Eiendommene består delvis av en 
flate 7 - 10 meter over vannet og 
delvis en sammenhengende bratt 
skrent ned mot sjøen. Synes det er 
urimelig at byggegrensen er trukket 
bort fra kanten, innover på 
eiendommene og helt opp til 
husveggen som eneste sted i område 
01. Nesten alle de øvrige 
eiendommene mellom veien og 
vannet har bebyggelse nær vannet. 
Anmoder om at byggegrensen 
flyttes slik at den følger toppen av 
skrenten sydover, alternativt ned til 
båthuset, slik at dette ligger 
innenfor byggegrensen. 

Tas ikke til følge. 
Byggegrense 
opprettholdes.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 3
25.07.11
Frigstad og Liane
Gnr. 9, bnr. 4
KDP 01 Kvastad

Det er søkt om påbygging av 
garasjen til Liane nordover, dette er 
eneste reelle utbyggingsvei. Ønsker 
derfor at byggegrensen endres. 
Område avsatt til hensynssone 
550_2 er planlagt brukt som 
fellesareal. For at dette skal kunne 
brukes må det dreneres og noe jord 
legges på plass, og holdes fritt for 
busker og kratt. Forstår 
hensynsområdet slik at det ikke lov 
å gjøre noen som helst fysiske 
inngrep for å bevare området. 
Ønsker derfor en klarhet i hva slags 
restriksjoner som legges på et slikt 
hensynsområde, samt hvordan vi 
kan få bevart et slikt fellesområde 
for framtiden med en slik 
Hensynssone begrensning.
Brygga på vår eiendom, samt 
båtfestene på denne er ikke merket 
inn på kartet. Ønsker at eksisterende 
brygge og båtplasser blir tatt inn i 
planen.

Endrer byggegrensen for 
garasjen. 

Opprettholder 
hensynssonen 

Tas ikke til følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 4
27.07.11
Reidar Andreassen
Gnr. 9, bnr. 9
KDP 01 Kvastad

Ønsker å få fjernet HENSYN 550_2 
fra eiendom Gnr.9. Bnr9. Knutsvik.
Eiendommen blir mindre verdt når 
kommunen gjør slike inngrep som 
dette, da er vel kommunen 
erstatningspliktig hvis eiendommen 
selges og prisen blir lavere pga 
restriksjonene.
Ønsker å bygge et mindre hus i 
HENSYN 550_2 området. Det har 
tidligere stått en bod i dette 
området.

Tas ikke til følge. 
Opprettholder 
hensysnsone.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Tidligere sto det en båtbu ved 
brygga.

Innspill nr. 5
29.07.11
Leif Flemming 
Bakke
Holmen/Harbones

Ønsker fortetning av 
fritidsbebyggelsen utover det som 
fremgår av gjeldene reguleringsplan 
på Holmen/Harbones.

Dette området er ikke en 
del av kommunedelplanen 
og vil derfor ikke bli 
vurdert. Spørsmålet kan 
tas opp igjen ved rullering 
av hele kommuneplanen. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 6
21.07.11
Rudolf Pettersen
Gnr. 6, bnr. 43 
KDP 02 Hantho

Eiendommen ligger mellom et 
etablert hytteområde og grenser i 
den andre retningen til boligformål. 
Ca. ½ eiendommen er skravert som 
boligformål.
Ønsker primært at eiendommen i 
sin helhet regulert til fritid, 
alternativt bolig. Manglende 
adkomstmuligheter med bil tilsier at 
området er best egnet til 
hyttebygging.

Deler av eiendommen 
ligger utenfor 
planområdet, utvidelse av 
planområdet vil ikke bli 
vurdert, da det ikke er en 
del av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved rullering av hele 
kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 7
27.07.11
Anne Lise og 
Willy Jensen
Gnr. 6, bnr. 42
KDP 02 Hantho

Eiendommen har ca 70 m 
strandlinje og er nærliggende til 
Tvedestrands største 
Marina/båthavn og tilhørende 
hyttefelt. Derfor er det uforståelig at 
byggegrensen er trukket bort fra 
sjøen og lagt rundt hushjørnene. For 
å kunne fortsette med restaurering 
av eldre trebåter vil det kanskje 
medføre noe mindre 
byggeaktiviteter i strandsonen. 
Håper derfor at kommunen kan 
revurdere sitt grenseoppsett og la 
byggegrensen gå i vannkanten langs 
eiendommen. 
Har ikke mottatt brevet som skal 
være sendt i oktober 10, og har 
derfor ikke hatt mulighet til å 
komme med innspill tidligere.

Innspillet tas ikke til 
følge.  

Jan Marcussen 
foreslo: Det må 
tegnes inn 
byggegrense 
rundt 
Brygger/båthus. 

Forslaget enst. 
vedtatt.

Innspill nr. 8
29.07.11
Hans Leonard 
Jensen
KDP 02 Hantho

Ønsker ny byggegrense på 
eiendommen for å ha mulighet til å 
sette opp tilbygg på huset, 
vognskjul, carport og for 
påbygg/restaurering av båtbu og 
brygge. 

Byggegrensen endres slik 
at det kan settes opp 
vognskjul, carport og 
tilbygg på bolig. 

Som for innspill 
nr 7.

Innspill nr. 9
18.05.11
Henrik Hantho
Hantho

Søker om å få gnr. 6, bnr 7 
omregulert fra LNF til område for 
framtidig utbygging. 
Min eiendom gnr. 6, bnr. 3,4 og 5 
har med min tillatelse blitt brukt 
med sine ryddede og merkede 
turstier (har også merket en del 
trafikk i innmark).

Gnr. 6, bnr.7 er i 
kommuneplanens arealdel
regulert til LNF-område, 
og er derfor ikke en del av 
kommunedelplanen.  
Innspillet vil ikke bli tatt 
til følge. Spørsmålet kan 
tas opp igjen ved rullering 
av hele kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 10
29.07.11
Capnova
Gnr. 5, bnr. 44

Ønsker en fornuftig fortetning i 
forhold til eksisterende 
reguleringsplan for Skuggevik 
boligområde ved å benytte 

Dette er ikke en del av 
kommunedelplanen og vil 
derfor ikke bli vurdert. 
Spørsmålet kan tas opp 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Skuggevik eksisterende infrastruktur. igjen ved rullering av hele 
kommuneplanen.

Innspill nr. 11
30.07.11
Tore og Jan Ring
Gnr. 6, Bnr. 2

Ønsker at eiendommen skal bli tatt 
med som et fortettingsområde med 
flere boliger og bygninger.
Området er allerede bebygd med 
flere boliger og hytter, grenser i 
nord/øst til 
«Langesandveien/Utsikten» som nå 
er under utbygging. Området ligger 
vel til rette ifht de utredningstemaer 
som har vært brukt på øvrige 
områder som er med i kystsonens 
byggeområder.

Eiendommen er ikke en 
del av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved rullering av hele 
kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 12
15.05.11
Erik Solberg, 
Glastadheia 
Utbyggingsselskap 
AS

Ser ikke ut til at reguleringsplanen 
for Glastadstykket, fastsatt i 1998, 
er kommet med i opplistingen av 
reguleringsplaner hvor deler av 
planområdet ligger i 100 meters 
beltet fra sjøen. 

Reguleringsplanen legges 
inn på lista over gjeldende 
planer. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 13
14.07.11
Kathrine Biering
KDP 05 Stamnes

Ønsker å fortsatt ivareta 
eiendommen i sin opprinnelige stil, 
og at alle tiltak skal ivareta 
landskapsestetikken slik den 
fremstår i dag, spesielt hva gjelder 
sikt fra sjøen.
Ønsker å legge inn byggegrense for 
å kunne bygge på et av husene, 
utbedre avkjørsel til Fv411, og har 
behov for mindre frittliggende 
bygning eller eventuelt påbygning 
til eksisterende driftsbygning, for 
bl.a parkering av traktor og annet 
redskap, som vil ligge 
tilbaketrukket/sjult fra sjøen. 
Ønsker at byggegrensen legges ut i 
sjø på et lite område ved den gamle 
muren.
Ønsker tilsvarende generelle unntak 
fra plankravet som for andre 
sammenlignbare områder nevnt i 
utkastet til Kommunedelplan 2011-
22, ref. §11-10. 
Vårt forslag til byggegrense er 
tegnet slik at hoveduttrykket for 
Stamnes forblir uendret.

Plankrav opprettholdes, 
byggegrense legges derfor 
ikke inn. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 14
28.07.11
Ola Myklebust
KDP 06 
Epleviktangen

Tettbebyggelsen (nåværende 
byggeområde) bør reguleres under 
ett som et boligområde og vurderes 
samlet. På denne måten kan også 
allmenhetens interesser og tilgang 
til sjøen ivaretas. Det bør tas de 
samme hensyn for hele 
Epleviktangen og tillates og 
tilstrebes en harmonisk utvikling av 
eiendommene, slik at området blir 
et pent og hyggelig boligområde for 

Tas ikke hensyn til. Det er 
ikke aktuelt å utarbeide 
kommunal 
reguleringsplan for 
området. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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både fritidsboliger og fastboende 
slik det har vært i 100 år.

Innspill nr. 15
31.07.11
Arne Giæver
KDP 06 
Epleviktangen

Gjeldende lovverk i byggesaker gir 
god anledning til utøvelse av 
skjønn. Det virker sannsynlig at 
utøvelse av godt skjønn ivaretar en 
riktig utvikling av Epleviktangens 
bygningsmasse uten en ny 
byggelinje langs veien, med 
absolutt byggeforbud nedenfor.

Kommunedelplanen gir 
ingen endringer i forhold 
til gjeldende 
kommuneplan. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 16
31.07.11
Anne Cathrine 
Eskild
Gnr. 1, bnr. 2
KDP 07 Råknes

Grensene for byggeområdet rundt 
Råknes er trukket for snevert og 
foreslår disse utvidet. 
Kommunedelplanen må gi hjemmel 
for å sikre formelle atkomstforhold 
fra hovedveien for hovedhuset på 
Råknes og båtbu/brygge. 
Ber om at områdene øst for 
hovedveien settes av til fremtidig 
boligformål. 

Eiendommen er utenfor 
planområdet og omfattes 
derfor ikke av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved rullering av hele 
kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 17
19.07.11
Ingrid Sanberg 
v/verge
Gnr. 1, bnr. 3
KDP 07 Råknes

Ønsker å få lagt byggelinjen til 
sjølinjen for arealet fra eksisterende 
bryggeanlegg til eiendommens 
vestre grense som vist med 
rødprikket linje i vedlagte skisse. 
Dette pga at vi ønsker å anlegge et 
enkelt bryggeanlegg for seilbåt ved 
X fordi dette er det eneste stedet 
som har dybde nok til seilbåt.
Ønsker i tillegg å sette opp en 
pergola ved det eksisterende 
bryggeanlegget.

Tas ikke til følge på grunn 
av at området anses som 
relativt uberørt og det kan 
ikke anses som en 
fortetting eller utviding av 
eksisterende anlegg.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 18
28.07.11
Kirsten og 
Brynjulv Mugaas
Gnr. 1, bnr. 42/45
KDP 08 
Saulekilen

Anmoder om at indre del av 
Saulekilen som 1/42 ligger på, 
endres til gult, - dvs bebyggelse og 
at byggegrensen for eiendommene 
1/42 og 1/45 går i sjøkanten. 

Den delen av gnr. 1, bnr. 
42 som ligger på sjøsiden 
av FV411 ligger utenfor 
planområdet, og er derfor 
ikke en del av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 19
31.07.11
Thorfinn Eskild
Gnr. 97, bnr. 22
KDP 08 
Saulekilen
KDP 09 Grønland

I Saulekilen er det tegnet inn 
område for båtplasser, dette 
området bes utvidet mot syd slik at 
det omfatter hele gnr. 97 bnr. 22.
Dette vil være en mer fornuftig 
utnyttelse av dette området som 
ikke brukes i andre sammenhenger.
Samtidig bes den røde stiplete linjen 
flyttet tilsvarende sydover, slik at 
det i fremtiden gis mulighet for 
fortetning i utbyggingen som det er 
gitt politiske signaler om er 
ønskelig.

Store deler av 
eiendommen ligger 
utenfor planområdet og er 
derfor ikke tatt inn i 
planen. Spørsmålet kan 
tas opp igjen ved neste 
rullering av 
kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 20
14.07.11

Kan ikke se at en eventuell flytting 
av byggegrensen skulle medføre 

Tas ikke til følge. 
Eiendommen er nylig 

Rådmannens 
forslag ent. 
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Anne Grete og Jan 
Oksum
Gnr. 97, bnr. 102
KDP 09 Grønland

noen ulemper for offentligheten. 
Tomten har bebyggelse relativt nær 
sjøen slik at ingen ville finne på å 
slå seg ned på eiendommen. Det er 
ingen gangvei over tomten eller 
annet som skulle kunne medføre 
spesielle ulemper for offentligheten. 
Ved de to nærmeste 
naboeiendommene er det for øvrig 
regulert inn offentlig tilgang til 
sjøen for fiske og annen rekreasjon. 
Ber om at byggegrensen legges i 
forkant av eiendommen.

utbygd, ytterligere 
utvidelse må skje ved en 
eventuell dispensasjon.

vedtatt

Innspill nr. 21
29.07.11
Toril og Sigmund 
Askestad
Gnr. 97, bnr. 135
KDP 09 Grønland

Stiller oss undrende til at 
byggegrensen i sjø er tegnet 
skrånende inn mot land i vestre 
ende av vår eiendom, slik at den 
midlertidige brygge stikker utenfor 
byggegrensen. Anmoder om at 
byggegrensen flyttes litt ut fra land i 
vestre ende slik at eksisterende 
brygge kommer innenfor formålet. 

Tas ikke til følge. Enst. vedtak: 
Askestad’s 
innspill tas til 
følge.

Innspill nr. 22
28.07.11
Asgerd Kildahl
Gnr. 97, bnr. 191
KDP 10 Sagesund

Ber om at forslaget om hensynssone 
550_7 trekkes tilbake og at 97/191 
forblir boligtomt. Tomten er 
sammen med 97/192 tidligere 
unntatt fra plankravet og godkjent 
for bygging av boliger.  Vei til disse 
tomtene er godkjent av kommunen 
og bygget. 

Opprettholder 
hensynssone. Men viser 
til tidligere vedtak

Enst vedtak:
Innspill delvis 
etterkommet 
ved at grense for 
hensynssone 
trekkes lengre 
ned i terrenget.

Innspill nr. 23
26.07.11
Carl Einar 
Bordvik
Gnr. 96, Bnr. 3
KDP 10 Sagesund

Eiendommen ligger utenfor foreslått 
byggegrense, som den eneste 
bebygde eiendommen i området. På 
sikt er det ønskelig å utbedre båthus 
og brygge, og det er derfor 
hensiktsmessig at den berørte delen 
av eiendommen ligger innenfor 
byggegrensen.
Bryggen ønskes gjenreist som den 
var tidligere, fra dagens brygge og 
vestover litt forbi den lille bukta, og 
båthuset må restaureres/oppføres på 
nytt.

Tas ikke til følge. Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 24
18.07.11
Elisabeth og Nils 
Nilsen
Gnr. 94, bnr. 6
Apallen

Kan ikke se at Apallen er tatt med i 
planen.
Kommunen oppfordret i sin tid 
befolkningen til å komme med 
innspill når det gjaldt offentlige 
brygger. Det ble sendt inn 
kommentarer angående den 
offentlige brygga på Apallen, men 
det kan se ut som om dette temaet er 
blitt glemt/utsatt i ettertid.
Ettersom veien til Apallen er blitt 
vesentlig dårligere de siste årene er 
det viktig å opprettholde det som i 
sin tid var fellesbrygge, og eneste 

Området er utenfor 
planområdet og offentlige 
brygge her er ikke et 
aktuelt tema i 
planarbeidet, og vil derfor 
bli tatt opp i en annen 
sammenheng. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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dypvannsbrygge i området, fra 
Danielsnes til Apallen, også i 
fremtiden.
Håper at kommune ser betydningen 
av å legge den offentlige brygga på 
Apallen inn i den nye planen.

Innspill nr. 25
07.07.11
Sigrid Bones 
Johnsen
Gnr. 94, bnr. 42
Apallen 
(Kilodden)

Ber om at kommunen gjennomfører 
en mindre endring av 
reguleringsplanen for Kilodden slik 
at brygga blir med i 
reguleringsplanen. 

Dette er ikke en del av 
planområdet og vil derfor 
ikke bli vurdert i 
planarbeidet. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 26
26.07.11
Solveig K. og 
Tore Moen
Gnr. 96, bnr.7

Vår eiendom, Nedrejordet 96/7, 
ligger med en klynge av bebyggelse 
ned mot sjøen, som vi ser som 
naturlig at bør kunne utvikles noe 
videre. 
Håper dette kan tas i betraktning i 
det kommende arbeidet med 
kommunedelplanen.

Eiendommen omfattes 
ikke av 
kommunedelplanen. Og 
innspillet vil derfor ikke 
bli vurdert. Spørsmålet 
kan tas opp igjen ved 
neste rullering av 
kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 27
18.07.11
Turid S. Knudsen
Gnr. 75, bnr. 
177/184
KDP 13 
Snaresund

Midt i delområdet er det markert for 
LNF området, deriblant mine 2 
tomter. Resten av alle hyttetomtene 
og boliger rundt er markert som 
boligbebyggelse.
Hva er det som gjør at mine og noen 
få andres tomter er definert som 
LNF området her? 
Her er ingen truede plantearter, 
dyrearter eller andre truede 
organismer. Det er ingen
bevaringsverdige kulturminner som 
stier, gamle steinhus, gravplasser 
osv. Det ene bruksnummeret(gnr 75 
bnr 184) deles sågar i to av FV 
Borøyveien!

Tomt 75/177 tas med som 
byggeområde, og 
byggegrensen forlenges. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 28
01.08.11
Ingemann 
Pedersen
Gnr. 75, bnr. 
336/36
KDP 13 
Snaresund

75/336: Det ønskes innregulert areal 
til felles bryggeanlegg.
75/36: hele eiendommen ønskes 
regulert til boligformål.

Areal til felles 
bryggeanlegg legges inn 
på 75/336. Med betingelse 
om at det ikke er tillatt å 
mudre. 

De delene av 75/36 som 
ønskes regulert til 
boligformål er utenfor 
planområdet, og vil derfor 
ikke bli vurdert i 
planarbeidet. Spørsmålet 
kan tas opp igjen ved 
neste rullering av 
kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag enst. 
vedtatt, men 
forbud mot 
mudring fjernes.

Innspill nr. 29
01.08.11
Knut C. 
Abrahamsen
Gnr. 75, bnr. 

Ber om at det blå feltet for 
småbåthavn forlenges på sundets 
østre side. Dette vil og inkludere de 
områder som også i dag er bebygd 
med brygger. Dette gjelder fra 

Dette tas ikke til følge, er 
for omfattende, men areal 
til felles bryggeanlegg 
legges inn på 75/336. Med 
betingelse om at det ikke 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt, men 
forbud mot 
mudring fjernes.



43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika - 19/09372-11 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika : Protokoll 300811

193/336
KDP 13 
Snaresund

foreslått slutt av småbåt havn rundt 
75/116 og frem til ”lille brua”. 
Om forslaget oppleves som for 
omfattende har vi subsidiært et 
ønske om at det reguleres småbåt 
havn i bukta mellom 75/193 og 
75/336 på sørlig side av bukta frem 
til grense mot 75/116 og 20 meter 
vestlig retning for det lille området 
som ligger rett nord for gangbrua til 
75/193. 

er tillatt å mudre. 

Innspill nr. 30 
27.07.11
Bjørn Toftesund
Gnr. 75, bnr. 264
KDP 13 
Snaresund

Grensen for bygging i de 
angjeldende områdene som 
omfattes av denne høringen settes 
til 0, dvs at bygging kan skje ved 
vannkant.

Tas ikke til følge. Erling Holm 
fratrådte som 
innhabil, 
Kristian 
Knutsen 
tiltrådte.

Enst. vedtak: 
Innspill 
imøtekommes 
ved at ny 
byggegrense 
settes langs 
skrent.

Innspill nr. 31
25.07.11
Anne Mari Graver
Gnr. 75, bnr. 300
KDP 14 Kalven

Søker om at deler av eiendommen 
blir liggende innenfor 
byggegrensene som vist på vedlegg. 
Kun arealene i umiddelbar nærhet 
av eksisterende bebyggelse blir 
liggende innenfor byggegrensen. 
Størstedelen av tomta vil da fortsatt 
ligge utenfor byggegrensen. 

Tas ikke til følge, da 
eiendommen framstår som 
ferdig utbygd. 

Holm tiltrådte 
planutvalget.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 32
31.07.11
Morten Wiencke
Gnr. 75, bnr. 105
KDP 14 Kalven

Byggegrensen deler eiendommen 
vilkårlig i to, dette kan ikke være 
tilsiktet. Alle eksisterende 
bygninger bes inkludert i 
eksisterende og fremtidig 
byggeområde. Byggegrensen bør 
derfor legges lengre N-NØ ut mot 
områdegrensen for delplanen.
Ved bryggen har vi ønske om en 
enkel båtbu.
Langs Storekilen mot NØ hvor det 
tidligere kan ha stått et båthus eller 
slipp for båtopplag vil det på sikt 
være aktuelt med brygge, i 
sammenheng med en eventuell 
tomteregulering og framføring av 
vei til nordre del av eiendommen. 

Tas ikke til følge, se 
merknad fra 
fylkesmannen. 

Byggegrensen 
endres ift 
rådmannens 
forslag slik at 
den følger 
formålsgrensen 
for 
planområdets 
grense.
Enstemmig.

Innspill nr. 33
23.05.11
Randi Andreassen 
og Berit Try
Gnr. 75, bnr. 93
KDP 15 
Sia/Gården

Ber om at byggegrensen blir fastsatt 
slik at det blir mulig å sette opp en 
ny helårsbolig på eiendommen.
Vi ble overrasket da vi leste 
rådmannens merknad. Hverken tomt 
eller beliggenhet / hustype er
bestemt, eller nevnt i vårt tidligere 

Plankravet opprettholdes, 
ingen endring i forhold til 
gjeldende kommuneplan. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt



43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika - 19/09372-11 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika : Protokoll 300811

brev. Vi tror at planutvalgets avslag 
kan være tatt på feil /misforstått 
grunnlag. Det er ønskelig å legge 
huset på samme side som båtbua, da 
ville det bli liggende på nedsiden av 
veien over til Holmen, mellom 
veien og båtbua, enten på høyre 
eller venstre side av eksisterende 
brygge.

Innspill nr. 34
12.07.11
Arkitekt 
Stokkebokjær AS 
(Andreassen og 
Try)
Gnr. 75, bnr. 93
KDP 15 
Sia/Gården

Det er vanskelig å utvide 
grunnflaten på eksisterende hus, 
både pga av topografiske- og 
miljømessige forhold.
Det vil være riktig å heller bygge et 
frittliggende anneks, slik at 
eksisterende bolig kan ligge uberørt. 
Det er ikke snakk om å dele tomten, 
eiendommen vil forbli en boenhet.
Dyngøholmen er bygningsmiljø av 
høy verneverdi. Derfor vil det være 
vesentlig at et eventuelt anneks 
tilpasser seg øvrig bebyggelse hva 
både størrelse, fasong og plassering 
angår.
Den beste plasseringen vil være i 
nærheten av eksisterende båtbu og 
brygge. På den måten vil bygget gli 
inn i helheten som et typisk anlegg 
med innhus, uthus og brygge. 
Ber kommunen, om primært å 
vurdere saken opp mot den nye 
kommunedelplanen, slik at 
byggegrensen i området flyttes slik 
at foreslåtte bygg kommer innenfor. 
Alternativt at det gis dispensasjon 
fra plankrav og byggeforbud. 

Plankravet opprettholdes, 
ingen endring i forhold til 
gjeldende kommuneplan.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr.35
31.07.11
Per Egil R. 
Evensen
KDP 15 
Sia/Gården

Innspillet er rettet mot arbeidet med 
pågående reguleringsplan for Sia. 

Utenfor planområdet. 
Reguleringsplan under 
arbeid.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 36 
15.07.11
Ole Jonas 
Kverndal
Gnr. 76, bnr. 150
KDP 16 
Sia/Sandvika

Ønsker at byggegrensen flyttes 
nærmere gangstien, og inntil 
fjellskråningen vest for hytta. 
Eiendommen er omringet av 
eksisterende bygg.
Ønsker at byggegrensen trekkes 
frem til eiendomsgrensen før den 
svinger innover. Ønsker at 
byggegrensen skal fortsette over 
jordet nedenfor, og at det kan settes 
opp en redskapsbod for båtutstyr, 
fiskeredskap og hagemøbler fra 
brygga vår. Denne vil vi sette tett 
inntil fjellet ca 5 - 6 m inn fra
gangstien.

Innspillet tas delvis til 
følge, byggegrensen 
trekkes forran hytta og 
bort mot fjellskrenten og 
følger fjellskrenten til 
enden av planområdet. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Jordet oversvømmes om vinteren av 
sjøvann som kommer opp via 
bekken, så store byggeplaner finnes 
ikke.
Området foran hytta er ikke synlig 
fra sjøen da det er bak en høyde i 
terrenget.

Innspill nr. 37
29.07.11
Georg Karvel
Gnr. 76, bnr. 21
KDP 16 
Sia/Sandvika

Ber om at byggegrensen tegnes inn 
for Utgårdstrand slik at eksisterende 
helårs bebyggelse faller innenfor 
denne.
Dette fordi man bør fortsette å legge 
til rette for helårs boligaktivitet i 
Utgårdstrand.

Innspillet tas ikke til 
følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 38
25.07.11
Eide Næss og Eide 
Markussen
Gnr. 76, bnr. 155
KDP 16 
Sia/Sandvika

Ber om at foreslåtte byggegrensen 
strekkes utover Utgårdsstrand, også 
omfatter deler av eiendommen.
Ut i fra dagens plassering av 
bebyggelse i området, avstand fra 
sjøen og terrenget for øvrig mener 
vi at vår foreslåtte plassering av 
byggegrensen verken endrer 
landskapsbilde, hindrer ferdsel og 
friluftsinteresser eller skader 
terrengformasjoner. 

Innspillet tas ikke til 
følge.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 39
03.08.11
Ole Apall
Gnr. 75, bnr. 33
KDP 17 
Borøykilen

Deler av eiendommen er avmerket 
som hensynsone – landskap 550_9.
Dette medfører at hele eiendommen 
med unntak av haven rundt huset er 
underlagt restriksjoner i form av 
LNF og hensyn – landskap. Finner 
det urimelig at eiendommen skal 
belastes på en slik måte og anmoder 
om at forslaget om hensynssone –
landskap Og LNF bortfaller slik at 
denne del av eiendommen ev. kan 
benyttes til bebyggelse.

Innspillet tas ikke til følge Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 40
15.07.11
Haldis M. Karvel
Gnr. 76, bnr. 210
KDP 17 
Borøykilen

Det er foreslått å gjøre tomten om 
fra boligområde til LNF. Ber med 
dette om at forslaget trekkes tilbake 
og at området forblir boligområde. 
Tomten ble ervervet til 
byggeformål, og fritidsbolig ble 
ikke godkjent for kommunen ønsket 
området benyttet som boligområde. 
Det er liten grunn til å tro at den 
foreslåtte omreguleringen vil 
representere noen framtidig verdi 
som et LNF-område da den ligger 
klemt mellom to hus/boligtomter.

LNF-området tilbakeføres 
til bolig.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 41
26.07.11
Kirsti og Sven-
Petter Thorsen
Gnr. 76, bnr. 38
KDP 17 
Borøykilen

Viser til forslag til ny byggegrense 
langs sjø, hvor grensa går i forkant 
av bolighuset.
Ønsker å oppføre sjøbod/ 
redskapsbod på inntil 12m2, tenkt 
plassert der hvor det tidligere har 
stått en sjøbod.

Innspillet tas ikke til 
følge. Må tas som 
dispensasjonssøknad.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Boden tenkes oppført uten 
vesentlige inngrep (som tidligere) i 
terrenget og vil ikke bli i silhuett 
mot vannet.
Ønsker at ny byggegrense mot sjø 
blir plassert slik at tiltaket kan 
realiseres.

Innspill nr. 42
27.07.11
Arve Rønning og 
Sidsel Hanum
Gnr. 76, bnr. 96
KDP 17 
Borøykilen

Forslaget fra kommunen virker 
svært tilfeldig oppmerket over vår 
eiendom. Vi driver 
næringsvirksomhet på eiendommen 
og ønsker heller ikke mer 
bebyggelse på fjellet mot sjøen, 
men vi vil holde muligheten åpen til 
å kunne utvide våre virksomheter 
både mot sjøen (Arves atelier) og 
mot veien (Sidsels atelier og Borøy 
Kunsthandel).

Byggegrensen endres og 
legges i bakkant av Arves 
atelier.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 43
28.07.11
Anne-Kathrine 
Marcussen
Gnr. 76, bnr.51
KDP 17 
Borøykilen

Ønsker at byggegrensen legges 
lengre ut fra huset (slik at det er 
mulighet for å sette opp garasje og 
bu) og bort til kanten av naboens bu 
(mot sjøen).

Innspillet tas ikke til 
følge.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 44
29.07.11
Helge W Norberg
Gnr. 76, bnr. 37
KDP 17 
Borøykilen

Ønsker at byggegrensen blir flyttet 
helt til vannkanten. Dette begrunnes 
med at det i fremtiden skal være 
mulig å sette opp et 
båtnaust/redskapsbod i nærheten av 
brygga og båten.

Innspillet tas ikke til 
følge.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 45
31.07.11
Martin Varden
Gnr. 76, bnr. 283
KDP 17 
Borøykilen

Delplanen mangler målsetting. 
Byggegrensen bør kalles “grense for 
forenklet saksbehandling av 
byggesaker i strandsonen”. 
Vedlagt følger forslag til endret 
grense for forenklet saksbehandling 
av byggesaker på gnr. 76, bnr. 283.
Det er overflødig og har ingen 
mening i Tvedestrand kommune å 
ha bestemmelser om 50m2 uteareal 
pr. boenhet. 
Det er ikke ønskelig at Tvedestrand 
kommune tar med krav om kote 1,7 
for uteareal og kote 2,5m for OK 
gulv i kommunedelplanen. 

Innspillet tas ikke til 
følget, bestemmelser om 
uteareal pr. boenhet og 
kote høyder 
opprettholdes. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 46
31.07.11
Torhild og Trond 
A. Hagen
Gnr. 76, bnr. 25
KDP 17 
Borøykilen

Byggegrensen er trukket opp bak 
båthuset på eiendommen. Viktig å 
bevare en samlet bygningsmasse på 
eiendommen, både båtbu og uthus, 
dette er bygninger som er jevnlig i 
bruk og er av nødvendighet for den 
etablerte livsstilen ved sjøen.
Ønsker derfor at det ikke skal ligge 
noen begrensning på vår fremtidige 
bevaring og
eventuelle tiltak som må gjøres for å 

Innspillet tas ikke til 
følge.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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vedlikeholde dette bygget, og 
ønsker derfor at byggegrensen 
legges på nedsiden av båtbua. 

Innspill nr. 47
19.07.11
Marianne Johnsen
KDP 17 
Borøykilen
KDP 18 
Brennvika

Utbygging av område 18, vil føre til 
økt trafikk i område 17. Borøykilen 
er et unikt kulturminne der 
eksisterende ferdselsåre kun er laget 
som em utvidelse av gammel vei, 
tett inntil hus og tram. Denne veien 
egner seg svært dårlig som 
tilførselsåre for utbyggingsområde. 
Dersom kommunen ønsker å gå 
videre med denne saken ødelegges 
Borøykilen som et bevaringsverdig 
kulturminne.

Støtter kommuneplanen med der det 
kan være mulighet for 
boligbebyggelse /evt. Garasje sett i 
forhold til en naturlig fortetting, bør 
man kunne vurdere unntak. Av 
interesse ligger det en evt. 
Boligtomt langs med veien sydvest 
for huset (Borøykilveien 42). Finner 
ikke denne tomten naturlig å 
innlemme, og det er mulig jeg har 
misforstått og at dette området er 
utenfor sonen??

Det foreligger plankrav 
for område 18 Brennvika, 
og tilkomsten til området 
må belyses i 
reguleringsplanen. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 48
08.07.11
Rambøll/Helberg
KDP 18 
Brennvika

Alternative bryggeløsninger for 
Brennvika:
I alle tre forslagene er antall plasser 
redusert til 15.
Alt. 1) Bryggeanlegget er noe flyttet 
slik at det er plassert mellom de to 
registrerte lokalitetene for ålegras.
Alt.2) Bryggeanlegget er flyttet til 
holmen rett sør for odden. Atkomst 
må løses vha en liten bro over 
sundet.
Alt.3) Bryggeanlegget er plassert 
langs land/fjellet på nordsiden av 
Brennvika. Brygga er tenkt boltet til 
fjellet, akterfortøyning skal være 
med wire-løsning mel-lom bommer 
ut fra brygga. I forlengelse av 
bryggeanlegget ønsker grunneier å 
tilrettelegge for bading / opphold 
som skal være åpent og tilgjengelig 
for alle.

Plassering av eventuell 
båthavn må skje som en 
del av planprosessen på 
reguleringsplannivå. 

Ikke behandlet.  
Gjort vedtak 
under innspill 
fra 
fylkesmannen.

Innspill nr. 49
29.07.11
Anders 
Kollenborg
Gnr. 75, bnr. 
126/318

Ønsker tomtens LNF-areal (særlig 
utenfor 100 meters beltet) omgjort 
til bolig/fritid. 

Eiendommen er utenfor 
planområdet og er derfor 
ikke en del av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 50 Mottok aldri varselbrev til berørte Innspillet tas ikke til Jan Marcussen 
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20.06.11
Martha E. 
Bratteberg
Gnr. 77, bnr. 9
KDP 19 
Hauketangen

grunneiere, og har derfor ikke 
respondert tidligere.
Ønsker at byggegrensen følger 
strandlinjen i naturlig forlengelse av 
den øvrige byggegrense ned mot 
LNFR-området. Ønsker å bygge 2-3 
vinterisolerte enheter som muliggjør 
beboelse hele året. 
Grensen for LNFR/Boligbebyggelse 
går rett gjennom eiendommen, og 
vil gjerne at dette blir tatt hensyn til 
og at hele området blir lagt som 
“bebyggelse og anlegg” ved neste 
revisjon av kommuneplanen. 

følge. foreslo: 
Byggelinja 
forlenges mot 
syd slik at tomta 
kommer bak 
byggelinja.

Enst. vedtatt.

Innspill nr. 51
29.07.11
Hans-Petter 
Knutsen
Gnr. 77, bnr. 99
KDP 19
Hauketangen 

Ønsker at byggegrensen endres slik 
at det blir anledning til å oppføre en 
bod som dekker ønsket behov. Viser 
til samtale med Ubisch. 

Byggegrensen endres. Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 52
01.08.11
Anne Rogstad 
Marcussen
KDP 19 
Hauketangen

Er ikke eier av grunn i området, og 
det har foreløpig ikke vært 
anledning til å dele tanker/diskutere 
med grunneieren. Innspillet gjelder 
område avsatt til småbåthavn 
nordvest i delplanen, utenfor 
eksisterende bebyggelse.
En felles brygge, om dette blir et 
mulig prosjekt, vil måtte trekkes 
lenger inn i den grunne bukta mot 
nord, men trenger ikke legges 
innenfor de to små skjærene som er 
synlige på kartet. På utsiden her er 
det tilstrekkelig dybde til at det ikke 
behøves mudring, og med en 
flytebrygge tvers over her, vil det 
være passasjemulighet for svaner, 
og hele den indre saulebukta vil 
ligge der for dyrelivet som i dag. Da 
vil det også være mulig å komme til 
brygga fra nord, fra grunneiers egen 
eiendom, ikke gjennom naboens 
hage.

Byggegrense på båthavn 
legges inn. Båthavnen 
opprettholdes da den er en 
videreføring fra gjeldende 
kommuneplan. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 53
29.07.11
Rolf A. Schøning
Gnr. 77, bnr. 2
KDP 20 Kilen, 
Sandøya

Ber om at byggegrensen lengst øst 
blir flyttet vestover, slik at den går 
vest for b.nr. 134. Dersom dette 
ikke imøtekommes, ber jeg om at 
byggegrenselinjen lengst øst flyttes 
ca. 30 m sydvestover + at et lite 
areal mellom b.nr. 2 og b.nr. 134 
defineres å ligge innenfor 
byggegrenselinjen.
Arealet ved sjøen mellom b.nr. 2 og 
b.nr. 134 er inneklemt mellom to 
andre brygger, det er et lite areal og 
det er uten interesse for 

Byggegrense blir lagt inn 
nede ved sjøen, ellers 
ingen endringer. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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allmennheten. Det har ligget en 
gammel brygge her, og det er stor 
mangel på bryggeplasser.
Arealet øst for b.nr. 134 er ikke 
tilgjengelig fra sjøen, det ligger bak 
eksisterende hus og bryggeanlegg, 
adkomsten er bratt og området er 
ikke attraktivt for allmennheten. Det 
ligger to bolighus i nærheten, og 
arealet er i kommuneplanen 
disponert til boligformål. Arealet 
mot sjøen ved min eiendom allerede 
er privatisert.

Innspill nr. 54
26.07.11
Siri K. Bertelsen
Gnr. 77, bnr. 
10/12
KDP 20 Kilen, 
Sandøya

Vil anmode om at byggegrensen på 
eiendommen legges ut til kanten av 
den bratte heia foran huset og 
uthuset. Byggegrensen vil da passe 
naturlig med terrenget, og begge 
byggene få samme 
reguleringsmessige status. Det er en 
høydeforskjell på ca 15 meter fra 
husene og ned til brygga.

Innspillet tas ikke til 
følge.

Karl Berthelsen 
fratrådte som 
innhabil, 
Kristian 
Knutsen 
tiltrådte.
E. Holm foreslo 
å ta innspillet til 
følge.  Enst. 
vedtatt.

Innspill nr. 55
27.07.11
Hilde Pettersen / 
Linda Blom
Gnr. 77, bnr. 263 
og 255
KDP 20 Kilen, 
Sandøya

Ønsker at området settes av til 
småbåthavn med byggegrense ut i 
sjø slik at eksisterende flytebrygge 
(båtplassene leies ut) kan erstattes 
med en fastbrygge. Ønsker også å 
etablere redskapsboder/sjøboder i 
tilknytning til bryggeanlegget. 

Ønskelig å oppføre sjøbod i 
tilknytning til eksisterende brygge 
på gnr. 77, bnr. 255. 

Henstiller til at planområdet utvides 
til å omfatte eksisterende 
bryggeanlegg, byggegrenser ut i sjø 
slik bryggeanlegg og sjøboder kan 
etableres i tråd med 
planbestemmelsene uten krav om 
dispensasjon/plankrav. Arealene på 
land ønskes vist til boligbebyggelse. 

Området er utenfor 
planområdet, og er derfor 
ikke en del av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

K. Berthelsen 
tiltrådte.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 56
27.07.11
Hilde Pettersen
Gnr. 77, bnr. 263
KDP 20 Kilen, 
Sandøya

Eiendommen ønskes avsatt til 
boligformål i kommunedelplanen. 
Det forutsettes krav om 
reguleringsplan før utbygging.  En 
hensynssone er vist mot vest. Det 
vises ellers til egen merknad 
vedrørende småbåthavn.

Området er utenfor 
planområdet, og er derfor 
ikke en del av 
kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 57
01.08.11
Ole Richard 
Valsgård
Gnr. 78, bnr. 295
KDP 23 

Gnr. 78, bnr. 294, 295 og 296 –
beholdes regulert til boligformål.

Gnr. 78, bnr. 106,295 og 296 – som 
støter til veien, beholdes som 
boligformål i en avstand fra veien 

LNF-område 
opprettholdes.

Tas ikke til følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Klåholmen på 5 meter.

Gnr. 78, bnr. 106 og 294 (to deler) –
inkluderes i regulering til 
småbåthavn.

§11-9 punkt 3: krav til tekniske 
løsninger, definisjonen av 
enkelteiendommer ifm krav til at 
det ikke utløses behov for nye veg, 
vann og avløpsnett utover stikkveier 
til enkelteiendommer. Hva er 
definisjonen av enkelteiendommer?

Punkt 5, bokstav a, strekpunkt 2: 
klassifisering av veien langs 
Øytangbukta KDP 23. kan 
avstanden settes til 2 meter fra 
midten av vei? 

Punkt 5, bokstav f, strekpunkt 1 og 
3: parkering, bør det åpnes for en 
unntaksregel om normkrav til p-
plasser for de øyene der det ikke er 
biler? Er det tenkt at dette kravet 
skal være dekket av p-plasser på 
landsiden?

Hvorfor er punktet “Utvidelse av 
bygning i byggeområde forutsatt at 
ikke utbyggingsvolum overskrider 
grensene fastsatt i § 11-9, pkt 5d og 
at pkt 1 og 2 ovenfor følges” fjernet 
fra KDP 23?

Dersom ikke Fellesanlegg for 
småbåthavn utvides ref Kommentar 
2 a) og b) over, foreslår jeg at det 
beholdes et punkt om:
"Atkomstbrygge for bolig eller 
fritidsbolig med flate på inntil 15m2 
og med bryggefront på inntil 5 m, 
jfr. også § 11-10 pkt.2 og 11-9 pkt. 
6 og 7".

Punkt 2, bokstav a, strekpunkt 1 og 
3, Fysisk utforming: Tolker 
bestemmelsen om utførelse i 
naturstein til å ikke gjelde 
fellesbryggeanlegg langs 
Øytangveien i KDP 23, da området 
har brygger i tre. Utførelse i 
naturstein vil dessuten være en for 
stork kostnad til å kunne 
gjennomføres som bryggeprosjekt. 

Brygganlegg/småbåthavn 
utvides. Det er plankrav 
på småbåthavn.

Enkelteiendommer (et lite 
antall enheter, 1-2 hus).

Avstanden kan settes til 2 
meter på den aktuelle 
strekningen.

For øyene skal 
parkeringskravet være 
dekket på landsiden.

Det vil ikke bli tillatt store 
brygger på 
enkelteiendommer, kun i 
felles anlegg. 

Innspill nr. 58 Mener det må være feil å regulere Eiendommen ligger Rådmannens 
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26.07.11
Karen og Jens 
Bergman
Gnr. 78, bnr. 153
KDP 23 
Klåholmen

dette
området til LNF, når det har vært 
bebygget av hytter i nær 100 år. 
Gang på gang har kommunen gitt 
avslag på hyttebygg selv om det 
legges i umiddelbar nærhet til 
eksisterende bebyggelse og utenfor 
100 meters belte fra strandsonen.
Anmoder om at dere vurderer 
området nord-vest på neset, inn mot 
Sandvika der det i dag ligger 6 
hytter på nytt i lys av dette.

utenfor planområdet og 
vil derfor ikke bli vurdert 
i kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 59
28.07.11
Vidar Åhjem
Gnr. 78, bnr. 106, 
294, 295 og 296
KDP 23 
Klåholmen

Gnr. 78, bnr. 294, 295 og 296 –
beholdes regulert til boligformål.

Gnr. 78, bnr. 106,295 og 296 – som 
støter til veien, beholdes som 
boligformål i en avstand fra veien 
på 5 meter.

Gnr. 78, bnr. 106 og 294 (to deler) –
inkluderes i regulering til 
småbåthavn. 

LNF-område 
opprettholdes.

Tas ikke til følge. 

Bryggeanlegg/småbåthavn 
utvides. Det er plankrav 
på småbåthavn.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 60
27.07.11
Sandøy Vel v/ 
Arvid Røseth 
Hansen
KDP 23 
Klåholmen

I Øytangbukta på Vestre Sandøya 
bør det settes av plass til offentlig 
brygge. Det er pr. d.d. ingen 
mulighet for ilandføring av varer, 
bygningsmaterialer og lignende på 
denne siden av øya. Den nærmeste 
brygge som er egnet for slik 
transport, er Haven.
I Øytangbukta er det gode 
muligheter for en slik brygge da det 
er god vei helt til sjøkanten.
Det er heller ingen offentlig plass 
som taxibåten kan benytte, det er 
mange eiendommer på denne siden 
av øya som ikke har tilgang til 
sjøen, og båtfolket på holmene 
kommer med henvendelser om 
manglende muligheter for å komme 
seg i land på denne siden av 
Sandøya.

Offentlig brygge legges 
inn, plassering av denne 
må løses i 
reguleringsplan.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 61
29.07.11
Marit J. Aass
Gnr. 78, bnr. 93
KDP 23 
Klåholmen

I området som genser inn til gnr 78 
bnr 93 mot nord er et område blitt 
farget grønt til LNF-område. Den 
nederste delen av dette området er 
et jorde med frukttrær og en brønn. 
Området er på ca300m2 Bør 
grensen trekkes litt lenger nord?
Det finnes ingen offentlige brygger 
i Klåholmen, og derfor er det 
ønskelig med offentlig brygge 
lengst mot vest (sørvest) i område 
for brygger langs Øytangveien (den 
siste delen av det blå området). I 
dette området er det lett å komme til 

Innspillet tas til følge, det 
blir krav om 
reguleringsplan for 
småbåtanlegg og offentlig 
brygge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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med transport langs veien. 
Innspill nr. 62
29.07.11
Sverre Valsgård
Gnr. 78, bnr. 296

Gnr. 78, bnr. 294, 295 og 296 –
beholdes regulert til boligformål.

Gnr. 78, bnr. 106,295 og 296 – som 
støter til veien, beholdes som 
boligformål i en avstand fra veien 
på 8 meter.

Gnr. 78, bnr. 106 og 294 (to deler) –
inkluderes i regulering til 
småbåthavn.

LNF-område 
opprettholdes.

Tas ikke til følge. 

Bryggeanlegg/småbåthavn 
utvides. Det er plankrav 
på småbåthavn.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 63
30.07.11
Mette E. V. 
Bratlie
Gnr. 78, bnr. 8/52
KDP 23 
Klåholmen
KDP 24 Basteberg

KDP 23: Støtter forslaget til 
småbåthavn, men ønsker at området 
innenfor veien beholdes regulert til 
bebyggelse slik som i dag. 

Ønsker også at gnr. 78, bnr. 294 og 
106 inngår i regulering småbåthavn. 

KDP 24: Ønsker at byggegrensen 
på gnr. 78, bnr. 52 følger området 
for bebyggelse som en naturlig 
fortsettelse av byggegrensen fra 
sørvest. Byggegrensen som går litt 
øst for 78/314 innpå 78/52 oppleves 
som unaturlig.
Det ville også være naturlig å 
innlemme 78/359, 78/52 og 78/361 
i området for
boligbebyggelse som en naturlig del 
av et allerede eksisterende 
boligområde både i
sørvest, sør og nordøst. 
Det er ønskelig å ha mulighet til å 
utvikle området i fremtiden. En 
omregulering fra
boligformål til LNF vil sterkt 
forringe eiendommenes verdi for 
grunneierne.

Innspillet tas ikke til 
følge. Av 
landskapshensyn egner 
ikke arealet innenfor 
veien seg til bebyggelse.

Gnr. 78, bnr. 294 og 106 
legges inn i området for 
småbåthavn.

Innspillet tas ikke til 
følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 64
27.07.11
Gunn Wasler og 
Turid Svendsen
Gnr. 78, bnr. 
267/268
KDP 24 Basteberg

Gnr. 78, bnr. 267: Ønsker ny 
vurdering av hensynssone 
560_2ettersom det er anlagt 
landingsplass for helikopter på 
eiendommen og en av kommunens 
pumpestasjoner ligger der og 
ledninger er nedgravd gjennom 
sivet.

Gnr. 78, bnr. 268: Det er heftet for 
båtplass til 4 tomter. Eiendommen 
er fra gammelt av merket som plass 
for utskiping av tømmer. 

Innspillet tas delvis til 
følge, hensynssonen 
reduseres. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 65
28.07.11
Tor E. Åhjem

Konsekvensutredningen side 82 sier 
at “ areal i nordvest endrer formål 
fra bolig til LNF-område”. Ettersom 

Innspillet tas ikke til 
følge, opprettholder LNF-
område. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Gnr. 78, bnr. 359
KDP 24 Basteberg

min eiendom er i nordøst skulle det 
ikke være snakk om endringer av 
arealbruk for dette området. Derfor 
ser det ut som om kartet kdp24 må 
være galt – og det skulle være gul 
farge hele veien opp til den tykke 
streken i den nordøstlige delen av 
området.

Det ville være naturlig å innlemme 
hele eiendommen i område for 
boligbebyggelse (ikke bare den 
delen som til nå har vært avsatt til 
bolig).

Innspill nr. 66
25.07.11
Eva Pavels 
Wilhelmsen
Gnr. 78, bnr. 90
KDP 24 Basteberg

Ønsker grensen for småbåthavn og 
byggegrense utvidet til også å
gjelde vårt båthus. Vi stiller også 
spørsmål til hvorfor området ble 
regulert til forretning i 2007 og 
hvilke konsekvenser det kan ha for 
vår tomt.
Deler av tomten på den andre siden 
av eiendommen er foreslått som 
natur og
friluftsområde. Uenige i hvordan
grensene til friluftsområde er 
foreslått i forhold til omliggende 
områder og ønsker dette endret.

Utvider byggegrense i sjø 
til å gjelde forran 
båthuset.

Endrer formålet fra 
forretning til bolig.

Opprettholder LNF-
området. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
Etter forslag fra 
J. Marcussen 
vedtok 
planutvalget 
enst.: Deler av 
nytt LNF 
tilbakeføres til 
bopligfortmål.

Innspill nr. 67
29.07.11
Robert Noem
Gnr. 78, bnr. 34
KDP 24 Basteberg

Ønsker at eiendommen forblir 
regulert til bolig (og ikke LNF som 
planforslaget foreslår), og at 
byggegrensen flyttes ned mot sjøen 
i likhet med resten av Bastvika. 

Tas ikke til følge. Jan Marcussen 
foreslo å ta 
innspillet til 
følge.  Enst. 
vedtatt

Innspill nr. 68
30.07.11
Kari Rem
Gnr. 78, bnr. 341
KDP 24 Basteberg

Ber om at forslagene i den 
innsendte reguleringsplanen for 
Gnr. 78 Bnr 341 legges til grunn for 
byggegrenser og bryggeområder i 
den endelige versjonen av 
kommunedelplanen.

Byggegrensen rundt 
boligene samsvarer i 
reguleringsplan og 
kommunedelplan.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 69
30.07.11
Dag Ove 
Valsgaard
Gnr. 78, bnr. 360
KDP 24 Basteberg

Ønsker at byggegrensen følger 
byggeområdet som en naturlig 
fortsettelse av byggegrensen fra 
sørvest. Det vil være en naturlig del 
av et allerede bebygget område. 
Det ville også være naturlig å 
innlemme 78/359, 78/52 og 78/361 
i området for
boligbebyggelse som en naturlig del 
av et allerede eksisterende 
boligområde både i
sørvest, sør og nordøst. 
Det er ønskelig å ha mulighet til å 
utvikle området i fremtiden. En 
omregulering fra
boligformål til LNF vil sterkt 

Tas ikke til følge. Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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forringe eiendommenes verdi for 
grunneierne.

Innspill nr. 70
30.07.11
May Britt Lunde
Gnr. 78, bnr. 
220/112
KDP 24 Basteberg

Ønsker å endre planlagt regulering 
fra bolig til fritidsbolig for området 
som er inntegnet på vedlagt kart.

Eiendommen ligger 
utenfor planområdet og 
vil derfor ikke bli vurdert 
i kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 71
28.07.11
Bernt T 
Marcussen
Gnr. 79, bnr. 34
KDP 25 Askerøya

Bryggen er betegnet som offentlig 
brygge. Det finnes ingen 
dokumentasjon på at 
eiendomsretten ikke er uinnskrenket 
med et lite unntak: Naboen (79/11) 
har rett til å anvende bryggen. Å 
gjøre bryggen til offentlig eiendom 
vil måtte medføre en ekspropriasjon 
hvilket vi vil motsette oss på det 
sterkeste.

Innspillet tas ikke til 
følge, offentlig brygge 
opprettholdes. Spørsmålet 
må tas som egen sak.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 72
22.07.11
Nora og Odd 
Bjønnes
Gnr. 79, bnr. 6
KDP 25 Askerøya

Foreslåtte linjene for ”område 
begrensning” og ”grense for 
arealformål” deler eiendommen vår, 
og følger ikke eiendomsgrensen. 
Hvorfor har man valgt å ikke følge 
eiendomsgrensen, og hvilke regler 
gjelder for de utenforliggende 
områdene ?

Det er kun den delen av 
eiendommen som i 
gjeldende kommuneplan 
ligger inne som 
byggeområde som er med 
i kommunedelplanen. 
Derfor er eiendommen 
delt i 2. Dette er i henhold 
til vedtatt planprogram. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 73
25.07.11
Vidar og Maria 
Valle
Gnr. 80, bnr. 40
Askerøya

Ønsker å bygge brygge og et uthus. Eiendommen omfattes 
ikke av 
kommunedelplanen. Og 
innspillet vil derfor ikke 
bli vurdert. Innspillet er 
sendt videre til byggesak.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 74
28.07.11
Jens Vig
Gnr. 79, bnr. 
20/69
Vestre Askerøya

Den ene hytten (79/20) er tatt med i 
bebyggelsesområdet, men ikke den 
andre (79/69). Ber om at også 79/69 
tas med i bebyggelsesområdet da 
hyttene ligger nær hverandre og det 
er gressplen mellom dem. I tillegg 
har begge hyttene innlagt 
vintervann og kloakk. 

Gnr. 79, bnr. 69 ligger 
utenfor planområdet. Er 
ikke en del av planen 
ettersom det er regulert til 
LNF-område i gjeldende 
kommuneplan.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 75
27.07.11
Sameiet Heller 
v/Else Marie 
Evensen
Gnr. 80, bnr. 29
Askerøya

Ønsker at planområdet KDP 25 
Askerøya utvides til å omfatte deler 
av eiendommen. 

Ber om at de deler av eiendommen 
som ligger i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse blir 
inkludert i KDP 26 Løktene. Dette 
slik at det kan tilrettelegges for 
fortetting. 

Planområdet blir ikke 
utvidet, ettersom utvidelse 
av planområdet ikke er i 
henhold til vedtatt 
planprogram. 
Må vurderes ved revisjon 
av hele kommuneplanen. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 76
31.07.11
Christoffer Sundin
Gnr. 80, nbr. 
167/178

På kart ser det ikke ut til at det er 
inntegnet byggegrense, er dette feil 
eller skal det tolkes som at hele 
området ligger innenfor 100 meters 
beltet og dermed omfattes av det 

Reguleringsplanen for 
lille Løktene gjelder foran 
kommunedelplanen. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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KDP 26 Løktene generelle byggeforbudet.

Planbeskrivelsen omtaler ikke 
reguleringsplan for Lille Løktene 
som er under utarbeidelse, verken 
under eksisterende planer eller 
planer under arbeid. Erstatter KDP 
planen eller vil reguleringsplanen 
gjelde?

Av konsekvensutredningen 
fremkommer det av konklusjonen at 
”byggeforbudet i 100 metersbeltet 
opprettholdes”. Gitt dette legges det 
til grunn at hele Lille Løktene anses 
som å omfattes av byggeforbudet i 
KDP. Basert på dette er det rimelig 
at KDP erstatter reguleringsplanen 
for Lille Løktene. Dette er rimelig 
all den tid ingen grunneiere har 
innrettet seg etter den nylige 
utarbeidete reguleringsplan. Ved at 
KDP erstatter reguleringsplanen vil 
det sikre at eventuell utbygging 
vurderes gitt prinsippene KDP 
bygger på. Brev ”Varsel om 
igangsetting av planarbeid” ikke er 
mottatt av oss som berørt grunneier.

Innspill nr. 77
08.06.11
Forente 
Arkitektkontorer 
AS
Gnr. 82, bnr. 38
KDP 27 Lyngør

Sender i forståelse med 
byggesaksleder, inn en 
rammesøknad om å bygge en 
mindre sjøbu der det tidligere har 
ligget to buer. 
Ber om at prinsippet med den nye 
byggegrensen skal følge 
strandlinjen og bebyggelsen mot 
sjøen, fortsatt gjelder her, slik at 
byggegrensen vil bli justert i 
forhold til søknaden. 

Byggegrensen følger 
strandkanten og det vil 
derfor ikke være 
nødvendig med endring 
av byggegrensen her. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 78
04.07.11
Anne-Grete og 
Ivar Østberg
Gnr. 82, bnr. 163
KDP 27 Lyngør

Byggelinjen er i motsetning til det 
meste av Lyngør trukket langt inn 
fra vannkanten. Mener at den må gå 
i vannkanten også på våre 
eiendommer, protesterer på 
byggelinjen slik den er vist på 
kartet, da denne vil begrense bruken 
av eiendommene.

Ber om å få tilsendt nærmere 
beskrivelse av hva “Hensyn 
540_12” legger av begrensninger på 
våre eiendommer, hvilken 
kompensasjon /erstatning som kan 
påregnes dersom planen jfr. kartet 
slik det kan leses av dokumentene 
på kommunes hjemmeside, blir 
gjennomført. 

Tas delvis til følge, 
byggegrensen er lagt i 
strandkanten på området 
med eksisterende brygge, 
og området for 
hensynssone er redusert 
tilsvarende. 

Opplysninger om 
hensynssonens 
begrensninger er sendt i 
eget brev. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Området merket med 
"HENSYN540_12 Grønnstuktur" 
kan i alle tilfelle ikke være egnet til 
friluftsinteresser, da det ofte lukter 
fryktelig vondt og ansamler en 
voldsom mengde fluer og andre 
insekter på grunn av kloakklekasje 
fra naboeiendommen 82/99. 
Etter opplysningene i deres brev av 
11.07.11 vil jeg formelt i tillegg til 
den opptrukne byggelinje, 
protestere mot at det angitte område 
til hensynssone avsettes til 
/reguleres til "HENSYN 540_12 
Grønnstruktur".

Innspill nr. 79
21.07.11
Koppang og 
Ellestad
Gnr. 81, bnr. 37
KDP 27 Lyngør

Ønsker å klage på prosessen som 
har vært, hvor tomte eierne ikke har 
fått god nok informasjon tidlig i 
prosessen. Varselbrevet som ble 
sendt til grunneierne oppfattes som 
misvisende og konsekvensene ble 
ikke tydelig forklart. 
Eiendommen vil være den eneste 
bebygde eiendommen i tillegg til 
81/44 i området hvor hele 
tomtearealet tas ut av 
byggeområdet. Avstanden på 37,5 
meter mellom bygningene på 
eiendommene, noe som tilsier at 
gjeldende regulering for 
boligformål bør bevares. 
Foreslåtte grense for LNF-område 
virker vilkårlig, og det stilles 
spørsmål til hvilke kriterier som er 
lagt til grunn.
Det anmodes om å endre 
byggegrensen og avgrensingen av 
det foreslåtte planområdet slik at 
eiendommen kan benyttes i tråd 
med intensjonene for området. 

Innspillet tas ikke til 
følge, LNF-området 
opprettholdes da et 
boligformål på 
eiendommen vil kunne 
føre til en utvidelse av 
området, med 
bygningsspredning 
utenfor eksisterende 
bebyggelse. 

Erling Holm 
fratrådte som 
inhabil og Jan 
Marcussen 
overtok 
møteledelsen. 
Kristian 
Knutsen tiltrådte 
møtet.
Rådmannens 
innstilling 
enstemmig 
vedtatt.

Innspill nr. 80
25.07.11
Lyngør 
Grunneierforening 
v/Fredrik Stub
KDP 27 Lyngør

1. Kun et fåtall av grunneierne har 
mottatt et skriftlig varsel fra 
kommunen.
2. sa vidt oss bekjent har 

informasjon kun vært gjort kjent på 
kommunens nettsider og i lokal 
presse. All den tid en stor del av 
grunneiere på Lyngør og også andre 
berørte soner i kommunen eies av 
personer bosatt utenfor kommunen 
burde det vært kommunisert litt 
bredere - evt at varsel som nevnt i 
pkt 1 ble sent samtlige grunneiere.
3. Informasjonsmøte burde vært 
avholdt i ferien, da en stor andel 
berørte grunneiere ikke hadde 

Det ble ikke gitt utsatt 
frist for å komme med 
innspill. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt



43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika - 19/09372-11 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika : Protokoll 300811

anledning til å møte på tidspunktene 
som var satt opp, da de arbeider og 
bor utenfor kommunen.
Lyngør Grunneierforening anmoder 
Tvedetrand kommune om å utvide 
frist for høring i nevnte sak slik at 
berørte parter skal få anledning til å 
kommentere og gi forslag til 
endringer med bakgrunn i det som 
er nevnt i pkt 1 til 3.
Lyngør Grunneierforening stiller 
seg positiv til de foreslåtte 
endringene og vi tror at regelverket 
blir enklere å forholde seg til med 
disse endringene.

Innspill nr. 81
23.07.11
Koppang og 
Ellestad
Gnr. 81, bnr. 44
KDP 27 Lyngør

Ønsker å klage på prosessen som 
har vært, hvor tomte eierne ikke har 
fått god nok informasjon tidlig i 
prosessen. Varselbrevet som ble 
sendt til grunneierne oppfattes som 
misvisende og konsekvensene ble 
ikke tydelig forklart. 

Eiendommen vil være den eneste 
bebygde eiendommen i tillegg til 
81/37 i området hvor hele 
tomtearealet tas ut av 
byggeområdet. Avstanden på 37,5 
meter mellom bygningene på 
eiendommene, noe som tilsier at 
gjeldende regulering for 
boligformål bør bevares. 
Foreslåtte grense for LNF-område 
virker vilkårlig, og det stilles 
spørsmål til hvilke kriterier som er 
lagt til grunn.
Det anmodes om å endre 
byggegrensen og avgrensingen av 
det foreslåtte planområdet slik at 
eiendommen kan benyttes i tråd 
med intensjonene for området.

Innspillet tas ikke til 
følge, LNF-området 
opprettholdes da et 
boligformål på 
eiendommen vil kunne 
føre til en utvidelse av 
området, med 
bygningsspredning 
utenfor eksisterende 
bebyggelse.

Erling Holm 
fratrådte som 
inhabil og Jan 
Marcussen 
overtok 
møteledelsen. 
Kristian 
Knutsen tiltrådte 
møtet.
Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 82
28.07.11
Lill Thomas 
Nordal
Gnr. 82, bnr. 89
KDP 27 Lyngør

Byggegrensen er på eiendommen 
trukket tilbake fra sjø/bryggekant. 
Denne byggegrensen avviker, 
boligbebyggelse på Lyngørsiden og 
Odden, og nesten alle eiendommene 
på Holmen. Kan ikke se 
begrunnelsen for dette.
Ønsker at byggegrensen på 
eiendommen skal følge 
sjø/bryggekant.

Byggegrensen er trukket 
fram i forhold til 100-
metersgrensen. Grunn til 
at den ikke er lagt i 
strandkanten er 
terrengformasjonene på 
eiendommen og at 
området framstår som 
ubebygd. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 83
27.07.11
Lise T. Haug og 
Laila T. Guthe
Gnr. 82, bnr. 70
KDP 27 Lyngør

Ber om at eiendom gnr. 82, bnr. 70 
legges innenfor byggegrenselinjen 
for kommunal saksbehandling 
(forslag vedlagt).

Byggegrense legge i 
forkant av huset. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Innspill nr. 84
28.07.11
Rigmor Toft 
Michelsen
KDP 27 Lyngør

Er av den oppfatning at 
byggegrensen må gå langs 
eksisterende bryggekant og ikke 
inkludere en eventuell flytebrygge. 
Det eksisterer pt. ingen flytebrygge 
på Holmebryggen og det pågår en 
byggesak mellom kommunen og 
involverte grunneiere.

Innspillet tas ikke til 
følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 85
28.07.11
Betty-Ann og 
Fredrik Brodersen
Gnr. 81, bnr. 1
KDP 27 Lyngør

Behov for flere brygge plasser 
hjemme fordi familien øker og vi 
holder nå brygge for 4 husstander + 
Kløvningen på 45 fot som fra tid til 
annen gjør en samfunnsmessig 
nødvendig innsats her.
Hver husstand har behov for minst 2 
båtplasser og det er det pr dato ikke 
plass til dette. Brygga er pr i dag 
vesentlig kortere enn naboens 
brygger og stikker kortere ut i 
sundet en f eks butikkbryggas faste 
brygge (sett bort fra den nye 
flytebrygga).
Håper dette kan tas hensyn til når 
byggegrense i sjøen legges ut nå, 
slik at vi får forlenge brygga m 3– 4 
meter.

Innspillet tas ikke til 
følge, da eksisterende 
brygge allerede går ut i 
sjø.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 86
25.07.11
Karin Jarandsen
KDP 27 Lyngør

Har ikke mottatt noe varselbrev som 
grunneiere om igangsatt 
planarbeidet.
Observerer at et stort område 
utenfor Holmbrygga på Holmen, 
Lyngør er innenfor den sonen hvor 
mer kommunalt sjølstyre skal være 
gjeldende. Stiller spørsmål ved om 
dette er god uhildet 
forvaltningspraksis siden 
kommunen vil bli sittende som både 
utbygger og godkjenningsinstans 
ved eventuelle fremtidige 
utbygginger. Bør Grensen (rød 
stiplet linje) som vist på kart KDP 
27 gå langs ytterkant av 
Holmbrygga (mot vest), på Holmen, 
Lyngør? Vi gjør også oppmerksom 
på at området umiddelbart utenfor 
den offentlige bryggen på 
Lyngørsida ikke har tilsvarende 
område inkludert innenfor den 
sonen hvor mer kommunalt 
sjølstyre skal være gjeldende.

Det er vanlig praksis i 
Norge at kommunen sitter 
som både utbygger og 
godkjenningsinstans. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 87
29.07.11
Solveig Melbye
Gnr. 82, bnr. 166
KDP 27 Lyngør

Steinbryggen vi fikk tillatelse til å 
bygge på "skoleskjær" for mange år 
siden, ligger utenfor byggelinjen. 
Alle andre brygger i tilknytning til 
eiendommene rundt oss ligger 
innenfor byggelinjen. Ber om at 
byggelinjen endres slik at 

Innspillet tas ikke til 
følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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steinbryggen blir liggende innenfor 
byggelinjen slik som eiendommen 
og brygger forøvrig.

Innspill nr. 88
28.07.11
Mona S. Holm
Gnr. 81, bnr. 
110/18
KDP 27 Lyngør

Viser til merknad fra eierne av 
eiendommene gnr. 81, bnr. 37 og 
44.
Har i utgangspunktet vært innstilt 
på å akseptere at området for 
bebyggelse på min eiendom øst på 
Lyngørsiden blir redusert som 
foreslått, dersom eiendommene gnr. 
81, bnr. 37 og 44 samtidig blir 
omgjort til LNFR.
Ser at det vil være positivt for 
allmennheten med et større 
sammenhengende LNFR-område i 
tilknytning til badebukta.
Dersom imidlertid gnr. 81, bnr. 37 
og/eller 44 skulle beholde sin 
planstatus slik grunneierne ber om i 
brev datert 21. og 23.7.2011, vil jeg 
kun sitte igjen med ulempene ved 
omreguleringen. 
Dersom gnr. 81, bnr. 37 og/eller 44 
beholder sin planstatus ber jeg 
derfor om uendret status også for 
gnr. 81, bnr. 18 i dette området.
Vil i den forbindelse påpeke at KDP 
27 likevel vil medføre at store 
attraktive arealer på gnr. 81, bnr. 18 
endrer status fra boligformål til 
LNFR.

Opprettholder LNF-
området for å hindre 
bygningsspredning 
utenfor eksisterende 
bebyggelse. 

E. Holm 
fratrådte som 
innhabil, K. 
Knutsen 
tiltrådte.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 89
01.08.11
Conrad Holm m.fl.
KDP 27 Lyngør

Nåværende bebyggelse er tegnet 
slik at en del av bebyggelsen på 
Nordsiden av Steinsøya er utenfor 
bebygd sone. Ønsker dette justert 
slik at det kommer innenfor bebygd 
sone.

Byggegrensen på Steinsøya starter i 
Sørøst der hvor bebyggelsen starter. 
Byggegrensen stopper i Nord før 
80/120. Dette finner vi ikke 
naturlig, slik at vi ønsker at 
byggegrensen skal følge 
bebyggelsen til og med 80/96.

Innspillet tas ikke til 
følge, da området er 
regulert til LNF-område i 
gjeldende kommuneplan, 
og kommunedelplanen 
viderefører dette. 

E. Holm 
tiltrådte.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 90
30.07.11
Morten Svensen
Gnr. 80, bnr. 18
KDP 27 Lyngør

Ber om at det blir vurdert å 
underlegge eiendommen de samme 
beslutningssystemer og -instanser 
som de andre boligene 
/fritidsboligene langs sydøstre del 
av Steinsøya. Hvis ikke, vil naboer, 
med ellers like vilkår og forhold, 
risikere å bli underlagt ulike 
beslutningssystemer og prosesser, 
noe som igjen vil kunne føre til ulik 
og urettferdig saksbehandling i 

Eiendommen ligger 
utenfor planområdet og 
vil derfor ikke bli vurdert 
i kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt



43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika - 19/09372-11 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika : Protokoll 300811

fremtiden.
Innspill nr. 91
01.08.11
Ingrid Haug
Gnr. 80, bnr. 15
KDP 27 Lyngør

Er enig i innsendte merknader fra 
eiere av naboeiendommene ang. 
kommunedelplan.

Nåværende bebyggelse tegnet slik 
at en del av bebyggelsen på 
Nordsiden av Steinsøya er utenfor 
bebygd sone. Ønsker dette justert 
slik at det kommer innenfor bebygd 
sone.

Byggegrensen på Steinsøya starter i 
Sørøst der hvor bebyggelsen starter. 
Byggegrensen stopper i Nord før 
80/120.
Dette finner vi ikke naturlig, slik at 
vi ønsker at byggegrensen skal 
følge bebyggelsen til og med 80/96.

Innspillet tas ikke til 
følge, da området er 
regulert til LNF-område i 
gjeldende kommuneplan, 
og kommunedelplanen 
viderefører dette.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 92
01.08.11
Tone og Trond 
Roald
Gnr. 80, bnr. 214
KDP 27 Lyngør

Ber om at det blir vurdert å 
underlegge eiendommen de samme 
beslutningssystemer og -instanser 
som de andre boligene 
/fritidsboligene langs sydøstre del 
av Steinsøya. Hvis ikke, vil naboer, 
med ellers like vilkår og forhold, 
risikere å bli underlagt ulike 
beslutningssystemer og prosesser, 
noe som igjen vil kunne føre til ulik 
og urettferdig saksbehandling i 
fremtiden. Dette dreier seg i alt om 
svært få eiendommer, slik at hele 
steinsøye fremstår enhetlig.

Eiendommen ligger 
utenfor planområdet og 
vil derfor ikke bli vurdert 
i kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 93
28.07.11
Trygve Hegnar
Gnr. 82, bnr. 
98/141/124/150
KDP 27 Lyngør

Ingen kommentar til eiendom 82/98 
og 82/141 (hytte) da kartene forstås 
slik at det ikke blir noen endring i 
forhold til dagens situasjon. Hvis 
jeg har misforstått, vil jeg gjerne få 
høre/belyst dette.
Eiendom 82/124 (helårsbolig), ser 
jeg at byggegrenselinjen som 
naturlig går langs
sjø/bryggekant i resten av tettsted 
områdene, gjør en merkelig og 
kunstig sving bak mitt hus, slik at 
huset fra 1800-tallet ikke kommer 
inn under kommunal 
saksbehandling.
Dette virker svært vilkårlig og jeg 
ber om at den såkalte 
byggegrenselinjen legges i 
sjø/bryggekanten. I en naturlig rett 
linje, slik at huset kommer innenfor 
byggegrenselinjen.
Når det gjelder eiendommene 
82/150 m. flere, ser jeg at disse 
ligger innenfor byggegrenselinjen 

Byggegrensen er endret 
på gnr. 82, bnr. 124, og er 
nå lagt i sjø/bryggekant 
rundt eiendommen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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for kommunal 
saksbehandling/forvaltningsutøvelse 
som tidligere.

Innspill nr. 94
25.07.11
Nils Stiansen
Gnr. 82, bnr. 
169/92
KDP 27 Lyngør

Ber om at gnr. 82, bnr. 169 til 
boligområde og at gnr. 82, bnr. 92 
avsette til fritidsbebyggelse. 

Tas ikke til følge, da deler 
av eiendommen ligger i 
LNF-område i gjeldende 
kommuneplan.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 95
28.07.11
Kari Nørgaard og 
Ellen Nordal 
Gnr. 84, bnr. 
241/33
KDP 29 Rota

Anmoder at planen utformes slik at 
den ikke er til hinder for at jeg og 
mine naboer gnr. 84, bnr. 234 og 
235,kan opparbeide p-plasser for i 
alt 4 biler langs Rotastranda på 
utsiden av “trekanten” mellom 
Rotaveien og veien til Nilsen-
brygga.

Innspillet tas til følge, 
byggegrensen er lagt i 
strandkanten. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 96
06.07.11
Morten Lindvik
Gnr. 84, bnr. 126
KDP 29 Rota

Eiendommen er delvis regulert til 
boligformål og LNF-formål. Den 
nye byggelinjen går gjennom en av 
bygningene på tomta. Ideelt sett 
burde hele det bebygde området og 
adkomstarealet av 84/126 legges 
innenfor både gul sone og 
byggegrense. Dersom dette ikke lar 
seg gjøre ønskes det at den nye 
byggelinjen legges sammenfallende 
med grense for “gul-sone”. Dette 
området er skravert med “rød”, 
alternativt kan området skravert 
med “blått” holdes utenfor. 

Deler av innspillet er tatt 
til følge, byggegrensen er 
endret slik at den følger 
formålsgrensen (rødt 
alternativ på innspill). 
LNF-området 
opprettholdes da dette er 
utenfor planområdet. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 97
29.07.11
Ketil A. Wig
Gnr. 84, bnr. 257
KDP 30 Bergøya

Evt. opprettholdelse av 
”gulmerking” vest for Bergøyveien 
bør legges slik at kyststripen 
mellom parkeringsplassen og 
Bergøybroen kan benyttes til allmen 
badeplass, hvilket har vært tilfellet i 
mange generasjoner allerede.
Jordet opprettholdes grønt/LNF – er 
uegnet for bygging (ligger under 
vann ved springflo 
/sumpliknenede).
Bukta med 84/257 (og andre 
fritidseiendommer) er fullt 
privatisert allerede og ønskes 
opprettholdt som gult (som i forrige 
plan).
Det viktige med nordsiden av 
Bergøya er å beskyttet vestkysten 
(med aksess), ikke østkysten (med 
umulig aksess, samt allerede 
utbygd). Østkysten kan være gul, 
vestkysten grønn/LNF.

Innspillet tas ikke til 
følge. 

Solveig Røvik 
fratrådte som 
inhabil, K. 
Knutsen tiltrådte

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 98
28.07.11
Odd Ommundsen
Gnr. 84, bnr. 23

Sammenlignet med gjeldende 
kommuneplan er flere fargekoder 
endret. Ber om at det i 
kommuneplanen skilles mellom 

Eiendommen er på 
utsiden av planområdet. 
Pågående 
reguleringsarbeid på 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt



43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika - 19/09372-11 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika : Protokoll 300811

KDP 30 Bergøya landbruk og natur-friluftsområde, 
slik at hage, dyrkbart område og 
plantefelt holdes atskilt fra LNF.
I gjeldende kommuneplan er 
området nordvest for hovedhuset 
markert med gult mens 
kommunedelplanen har markert 
dette og store deler av hagen med 
grønt. I de fremtidige planer bør 
man trekke en klarere grense og 
vurdere om ikke større deler av heia 
nordøst for nåværende bebyggelse 
til grensen mot naboeiendommen 
gis samme fargebetegnelse som 
denne med mulighet til eventuell 
fremtidig bebyggelse.

eiendommen. 

Innspill nr. 99
29.07.11
Martine Kvifte
Gnr. 84, bnr. 
182/380
KDP 30 Bergøya

Tidligere lå begge eiendommene i 
gul sone, nå er store deler av bnr 
380 foreslått endret til LNF-område, 
mens bnr 182 fortsatt ligger i gul 
sone.
Ut fra terrengets beskaffenhet, med 
bratte fjell både mot sjøen i nord-
øst, og mot dalen i sør-øst, så tilsier 
dette at alle som eventuelt skal 
bevege seg inn på bnr 380, enten må 
ankomme over vår terrasse på bnr 
182, eller de må lande på vår 
brygge/sjøbod ved sjøen og gå opp 
vår vei fra sjøen. Alle andre steder 
er uframkommelig. Arealet er 
dermed ikke tilgjengelig for 
allmennheten, og er allerede i dag 
utbygget med brygge/sjøbod, 
terrasse og gangvei.
Vi ber derfor om at bnr 380 fortsatt 
opprettholdes med gul farge på 
planen.

Innspillet tas ikke til følge 
ettersom det ikke er 
ønskelig med 
bygningsspredning 
utenfor eksisterende 
bebyggelse. 

Solveig Røvik 
tiltrådte.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 100
29.07.11
Ole Petter 
Ommundsen
Gnr. 84, bnr. 385
KDP 30 Bergøya

Ser at byggegrensen er trukket tvers 
over eiendommen.
Antar at grensen er trukket slik for å 
hindre videre utbygging mot sjøen. 
Men ser ikke at det er nødvendig å 
ta slike hensyn her, ettersom 
eiendommen ligger lavere i 
terrenget enn fjellknausene mot 
sjøen. Disse hindrer således både 
sikt og adkomst fra sjøsiden. Ber 
derfor om at byggegrensen må bli 
trukket vest for tomtegrensen til 
eiendommen.

Innspillet tas til følge, 
byggegrensen legges i 
eiendomsgrensen. 

Solveig Røvik 
fratrådte som 
inhabil, K. 
Knutsen 
tiltrådte. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 101
01.08.11
Per Pedersen
Gnr. 84, bnr. 
148/421/341/166
KDP 31 Gjeving

Har ikke mottatt varsel om 
igangsetting av planarbeid som ble 
sendt ut i oktober 10, og har derfor 
ikke fremmet innspill tidligere.
Forslag til byggegrense er grei med 
unntak av hensynet til eksisterende 

Innspillet tas delvis til 
følge, byggegrense og 
område for småbåthavn 
legges inn rundt 
eksisterende brygge. 

Solveig Røvik 
tiltrådte.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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brygge for boligeiendommen. Det 
er ønskelig at byggegrensen tar 
høyde for mulig fremtidig 
tidsmessig oppgraderingstiltak for 
bryggeanlegget. Ber derfor om at 
byggegrensen justeres. Kan ikke se 
at en slik justering vil være i strid 
med punktene 1 -7 som angitt under 
kapittel 5, side 14 i 
planbeskrivelsen.

Innspill nr. 102
20.07.11
Egil Arnt og Aud 
Knutsen
Gnr. 84, bnr. 39
KDP 31 Gjeving

Protesterer på byggegrensa som er 
satt på eiendommen. En del av 
pynten som kommer utenfor den 
RØDE streken omfatter både et lite 
anneks, brygge og adkomst til disse.
Pga sykdom, vil vi gjerne ha 
muligheten til evt. å gjøre både 
veien, annekset og brygga mer 
funksjonell.

Innspillet tas ikke til 
følge, det vil være mulig i 
framtiden å søke 
dispensasjon for å gjøre 
tiltak i LNF-området.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 103
27.07.11
Gerd og Arne 
Sørum
Gnr. 84, bnr. 244
KDP 32 Skibvik

Ønsker å flytte byggegrensen slik at 
den blir lagt i vannkanten rundt 
eiendommen. 

Innspillet tas ikke til 
følge, da det er ønskelig å 
opprettholde eksisterende 
ferdselsmuligheter langs 
sjøen. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 104
11.07.11
Stig Chr. Sevenius
Gnr. 86 bnr. 179
KDP 33 
Normannvik

Anmoder om at avgrensing av 
byggegrense trekkes som anvist i 
vedlagt kartutsnitt. Nåværende 
forslag til byggegrense virker 
kunstig og til ulempe for framtidig 
bruk av eiendommen. 

Innspillet tas delvis til 
følge, byggegrensen er 
endret.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 105
24.07.11
Ragnhild E. 
Storlie
Gnr. 86, bnr. 167
KDP 33 
Normannvik

Krever at grensen for LNFR-
området justeres slik at parsellen 
kommer innenfor boligformålet. 
Parsellen har helt siden fradelingen 
vært tenkt som boligtomt.
Fradeling av parsellen ble godkjent 
av Aust-Agder fylkeslandbruksstyre 
12.10.76, der det fremgår at 
parsellen er ledd i et arveoppgjør og 
at den er tenkt nyttet til boligtomt, 
og den har liten landbruksmessig 
interesse.
Parsellen ligger mer enn 100 meter 
fra sjøen og har ingen interesse for 
allmennheten.

Eiendommen ligger 
utenfor planområdet og 
vil derfor ikke bli vurdert 
i kommunedelplanen. 
Spørsmålet kan tas opp 
igjen ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 106
28.07.11
Helge A. 
Andreassen
Gnr. 86, bnr. 192
KDP 33 
Normannvik

Det søkes om en mindre justering 
av byggegrensen mot øst, anslagsvis 
10-15 meter slik at det vil bli plass 
til planlagt tilbygg. 

Innspillet tas delvis til 
følge, byggegrensen er 
endret.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 107
Christian Aubert
Gnr. 86, bnr. 182
KDP 33 

Utkastet berører eiendommen på en 
uheldig måte, og innskrenker 
mulighetene for fremtidig 
utnyttelse. Det er spesielt forslaget 

Innspillet tas delvis til 
følge, formålet er endret 
fra LNF til bolig, og 
byggegrensen er lagt inn i 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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Normannvik om å inkludere eiendommen i LNF-
området vi reagerer på. Vi kan ikke 
se at å inkludere eiendommen 
innenfor byggelinjen gir noen 
negative virkninger og ber om at 
dette blir vurdert på nytt.
Huset som ligger på eiendommen 
ble oppført som helårsbolig i 1982 –
sammen med bua som ligger på gnr 
86 bnr 182. Husene er siste 
bebyggelse langs vei i Normannvik 
i retning Gjeving. Forslaget 
forskjellsbehandler eiendommen i 
forhold til andre 
boliger/fritidsboliger i området.
Foreslår at byggelinjen endres og 
forlenges og følger blindveien fra 
gnr 86 bnr 186 – rundt svingen – og 
deretter følger høydekote frem til 
grensen til gnr 86 bnr 182. 

forkant av boligen. 

Innspill nr. 108
28.07.11
Elisabeth 
Normannvik
Gnr. 86, bnr. 12
KDP 33 
Normannvik

Ber om at området, som er 
inntegnet på vedlagte kart, 
opprettholdes som område for 
bebyggelse.
Eiendommen er fordelt mellom 
søsknene og området som er endret 
til LNF-område er tiltenkt å bygge 
bolig på, det er tenkt å plassere 
boligen oppe på "platået", samt å 
etablere en helårs tilgang i terrenget 
opp til tomten.

Området består av rik 
edellauvskog, A-område, 
og hensynssone fra 
kommuneplanen 
videreføres. Innspillet tas 
derfor ikke til følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 109
01.08.11
Leif A. Hegna og 
Tone Matheson
Gnr. 86, bnr. 112
KDP 35 Sandsheia

Eiendommen er den eneste tomten i 
det aktuelle området som er 
bebygget. Vi er i utgangspunktet 
positive til at området reguleres til 
LNF område, da det vil ivareta 
områdets unike karakter med 
blanding av steingjerder, gammel 
slåttemark og variert skog.
Ønsker at tomten unntas fra 
planforslaget og forblir 
bebyggelsesområde.Området har 
vært regulert til bebyggelsesområde 
nettopp på bakgrunn av den 
eksisterende bebyggelsen. Det vil 
på sikt være behov for endringer og 
oppgraderinger av den gamle 
bygningsmassen. Og det kan være 
aktuelt å søke om å gjenreise et 
gammelt hus på eksisterende 
grunnmur. Reguleringsforslaget vil 
således vanskeliggjøre bruk i 
samsvar med den opprinnelige 
forutsetningen i den eksisterende 
reguleringen.
Ber om at eiendommen unntas fra 
planforslaget og dersom vår 

Eiendommen er 
fritidseiendom, LNF-
området opprettholdes og 
innspillet tas derfor ikke 
til følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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anmodning imøtekommes, ønsker 
vi at bebyggelseslinjen trekkes rett 
foran eksisterende bygningsmasse.

Innspill nr. 110
29.07.11
Lars Christian 
Oppegaard
Gnr. 86, bnr. 
134/154
KDP 37 
Dypvågdalen

Byggegrensen er på alle 
eiendommene unntatt våre 
(Oppegaard og Rösler) trukket slik 
at de ligger på “rett side” av 
byggegrensen. Har ingen 
foreliggende planer om noen 
endring av bygningene, men det kan 
endres over tid.
Ber om at det ses på saken på nytt, 
slik at vi også havner på samme 
side av byggegrensen som alle 
naboene.

Innspillet tas til følge, 
byggegrensen er endret. 

J. Marcussen 
foreslo:  
Byggegrense 
justeres slik at 
den går rundt 
hytte/anneks.  
Enst. vedtatt

Innspill nr. 111
29.06.11
Bjørn Birkeland
Gnr 90, bnr 82
KDP 39 
Krokvågkilen

Protesterer på formålsgrenser og 
byggegrenser. For tomteområdet 
som ligger vest for veien er jordet 
som tidligere har vært dyrket 
foreslått utenfor byggegrense. Dvs
at vi mister muligheten til å oppføre 
bygg her, eks drivhus og uthus. 
Eksisterende garasje og bolig ligger 
også utenfor byggegrense. Kan ikke 
akseptere byggegrense som ikke tar 
hensyn til eksisterende bolig og 
garasje.
LNF-området som er vist syd for 
boligen er også lagt på allerede 
opparbeidet plen og privatisert tomt. 
Håper og tror at dette beror på en 
inkurie i kartet.
Ønsker at formålsgrensen skal gå 25 
meter fra eksisterende bebyggelse 
og at byggegrense blir satt syd for 
eksisterende bygg på tomta. 

Innspillet tas til følge, 
formålsgrense og 
byggegrense er endret. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 112
28.07.11
Petter Ib 
Christiansen
Gnr. 65, bnr. 11
Laget

Stiller spørsmål ved valget av de 45 
konkrete områdene som planen 
omfatter.
En fortetting av bebyggelsen med 
en bedre utnyttelse av arealene vil 
kunne gjøre det mulig å sanere 
eldre, dårlige avløpsledninger og 
bygge fellesløsninger med 
minirenseanlegg. Ber derfor om at 
Laget tas med i planen på linje med 
de øvrige 45 områdene. 

Eiendommen omfattes 
ikke av 
kommunedelplanen. Da 
eiendommen og Laget er 
regulert til LNF-område i 
gjeldende kommuneplan 
2007-2019.

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 113
06.07.11
Thor Arnt Nes
KDP 45 Songe B

Eier en tomt på Songe /Nes som er 
regulert til bolig. Tomten ligger i ett 
etablert boligområde der 
mesteparten av boligene ligger 
innenfor 100m belte. I planen er det 
lagt opp til en byggegrense frem til 
min tomt og stopper der.
På denne tomten er det etablert ett 
friområde på den ene siden den 
andre siden er det etablert boliger, 

Innspillet tas til følge, 
byggegrense er endret. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt
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dermed er det kun min tomt det 
mangler byggelinje på.

Innspill nr. 114
20.07.11
Linda og Kjell 
Kvamme
Gnr. 73, bnr. 
37/153
KDP 45 Songe C

Ber om at eiendommen kommer 
innenfor byggegrensen. 
Eiendommen ligger i område for 
boligbebyggelse og vi er fastboende 
på eiendommen. Det kan synes som 
at vår eiendom er uteglemt i denne
sammenheng, da de andre 
boligeiendommene rundt hele 
Songevann er lagt innenfor 
byggegrensen. Kan ikke se at det er 
noe ved eiendommen som gjør at 
den skal behandles forskjellig fra de 
andre rundt Songevann.

Innspillet tas ikke til 
følge. 

Rådmannens 
forslag ent. 
vedtatt

Innspill nr. 115
24.07.11
Erling Holm
Gnr. 75, bnr. 265
KDP13 
Snaresund

Ber om at byggegrensen på en 
del av eiendommen endres slik at 
det kan legges til rette for å 
bygge et båthus på eiendommen. 

Innspillet tas ikke til 
følge.

Erling Holm 
fratrådte som 
inhabil og Jan 
Marcussen 
overtok 
møteledelsen. 
Kristian 
Knutsen tiltrådte 
møtet.
Planutvalget tok 
innspillet til 
følge, og ny 
byggegrense ble 
tegnet inn på 
kart. Enst.

Innspill nr. 116
29.07.11
Jens Christopher 
og Thora 
Kollenborg
Gnr. 75, bnr. 4
KDP 17 
Borøykilen

Mener at veien gjennom 
Borøykilen ikke kan brukes som 
adkomstvei til nytt boligfelt i 
Brennvika, da dette vil ødelegge 
kulturlandskapet i området. 

Det er en forutsetning 
for en eventuell 
utbygging av Brennvika 
at adkomst til området 
kan løses uten at det går 
på bekostning av 
kulturlandskapet i 
Borøykilen. Det er 
plankrav, og det 
forutsettes at 
veispørsmålet avklares i 
plansammenheng.

Erling Holm 
tiltrådte og 
Kristian 
Knutsen fratrer.

Rådmannens 
innstilling ble 
enstemmig 
vedtatt.

Innspill fra 
planutvalget i 
møte.

Området rundt den Blå lanterne 
må endres til boligformål i 
samsvar med tidligere vedtak i 
kommunen. Størrelsen på 
bryggen må vurderes som følge 
av endret status.

Planutvalget 
gjorde 
enstemmig som 
formulert i 
innspillet.
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Saksprotokoll i Teknikk, plan- og naturkomite - 29.11.2011

Behandling

Vedtak

Behandling

Liste med de endringer som er gjennomført etter første gangs offentlige høring ble fremlagt til 
behandling sammen med forhandlingsprotokoll etter møte med fylkesmannen og 
fylkeskommunen. Listen inkluderer endringen som ble gjort i komiteen i møte den 15.11.2011

Følgende ble enstemmige erklært inhabile ved behandling av enkeltområdene slik:

Erling Holm        for Kdp 13 – Snaresund
Carl F Bertelsen  for Kdp 18 –Brennvika og Kdp 20- Kilen
May Zwilgmeyer for Kdp 20- Kilen
Geir Grimsland    for Kdp 39 – Krokvågkilen

Jan Marcussen fremmet følgende endringsforslag: Det gjøres en mindre utvidelse i nordre del av 
småbåtanlegget delområde Kdp 49 C slik det er foreslått av Songe motorbåtforening.

Jan Marcussen presiserte at kartet for gnr. 75, bnr. 265 på KDP 13-Snaresund ikke var i h t 
kommuneplanutvalgets vedtak og måtte rettes, bl. a. skal byggegrensen trekkes ut i sjøen ved 
eksisterende bryggeanlegg. 

Erling Holm konstaterte at kartet er riktig når det gjelder KDP 20 – Kilen Sandøya, men det 
fremgår ikke av teksten i endringstabellen at byggegrensen er endret på gnr. 77, bnr. 10-12 og 
må korrigeres. 

Rådmannens innstilling og Marcussens og Holms tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunedelplan kystsone. sist revidert 1.11.2011, legges ut til ny offentlig høring. Reviderte 
byggegrenser for gnr. 90, bnr. 60 og 61, tegnes inn på kartet slik det er foreslått av grunneier.

Innspill av 28.10.2011 fra Kjetil Fochsen Ellestad om endret arealbruk og endrede byggegrenser 
for hans eiendom på Lyngør innarbeides ikke i planen i denne omgang.

Det gjøres en mindre utvidelse i nordre del av småbåtanlegget delområde Kdp 49 C slik det er 
foreslått av Songe motorbåtforening.

Kartet for gnr. 75, bnr. 265 på KDP 13-Snaresund er ikke iht kommuneplanutvalgets vedtak og 
må rettes, bl. a. skal byggegrensen trekkes ut i sjøen ved eksisterende bryggeanlegg.

Kartet er riktig når det gjelder KDP 20 – Kilen Sandøya, men det fremgår ikke av teksten i 
endringstabellen at byggegrensen er endret på gnr. 77, bnr. 10-12 og må korrigeres.
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En liste med oversikt over de endringer som er foretatt siden forrige høring vedlegges 
høringsdokumentene, og det presiseres at det er disse endringene det nå bes om innspill til.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.05.2012

Behandling

Innstilling fra teknikk, plan- og naturkomite enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av PBL § 11-15, vedtar kommunestyret kommunedelplan 2011-2022 for 
byggeområdene i kystsonen sist revidert 09.05.2012 etter planutvalgets behandling den 
08.05.12. 
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Henvendelse vedrørende byggesak, verneplan m.m.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget kan ikke se at tipseren har underbygd eller klart å dokumentere innholdet i påstandene 

sine. Kontrollutvalget velger derfor å ikke gå videre på saken. Det anbefales videre at tipser melder 

eventuell forskjellsbehandling innenfor verneplanen inn til byggesaksavdelingen for videre behandling.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med oppslag i media har kontrollutvalget mottatt flere henvendelser fra innbyggere. 

Kontrollutvalget må derfor ta stilling til om henvendelsen faller inn under mandatet til kontrollutvalget og 

eventuelt hvordan man skal følge dem opp videre. Vedlagt til saken følger en slik henvendelse som 

sekretariatet mottok 8. april fra ordfører. Henvendelsen ble vedlagt under «utgående/innkommende post» 

under sak 23/19 Eventuelt 02.05.2019. Avsender av henvendelsen har ønsket å forbli anonym. 

Henvendelsen er derfor unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 24 og kun en sladdet versjon vil 

offentliggjøres med sakspapirene.  

 

Saksopplysninger: 
Henvendelsen dreier seg om søknad om bygg av garasje, søknad om bygg av hus, påstand om 

forskjellsbehandling innenfor verneplanen, påstander om ekskludering av håndverkere, samt påstander 

om tette bånd til politikere og ansatte i kommunen og fordeler grunnet dette. Saken vil bli fremstilt 

punktvis slik den fremkommer i første henvendelse fra tipseren. 

 

Punkt 1.1:  

En person i adresse XX har søkte om å få bygge garasje inntil tomtegrensen. Tipser sier at nabo YY 

leverte klage på dette, men XX fikk sin byggesøknad innvilget. Tipser stiller spørsmål ved om dette 

skyldes «usunne kollegiale tjenester». Det viser seg her at byggesakslederen ikke lenger jobber i 

kommunen. Kontrollutvalget har derfor ikke anledning til å stille ham spørsmål, og han kan ikke forsvare 

seg. Det gjør det vanskeligere å forsvarlig ettergå tipserens påstander. Etter hva 

kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren underbygd eller klart å dokumentere innholdet i 

påstandene sine. 

 

Punkt 1.2: Tipser søkte om å bygge et hus, og fikk muntlig informasjon fra byggesaksleder om at de ikke 

trengte støymåling. Statens veivesen har i ettertid krevd støymåling og ønsket at Asplan Viak skulle 

foreta denne. Tipser stiller spørsmål ved om dette skyldes en konflikt med byggesaksleder. Tipser 

kommer også med beskrivelser av at byggesaksleder har kommet med «…karakterdrepende uttalelser om 

en annen innbygger i kommunen (ved navn).» Personen hevder også at byggesaksleder har anmeldt 
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samboeren for truser som ikke har funnet sted (Sekretariatet gjør oppmerksom på at det her er ukjent om 

anmeldelsen var av byggesakslederen som privatperson eller som ansatt i kommunen) og tipser skriver 

«…At påstanden om trussel var grunnløs var åpenbart for politiet også». Dette er ikke dokumentert. 

Tipser hevder at de ble anbefalt å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, men har valgt å ikke gjøre 

dette.  

 

Som tidligere nevnt jobber ikke denne byggesakslederen lenger i kommunen. Tipseren har ikke gitt navn 

på aktuelle personer i Statens vegvesen eller den aktuelle arkitekten som tipseren påstår er 

omgangsvenner. Kontrollutvalget har ikke lovhjemmel til å kreve informasjon fra Statens vegvesen eller 

private selskaper som et arkitektkontor. Etter hva kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren 

underbygd eller klart å dokumentere innholdet i påstandene sine vedrørende aktuelle byggesaksleder. 

 

Punkt 2.1: En huseier i hovedgaten ble pålagt å bytte takstein etter at nye takstein var lagt da taket ble 

utbedret med referanse til verneplanen. Tipser stiller her spørsmål ved hvorfor ikke andre huseiere som 

ifølge tipser også har brudd på verneplanen har fått beskjed om utbedring av feil. Vi har mottatt kun et 

eksempel på forskjellsbehandling. Her hevder tipser at verneplanen brytes. Personen skriver videre «der 

bor ZZ som jobbet i Tvedestrand kommune». Det fremkommer ikke i tipserens henvendelse om dette 

huset har blitt endret i den senere tid (etter verneplanen ble vedtatt). Kontrollutvalgssekretariatet har spurt 

om denne og øvrige saker vedr. forskjellsbehandling innenfor verneplanen har blitt meldt inn til 

byggesaksavdelingen, men tipser har ikke besvart dette. Byggesaksavdelingen er ansvarlig 

tilsynsmyndighet og skal følge opp eventuelle ulovlige tiltak. 

 

Punkt 3.1. Tipser hevder her at håndverkere/håndverksbedrifter blir ekskludert og at det er et usunt 

forhold mellom enkelte håndverkere og kommunen/politikken. Det kommer her påstander om 

forfordeling og vennetjenester. Tipser skriver her at Ribe Betong ikke fikk bygge på grunn av 

naboprotester. Tipser skriver videre at en av disse naboene var Bjarne Sundsdal som har/hadde verv i 

TTL. Kontrollutvalgssekretariatet har her påpekt til tipser at alle naboer har lov til å legge inn 

naboprotester. Etter hva kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren underbygd eller klart å 

dokumentere innholdet i påstandene sine vedrørende forfordeling og vennetjenester. 

 

Tipser skrev også at Fagelektro Gunnar Storm Olsen påstås å få overpris ved salg av forretningsbygg til 

kommunen pga politiske kontakter. Denne saken var oppe i kontrollutvalget 31.08.2016 med følgende 

vedtak: "Kontrollutvalget er av den oppfatning at dette ikke er en sak for kontrollutvalget og velger å ikke 

se ytterligere på saken." 

 

Tipser skriver videre at Brødrene Knutsen har fått flere oppdrag for kommunen som andre entreprenører 

stusser over pga manglende anbudsrunde. Dersom dette gjelder påstand om brudd på offentlige 

anskaffelser ved Dypvåg brygge, så var dette oppe i kontrollutvalget 16.02.2017 med følgende vedtak: 

"Kontrollutvalget kan ikke se at vedtaket som er fattet er ulovlig eller konkurransevridende i henhold til 

lov om offentlige anskaffelser." Fylkesmannens konkluderte følgende på anmodningen om 

lovlighetskontroll: "Vi er derfor kommet til at anmodningen om lovlighetskontroll ikke kan tas til følge". 

Tipser har fått beskjed om å spesifisere hvilke oppdrag det er snakk om dersom det er snakk om andre 

oppdrag, men har ikke besvart dette. 

 

Punkt 3.2: Tipser hevder her at enkelte politikere og eller «folk i offentlig oppnevnte roller/utvalg» får 

egne fordeler og gir andre det. Det blir her nevnt at en person ble ansatt etter at kommunen vedtok 

ansettelsesstopp. Kontrollutvalgssekretariatet henviser her til sak «Ansettelse av forretningsfører i 

Tvedestrand vekst» som ble behandlet 28.05.2019 med følgende vedtak: «Kontrollutvalget kan ikke se at 

det er grunnlag for ytterligere undersøkelser av saken på bakgrunn av fremlagt informasjon. Saken 

avsluttes derfor fra kontrollutvalgets side. Vi viser for øvrig til forvaltningsloven §1 og aksjeloven.» 

 

Tipser hevder også at Erling Holm, Jan Marcussen og Carl Berthelsen har fått fordeler pga bekjentskap 

med en ansatt i kommunen. Sekretariatet har her spurt tipser om hvilke fordeler personen har gitt disse 

personene, men dette er ikke besvart.  Dette er derfor ikke mulig å undersøke. Tipser skriver også "og 
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andre i administrasjonen» uten å spesifisere navn på hvem som har gitt hvilke fordeler, hvem som har 

mottatt og hvilke saker det er. 

 

Punkt 3.3. Tipser påstår her at bedriftsetablering har blitt motarbeidet i Tvedestrand kommune fordi «folk 

i råd/utvalg og/eller politikeres egeninteresse har blitt tillagt større vekt enn kommunens som helhet.» 

Tipser gir Ribe Betong som eksempel. Det henvises her til punkt 3.1.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Den aktuelle byggesakslederen som nevnt i punkt 1.1. og 1.2. jobber ikke lenger i kommunen, og sluttet i 

kommunen for flere år siden. Kontrollutvalget kan derfor ikke stille byggesakslederen spørsmål. Det 

stilles derfor spørsmål ved om sakene bør tas opp igjen etter så mange år. Mye kan ha forandret seg i 

kommunen over disse årene, og det kan bli vanskelig å finne tilbake til alle de forhold som har blitt tillagt 

vekt ved saksbehandling av enkeltsaker (ved vurdering av forskjellsbehandling i byggesaker i punk 1.1.). 

Det kan derfor bli gjort feil vurderinger når man skal se tilbake på enkeltsaker. Individualpreventive 

hensyn vil i tillegg bli mindre. Mange rutiner kan dessuten ha endret seg siden da.  

 

Etter hva kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren underbygd eller klart å dokumentere 

innholdet i påstandene sine verken i punkt 1.1., 1.2 og 2.1. Det anbefales derfor at man ikke går videre 

med saken. Det anbefales videre at tipser melder eventuell forskjellsbehandling innenfor verneplanen inn 

til byggesaksavdelingen for videre behandling.  

 

Når det gjelder punkt 3.1., 3.2. og 3.3. så kan ikke kontrollutvalgssekretariatet se at tipser har klart å 

underbygge sine påstander. Tidligere saker anbefales dessuten å ikke tas opp på nytt uten at det 

fremkommer nye opplysninger. Også disse punktene anbefales det derfor å ikke gå videre med.  

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse vedr. Byggesak, verneplan m.m. 

- Epost fra varsler til sekretariat: Svar på epost: Varsling som en følge av oppslag i 

Tvedestrandsposten 
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Arkivsak-dok. 19/03664-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Ny orientering vedrørende fylkesmannens tilsyn - oppfølging av 

barn med psykiske vansker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Tvedestrand kommune og besøkte i den forbindelse Familiehuset 

03.-05.12.2018. Det ble da undersøkt om Tvedestrand kommune sørger for at barn 7-12 år med psykiske 

vansker får en oppfølging med fokus på tverrfaglighet og samhandling i samsvar med aktuelle lovkrav. 

Utkast til rapport ble sendt Tvedestrand kommune datert 20.12.2018, og Tvedestrand kommune sendte 

kommentarer og innsigelser til faktagrunnlaget i utkastet datert 09.01.2019. Endelig rapport fra tilsyn ble 

sendt kommunen datert 14.02.2018.  

 

Det ble funnet lovbrudd ved tilsynet: 

 Kommunen sikrer ikke at det i alle saker legges til rette for systematisk samhandling rundt barn 

og unge 7-12 år med psykiske vansker. Manglende samhandling kan føre til manglende faglig 

forsvarlighet i tjenestene. 

 

Dette er brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven §3-4;  

«Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom 

ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby 

tjenester omfattet av loven her. 

Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og 

omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet.» 

 

Rapporten ble presentert på kontrollutvalgsmøte 28.03.2019, med følgende vedtak: «Kontrollutvalget 

tar redegjørelsen til orientering og ber om ny orientering i saken når Tvedestrand 

kommune har levert fremdriftsplan til fylkesmannen.» 
 

 

Saksopplysninger: 
I tilsynsrapporten punkt fire ble faktagrunnlaget vurdert opp mot aktuelt lovgrunnlag. Det ble da påpekt 

blant annet følgende forhold: 
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 Vedr. kommunens tjenestetilbud Hol §3-1 «den enkelte bruker skal ha et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud». Det er i liten grad etablert faste samarbeidsteam rundt det enkelte 

barn og det er ikke definert en ansvarlig person. Bare få har koordinator. Hvem som får tilbud om 

oppfølging fra helsesøster og hvilken oppfølging som gis, fremstår som tilfeldig. Det er ikke 

rutiner som beskriver tjenestetilbudet eller samhandlingen mellom disse. Oppfølgingsenheten 

oppfattes ikke som en del av kommunens tjenestetilbud til barn i barneskolealder med psykiske 

vansker. 

 Vedr. samarbeid Hol §3-4 «kommunens plikt til samhandling og samarbeid». Kommunen 

har til en viss grad et organisert samarbeid på tvers for denne gruppa gjennom ressursteamene på 

skolen. Disse teamene ivaretar imidlertid ikke i tilstrekkelig grad helsetjenestene til barna. Det er 

opp til rektor om helsesøster deltar og fastlegene er sjelden involvert. Teamene fungerer ulikt og 

informasjon om ressursteamene er lite tilgjengelig. Det er ikke etablert faste arenaer for intern 

tverrfaglig samarbeid på tjenestenivå (utover ressursteam). Av de 10 barna som fylkesmannen 

gjennomgikk fant de lite spor av aktive ansvarsgrupper. Fylkesmannen fant ikke spor av 

fastlegenes koordineringsansvar jf fastlegeforskriften §19. Det er gjensidig frustrasjon over 

manglende/for sen informasjonsutveksling mellom fastleger og barnevern. Det er ikke etablert 

noe system som sikrer at barn som blir avvist hos ABUP blir fanget opp, og heller ikke noe 

system for oppfølging av ABUP-drop-in-samtalene. Rapporten påpeker også at 

oppfølgingsenheten ikke er en del av tilbudet til denne gruppa, selv om de selv mener at de er det. 

Her mangler det tydelighet om rollen, tilbudet de kan gi og styringen av det helhetlige tilbudet i 

kommunen. Det sikres ikke at barns stemme blir hørt i saker som angår dem. 

 Vedr. Styring, Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten §4. 

jf. §6 til §9. «Det skal blant annet sikres god og tydelig ansvarsfordeling og det skal gå klart 

frem hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.» Rapporten påpeker her at 

kommunen har et avvikssystem (QM+), men dette blir i liten grad brukt. Avvik benyttes ikke i 

kommunens systematiske forbedringsarbeid innenfor tilsynsområdet. Det fremgår at det finnes 

rutiner som i noen grad styrer praksis innenfor enkelte tjenester, men disse er ikke kjent for andre 

deler av virksomheten. Det mangler rutiner for samarbeid på tvers for å sikre at tjenestene til 

denne gruppa er samordnet og koordinert. Rutinene er ikke implementert i kommunens 

internkontrollsystem QM+. Tilsynet har vist at kommunens ledelse i liten grad har fulgt med på at 

styringen av tjenestene til barn og unge med psykiske vansker fungerer som forutsatt og er 

tilstrekkelige for å gi forsvarlige tjenester.  

 

Fylkesmannen ba Tvedestrand kommune om å gjøre en egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og 

bidrar til lovbruddet, basert på kommunens kjennskap til egen virksomhet. 

De ba videre om at kommunen skulle utarbeide en plan for å rette lovbruddet. En slik plan vil normalt 

inneholde: 

 Tiltak som må iverksettes for å rette lovbruddet. 

 Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt. 

 Hvordan ledelsen vil følge med på om tiltakene har virket som planlagt, etter at de har fått virket 

en stund. 

 Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift. 

 

Fylkesmannen mottok den 15.04.2019 kommunens egen vurdering og plan for tiltak som måtte 

iverksettes for å rette lovbruddet. Den 06.05.2019 mottok de oversikt over iverksatte tiltak med frist 

01.05. og det som er planlagt resten av året. Fylkesmannen har også mottatt aktuelle prosedyrer for 

samhandling i kommunen. Kommunen har utarbeidet en oversikt over hjelpetilbud til barn og unge i ulike 

livsfaser. Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen gjort en grundig gjennomgang av sine systemer 

for å sikre samhandling i kommunen, og fylkesmannen har avsluttet tilsynet.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
 

Alle tiltak er enda ikke iverksatt og kommunen vil fortsatt trenge noe tid for å få disse på plass. 

Fylkesmannen poengterer derfor i sitt brev at det påhviler kommunens ledelse et ansvar for å følge opp at 

tiltakene er virksomme slik at kommunens tjenester blir forsvarlige. Det vil i det videre være kommunen 

som gjennom sine styringssystemer, sørger for at gode samarbeidsstrukturer blir implementert i 

kommunen og i de samarbeidende instansene. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å be om en 

ny orientering om et år. 
 

 

Vedlegg:  

- Oversendelse av aktuell dokumentasjon for å lukke lovbrudd etter tilsyn 

- Årshjul tilsyn 

- Avslutning av tilsyn – oppfølging av barn 7-12 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  28.06.2019  2018/8166 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Helene Frydenberg, 37 01 75 04 
  
 
 
  

Tvedestrand kommune 
 
Postboks 38 
4901 TVEDESTRAND 
 
 

  
 

Avslutning av tilsyn med Tvedestrand kommune – oppfølging av barn 7-12 
år med psykiske vansker 

Fylkesmannen varslet den 24.09.2018 tilsyn med Tvedestrand kommunes oppfølging av barn med 
psykiske vansker. 
 
Tilsynet ble gjennomført i kommunen fra 03.12 – 05.12.2018. 
 
Foreløpig rapport ble sendt ut den 20.12.2018 og endelig rapport den 14.02.2019. Det ble funnet ett 
lovbrudd ved tilsynet. 
 
Kommunen ble bedt om å gjøre en egenvurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til 
lovbruddet samt utarbeide en plan for arbeidet med å rette lovbruddet. Frist ble satt til 01.05.2019. 
 
Fylkesmannen mottok den 15.04.2019 kommunens egen vurdering og plan for tiltak som måtte 
iverksettes for å rette lovbruddet. Den 06.05.2019 mottok vi oversikt over iverksatte tiltak med frist 
01.05. og det som er planlagt resten av året. Vi har også mottatt aktuelle prosedyrer for samhandling 
i kommunen. Kommunen har utarbeidet en oversikt over hjelpetilbud til barn og unge i ulike 
livsfaser, som kan være nyttig både for dem som skal gi og dem som skal motta tiltakene. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen gjort en grundig gjennomgang av sine systemer for å 
sikre samhandling i kommunen. Alle tiltak er enda ikke iverksatt og kommunen vil fortsatt trenge 
noe tid for å få disse på plass. 
 
Det påhviler kommunens ledelse et ansvar for å følge opp at tiltakene er virksomme slik at 
kommunens tjenester blir forsvarlige.  
 
Det vil i det videre være kommunen som gjennom sine styringssystemer, sørger for at gode 
samarbeidsstrukturer blir implementert i kommunen og i de samarbeidende instansene.  
 
 
 
Fylkesmannen i Agder avslutter med dette tilsynet. 
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Vi takker for samarbeidet og ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Hagen Aarsland( e.f. ) 
ass. avdelingsdirektør 

  
 
Helene Frydenberg 
seniorrådgiver 
Helse- og sosialavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statens helsetilsyn  Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO 
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Tvedestrand kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand   Org.nr 
E-post: 
postmottak@tvedestrand.kommune.no 

www.tvedestrand.kommune.no  964965781 

 
 
Fylkesmannen i Agder 
Postboks 788 Stoa 
4809  Arendal 
 
Att. Helene Frydenberg 
 

 

 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2018/1529 14- G70 2018/8166 

 
Kristin de Lange Johannessen, 37 19 93 33 28.04.2019 

Oversendelse av aktuell dokumentasjon for å lukke lovbrudd etter 
tilsyn «oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 
7- 12 år, Tvedestrand kommune» 
 
Det vises til tilsendt fremdriftsplan og oversikt over iverksette tiltak, innen 1.5.2019, 
følger i tabellen og i vedlegg.   
 
 
Funn Tiltak Tidsfrist Ansvar 
Samarbeid    
Det er ikke 
systematiske 
samarbeidsmøter 
med rådmann, 
kommuneoverlege og 
de enheter som 
ivaretar tilbud til barn 
og unge i kommunen. 
 

Samarbeidsmøter 
med ABUP – 2 
ganger i året. Et 
med fastleger og et 
med enhetsledere 
som ivaretar 
tjenester for barn og 
unge. 

1.5.19 Kommuneoverlegen 

Informasjon om 
tjenestetilbudet til 
barn i skolealder har 
ikke vært tema på 
samarbeidsmøtene 
som 
kommuneoverlegen 
har med legene.  

Dialog og 
informasjon om 
tjenestetilbudet til 
barn og unge i 
kommunen skal 
være tema på et 
møte i året. Aktuelle 
samarbeidspartnere 
kan inviteres til 
møtet. 

1.5.19 Kommuneoverlegen 

Samarbeid med 
ABUP 
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 Side 2 av 2 

Funn Tiltak Tidsfrist Ansvar
Når det henvises til 
ABUP blir ikke 
nødvendigvis andre 
aktører informert 

Fastlegen og 
barnevern skal 
henvise og følge 
opp i tråd med 
ABUP sine 
retningslinjer.  

1.5.19 Fastlegene og 
barnevernet 

ABUP drop in gir ikke 
tilbakemelding om 
sine anbefalinger 

Vedlegget er sendt 
tidligere 

1.5.19 ABUP 
 

Styring    
Det er ikke faste 
samarbeidsmøter 
mellom enhetsleder 
Familiehuset og 
enhetsleder OE. 

Etablere faste møter 
etter egen prosedyre 
på systemnivå. 

1.5.19 Enhetsleder OE 

Oppfølgingsenheten    
Ingen nevner OE 
som aktuell 
samarbeidspart for 
psykisk 
helsetjenestetilbudet 

Informere om 
enhetens tilbud i 
kommunen 

1.5.19 Enhetsleder OE 

Helsestasjonen    
Ubehagelig for barn 
når helsesykepleier 
henter ut barn fra 
klassen 

Lage prosedyre for 
hvordan ta med barn 
ut av klassen 

1.5.19 Enhetsleder 
Familiehuset 

Helsestasjonen lager 
ikke oppsummering 
over barn de har fulgt 
over tid, og heller 
ikke konkrete mål 
eller planer for 
samtalene 

Lage prosedyre som 
skal implementeres 
for å ivareta dette.  

1.5.19 Enhetsleder 
Familiehuset 

Evaluering og 
oppfølging av 
igangsatte tiltak 

   

Evaluering og 
oppfølging av 
iverksatte tiltak i 
enhetene 

Innarbeides i 
enhetenes årshjul 

Gjennomføres 
årlig i desember 
og juni.  

Enhetsledere 

Evaluering og 
oppfølging av 
iverksatte tiltak på 
systemnivå 

Innarbeides i 
kommunens årshjul  

Gjennomføres 
årlig i juni 

Rådmannen 
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 Side 3 av 3 

Samarbeidsmøter med ABUP – 2 ganger i året. Et med fastleger og et med 
enhetsledere som ivaretar tjenester for barn og unge, se vedlagt årshjul. 
 
Tjenestetilbudet til barn og unge i kommunen skal være tema på et møte med 
fastlegene i året. Aktuelle samarbeidspartnere kan inviteres til møtet, se vedlagt årshjul. 
 
Fastlegen og barnevern skal henvise og følge opp i tråd med ABUP sine retningslinjer 
Dette var tema i møte med barnevernleder den 1. mars og med fastlegene den 7. mars. 
Leder for PPT deltok på begge møtene. 
  
Prosedyre - Samarbeidsmøter mellom enhetsleder Familiehuset og enhetsleder OE, se 
vedlagt prosedyre. 
 
Oppfølgingsenheten har informert om enhetens tilbud i kommunen.  
Oversikt over hjelpetilbud til barn og unge i Tvedestrand pr. april 2019 er sendt til alle 
samarbeidspartnere, se vedlagt oversikt over hjelpetilbud. Fagleder for psykisk helse 
var i møte med ansatte i helsestasjonen 30. januar der et av temaene var orientering om 
tjenestetilbudet. 
 
Prosedyre – Innkalling til samtale i skolehelsetjenesten, se vedlagt prosedyre. 
Prosedyre – Journalføring og oppfølging på Tvedestrand helsestasjon, se vedlagt 
prosedyre. 
 
Årshjul - Evaluering og oppfølging av iverksatte tiltak i enhetene i desember og juni og 
evaluering og oppfølging av iverksatte tiltak på systemnivå i juni, se vedlagt årshjul. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kristin de Lange Johannessen    Helene Tveide  
Enhetsleder i Familiehuset    Enhetsleder i Oppfølgingsenheten 
 
 
 
Vedlegg 
1 Prosedyre for samhandling 
2 Årshjul tilsyn 
3 Prosedyre for samhandling 
4 Innkalling til samtale i skolehelsetjenesten 
5 Journal og oppfølging på Tvedestrand helsestasjon 
6 Hjelpetilbud i Tvedestrand 
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Årshjul –  
 
Evaluering og oppfølging av iverksatte tiltak i enhetene i desember og juni og 
evaluering og oppfølging av iverksatte tiltak på systemnivå i juni. 
 
 
Handling Tidspunkt Ansvarlig - Deltagere Kommentar 

 
1. tertial (januar - april): Evaluere 

 
Samarbeidsmøter med 
ABUP og med 
enhetsledere som 
ivaretar tjenester for 
barn og unge 
 

februar 
mars 

ABUP, kommuneoverlege og 
enhetsledere 
 

Møteinnkalling sendes 
av kommuneoverlege 
og enhetsleder innen 
utgangen av januar. 

2. tertial (mai-august): Forbedre 
 

Evaluering og 
oppfølging av 
iverksatte tiltak i 
enhetene 

Juni (2020) Enhetsledere  

Evaluering og 
oppfølging av 
iverksatte tiltak på 
systemnivå 

Juni (2020) Rådmann, kommuneoverlege 
og enhetsldere 

Rådmann er ansvarlig 
for møteinnkalling 

3. tertial (september - desember): Beslutte 
 

Tjenestetilbudet til barn 
og unge i kommunen 
skal være tema på et 
møte med fastlegene i 
året.  

september  
 

Fastleger, kommuneoverlege, 
ass. rådmann og enhetsleder i 
familiehuset 

Møteinnkalling sendes 
av kommuneoverlege 
og enhetsleder innen 
utgangen av august. 

Samarbeidsmøter med 
ABUP og fastleger  
 

september  
oktober 

ABUP, fastleger, 
kommuneoverlege, ass. 
rådmann og enhetsleder i 
familiehuset 

Møteinnkalling sendes 
av kommuneoverlege 
og enhetsleder innen 
utgangen av august. 

Evaluering og 
oppfølging av 
iverksatte tiltak i 
enhetene  

desember ABUP, fastleger, 
kommuneoverlege, ass. 
rådmann og enhetsleder i 
familiehuset 

Møteinnkalling sendes 
av kommuneoverlege 
og enhetsleder innen 
utgangen av august. 

 
Handlingene i årshjulet skal implementeres i kommunens og enhetenes årshjul i 
2020. 
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Arkivsak-dok. 19/11087-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Tvedestrand 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand kommune 

med en ramme på kr  1 077 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget.»  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 i Tvedestrand kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand kommune 

for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere 

budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og anslag fra de interkommunale selskapene 

som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet 

ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Tvedestrand kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Tvedestrand 

kommune og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 5 
kontrollutvalgsmøter i året. Godtgjørelsene justeres etter ordfører sin lønn som igjen er bundet opp mot 

stortingsrepresentantenes lønn. Leder mottar en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av ordførers lønn og 

medlemmene får en godtgjørelse pr møte på 0,07 prosent av ordfører lønn. I tillegg legges det inn 

arbeidsgiveravgift som utgjør 14,1 prosent av de totale godtgjørelsene. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar høyde for at fem medlemmer kan delta på minst én sentral konferanse eller andre 

opplæringstiltak (alternativt at noen deltar på flere kurs/konferanser), samt at alle deltar på 

vårkonferansen og høstkonferansen i regi av Temark i 2020. 

 

Revisjon og sekretariat 

Tvedestrand kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det 

representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I tillegg 

vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som brukes til ulike 

oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll har blitt lagt inn i revisjonstilskuddet sammen med 

forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med egen fakturering av selskapskontroll. 

Ikke alle selskapskontroller regnes som rene revisjonsoppgaver som må utføres av revisjonen, men det 

har vært tradisjon for at også disse utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for Tvedestrand kommune. 

Budsjettet baserer seg på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som igjen er laget 

på bakgrunn av lovkrav og behovet for slike revisjoner og kontroller i Tvedestrand kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader mellom 

medlemskommunene  20. September 2019. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig 

vedtak i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Tilskuddet er bygd 

opp på følgende måte: 

 

Tilskuddsart: Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 221 000 235 200 

Særattestasjoner og bistand: 104 000 107 520 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor 
KU: 48 750 50 400 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 260 000 268 800 

Andel felleskostnader: 165 000 167 500 

SUM  tilskudd fra Tvedestrand kommune: 798 000 829 420 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 798 000 829 000 
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For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag. Budsjettet 

er med forutsetning av at inntreden av nye kommuner går i orden. Endelig vedtak i Temarks 

representantskap i November/ Desember 2019 vil bli oversendt til kommunen. Anslaget er derfor oppgitt 

av selskapet under forutsetning om godkjenning i representantskapet.   

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Regnskap Bud.forslag 

  2018 2019 Pr 300619 2020 

KONTROLLUTVALGET        

Lønn 26 667  13 500 28 000 

Møtegodtgjørelse 4 263 46 000  13 000 

Arbeidsgiveravgift 5 137  3 304 7 000 

Tapt arbeidsfortjeneste 5 500  9 827 6 000 

Servering 1 632 0 0 0 

Kontorutgifter 850 1 000 850 1 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 22 596 30 000 3 000 60 000 

Kjøregodtgjørelse   1 313 5 000 

      

Sum KU 66 645 77 000 31 795 120 000 

      

Sekretariat – Temark IKS 92 800 96 000 48 050 128 000 

      

REVISJON     

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 752 000 798 000 399 000 829 000 

      

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 911 445 971 000 478 845 1 077 000 

 

 

Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder Revisjon IKS og 

i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal 

legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 077 000,- for kontrollutvalget i 2020 inkl. kostnader til 

revisjons- og sekretariatstjenester. 
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Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 regnskapsrevisjon Tvedestrand 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Tvedestrand kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Tvedestrand kommune og har 

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg også til å gi kontrollutvalget informasjon 

om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på i planleggingen av 

revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og økonomiske internkontroll, 

vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av 

strategidokumentet.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å utøve kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil orientere om overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi Tvedestrand kommune – Regnskapsrevisjon 2019.  
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Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

fra Aust-Agder revisjon IKS for levering våren 2020 i møte 02.05.2019. Sittende kontrollutvalg skal i 

tillegg gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra deres kjennskap og kunnskap 

til kommunen. 

 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny kommunelov  

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en nærmere 

beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.  

 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en 

plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet 

uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget 

og kommunestyret vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste 

valgperiode i løpet av 2020. 

 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, 

og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt 

gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen 

i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i 

prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i 

planperioden. 

 

Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde 

i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet. 

Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 
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engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 

revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder. 

 

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene 

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan 

bidra med viktig informasjon, og oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i 

perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at 

kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at det 

sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne 

prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, 

danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. 

 

Revisjonen vil legge frem et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tvedestrand 

kommune i perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for selskapskontroll i Tvedestrand 

kommune i planperioden 2016-2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 

Vedlegg:  

- Notat - Forvaltningsrevisjon i Tvedestrand kommune 2016-2019 

- Notat - Selskapskontroll i Tvedestrand kommune 2016-2019 
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Dato: 22.08.2019 

 Vår ref.:    

 Saksbehandler: Stine Norrøne Beck 

 Saksbeh. tlf: 48025990 

 Saksbeh. E-post: Stine@aarevisjon.no 

        

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 Arendal    
4801 Arendal     
     

 

Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune 

v/ sekretær  
 

  

Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tvedestrand kommune i perioden 2016-

2019 

Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 stiller krav til at det skal gjennomføres 

en overordnet analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten med analysen er å 

fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at kontrollutvalget kan legge en plan 

for forvaltningsrevisjon og kunne prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjoner. 

Forskrift om kontrollutvalg stiller krav til at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden 

skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret 

selv, som videre kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Plan for 

forvaltningsrevisjon er forankret i de risiko- og vesentlighetsvurderinger som kontrollutvalget, 

gjennom revisjonens arbeid, har identifisert i overordnet analyse.  

Etter plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Tvedestrand kommune har kommunen en ramme på 

2-3 prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på de ulike forvaltningsrevisjonsprosjektene. 

Ifølge planen skulle følgende forvaltningsrevisjoner gjennomføres i Tvedestrand kommune i perioden 

2016-2019: 

- Barnevern 

- Del 1: Organisatorisk struktur og styring 

- Del 2: Tjenesteytelse  

- Pleie og omsorg 

Prosjektet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 1» ble påbegynt september 2016 og ferdigstilt april 

2017. Kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet 04.05.2017 (sak 10/17).  

Grunnet henvendelser kontrollutvalget mottok, ønsket utvalget at revisjonen skulle se på kommunens 

rutiner tilknyttet tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og saksbehandling tilknyttet 

tildeling av sykehjemsplasser. Prosjektet «Helse- og omsorgstjenester» omhandlet derfor ikke de 

opprinnelige kontrollområdene etter Plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektet ble påbegynt mars 2018 

og ferdigstilt august 2018. Kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet 27.09.2018 (sak 22/18) 

Prosjektet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2» ble bestilt av kontrollutvalget 02.05.2019 (sak 

21/19). Arbeidet med revisjonen er igangsatt og vil pågå utover høsten 2019. Rapporten vil kun  
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realitetsbehandles av kontrollutvalget i Gjerstad som vertskommune for tjenesten. De øvrige 

samarbeidskommunene vil få rapporten til orientering når den foreligger. 

På bakgrunn av ulike henvendelser til kontrollutvalget, besluttet utvalget i møte 28.05.2019 (sak 

26/19) å bestille et prosjekt knyttet til «Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis». Da 

prosjektet går ut over den rammen Tvedestrand kontrollutvalg har tilgjengelig for 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i valgperioden, bevilget kommunestyret en tilleggsbevilgning på 

størrelsesorden kr. 300.000 for 2019, i hensikt å dekke det bestilte prosjektet. Arbeidet med revisjonen 

vil pågå utover høsten 2019.  
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 Saksbehandler: Stine Norrøne Beck 
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Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune 

v/ sekretær  
 

  

Status for selskapskontroll i Tvedestrand kommune i planperioden 2016-2019 

Ifølge bestemmelsene om internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuneloven kapittel 12, stilles det i § 

77 krav til at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper m.m. I forskrift om kontrollutvalg § 13 reguleres det nærmere kontrollutvalgets 

oppgaver i forbindelse med selskapskontroll: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden (…) utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som 

kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Innholdet i en selskapskontroll er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to forskjellige 

måter: gjennom en eierskapskontroll eller en mer omfattende forvaltningsrevisjon. 

I Plan for selskapskontroll i Tvedestrand kommune 2016-2019 ble følgende selskapskontroll foreslått 

gjennomført i løpet av valgperioden: 

- Lisand Industrier AS  

- Generell selskapskontroll – Overordnet eierskap og eierstyring 

Selskapskontroll i Lisand Industrier AS ble påbegynt august 2017 og ferdigstilt januar 2018. Rapporten 

ble gjennomført som en utvidet selskapskontroll. Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 

01.03.2018 (sak 2/18). 

Den generelle selskapskontrollen «Overordnet eierskap og eierstyring» ble ansett som lite 

hensiktsmessig å gjennomføre, da elementene omkring kommunens eierskap og eierstyring ble besvart 

gjennom selskapskontrollen i Lisand Industrier AS.  
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Arkivsak-dok. 18/13315-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 13.09.2019. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  

1. Løpende revisjon 
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Arkivsak-dok. 18/13316-11 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 13.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 18.06.2019 Sak 19/49 Budsjettkontroll 1. tertial 2019 

b. 18.06.2019 Sak 19/61 Finansiering av tilleggsbevilgning til 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesak – rutiner og praksis» 

c. 18.06.2019 Sak 19/62 Søknad om fritak fra politiske verv 

2. Utgående/innkommende post: 

a. Justert prosjektplan versjon 2, redigert i henhold til utvalgets vedtak 28.05.2019. 

b. Anonym varsling vedr. båthus i Siaveien. Vil bli behandlet sammen med sak 19/10179 

«Anonyme henvendelser vedrørende båtbuer» på et senere tidspunkt.  

3. Neste møte: 05.12.2019 kl. 09.00. 

4. Eventuelt. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Justert prosjektplan versjon 2, redigert i henhold til utvalgets vedtak 28.05.2019. 

- Anonym varsling vedr. båthus i Siaveien. 
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FOR KONTROLLUTVALGET I TVEDESTRAND KOMMUNE 
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

Plan- og 
byggesaksbehandling – 
rutiner og praksis 
AUST-AGDER REVISJON IKS, MAI 2019  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN:  

Ved bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon, i møte 2. mai 

2019, bestilte kontrollutvalget to forvaltningsrevisjoner. Fra vedtaket fremgår følgende:  

Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjoner; innen både Tvedestrandmodellen 

og plan og byggesaker for oppstart høsten 2019, og ber om en prosjektplan til neste 

møte med oversikt over kostnadsrammer. 

I henhold til vedtak i kontrollutvalget i sak 26/19 ble det vedtatt å ta bort tematikken 

Tvedestrandsmodellen i denne omgang og at «Tvedestrandmodellen vurderes i de 

prioriteringene som blir gjort for neste fireårsperiode.» 

 

FORMÅL  

Plan- og byggesaksbehandling er et kommunalt forvaltningsområde som i nasjonal 

sammenheng har vist seg å være et forvaltningsområde som kan være risikoutsatt både med 

tanke på likebehandling, men også med hensyn til etterprøvbarhet. Kontrollutvalgets 

diskusjoner og betraktninger gjør det naturlig å rette fokus på saksbehandling, internkontroll 

og etiske retningslinjer knyttet til plan- og byggesaksbehandlingen i Tvedestrand kommune.  

Forvaltningsrevisjonen vil med bakgrunn i formelle krav og forventninger innen 

forvaltningsområdet, søke svar på om kommunens saksbehandlings- og internkontrollrutiner 

er tilfredsstillende og om disse oppleves tilstrekkelige for å sikre en forsvarlig 

saksbehandling. Forvaltningsrevisjonen vil også ha til hensikt å kontrollere om kommunens 

egne rutiner og praksis er i tråd med gitte føringer, og om disse bidrar til å sikre uavhengighet, 

likebehandling og nødvendig etterprøvbarhet. Videre omfattes opplæring og tilrettelegging for 

refleksjon omkring kommunens etiske retningslinjer, rutiner for habilitetsvurderinger, samt 

kjennskap til kommunens rutiner for varsling.  

PROBLEMSTILLINGER 

1. Hvordan har Tvedestrand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og 

byggesak og er det etablert tilfredsstillende internkontroll knyttet til dette? 

 

2. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant politikere og ansatte 

som er involvert i plan- og byggesaksprosesser og i hvilken grad etterleves disse? 
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REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være: 

- Saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven  

- Interne rutiner og rammeverk for Tvedestrand kommune 

- COSO - Internkontroll – et integrert rammeverk1  

- KS rammeverk om internkontroll – Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved Camilla Eriksrud, 

forvaltningsrevisor Magnus Solsvik, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig 

forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner innenfor forvaltningsområdet plan- og byggesak i Tvedestrand 

kommune. Det vil videre være hensiktsmessig med en dokumentanalyse av sentrale 

rutinebeskrivelser, styringsdokumenter og annen relevant dokumentasjon innenfor 

forvaltningsområdet.  

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i løpet første halvår av 2020. 

Tidsbruken anslås til inntil 180 timer. Ressursanslaget baserer seg på to forvaltningsrevisorer 

á 75 timer, og oppdragsansvarlig 30 timer. Vi legger til grunn en timepris på kr. 800.  

Ettersom Tvedestrand kommune har brukt opp sine ressurser til forvaltningsrevisjon i denne 

planperioden, må forvaltningsrevisjonen finansieres gjennom en direkte tilleggsbevilgning i 

2019. 

 

 

Arendal, 29. mai 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 

 

                                                           
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
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Til Tvedestrand Kommune

Tvedestrand 13.8.2019

Varsling

Vi er flere som har observert at det på eiendommen eller tilknyttede eiendommer til Siaveien 40,
på Borøya, er båthus/uthus som ikke kan være ment for beboelse, som benyttes som bolig, i
perioder, enten ved eget bruk eller utleie.

Vi ber om at kommunen sjekker dette forholdet og bringer det til opphør hvis det medfører
riktighet.

På vegne av flere.

N.N.
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