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Risør kommune
Stab Organisasjonsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10035-32
Eva Swane

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Formannskapet - Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.19
Rådmannens forslag til vedtak
Protokoll fra formannskapsmøte 14.11.19 godkjennes.
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Risør kommune
Samfunnsutvikling

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12607-2
Bård Vestøl Birkedal

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)
Bystyret (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Salg av areal Caspersensvei
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier godkjenner ikke salg av kommunens eiendom gnr. 15 bnr. 1 på ca.
6500 m² til AS Havnegata 2-4 som vist på situasjonskart datert 10.10.2019.
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Vedlegg
Oversiktskart omsøkt areal Caspersensvei
Søknad Tomt Caspersensvei
__________________________________________________________________________
Kort resymé
AS Havnegaten 2-4 søker om å erverve et tomteareal på ca. 6,5 mål ved innkjøring til Risørhallen i
Caspersens vei, med intensjon om å bygge et forretnings- og fritidsbygg. Området er opptegnet på
vedlagt kart.
Denne saken gjelder salg av tomten og eventuelle vilkår rundt dette.
Saksopplysninger
AS Havnegaten 2-4 tenker å reise et forretningsbygg som skal inneholde butikk, kafe og et
fritidstilbud til barn/ ungdom. Det er tenkt en løsning der kafe og fritidstilbud vil være kombinert.
Fritidstilbudet er først og fremst tenkt som et tilbud til ungdom som ikke er med i organisert idrett,
som for eksempel håndball eller fotball, men målet er å etablere en møteplass for alle ungdom,
både de organiserte og uorganiserte gruppene. Det er tenkt ulike typer spill som for eksempel
biljard og bordtennis, samt ulike soner hvor man kan «henge» og slappe av.
Søker ønsker også å legge til rette for at uteområdet brukes til lek og spill. Butikken vil være en
ordinær dagligvarebutikk med kafe.
Det aktuelle området ligger sentralt plassert i tilknytning til boligområder og skole/ fritidstilbud. I det
vedlagte situasjonskartet er det tegnet inn et bygg på ca 1200 kvm, men nøyaktig størrelse på
bygget må vurderes i en i den videre prosessen. I den skisserte tegningen er det også satt av et
betydelig areal til parkering.
Utbyggingen vil ikke berøre dagens etablerte lysløype, og trolig ikke ødelegge for turområde, da
deler av området som ønskes kjøpt er myrlendt. Byggets plassering er tenkt ned mot nivå til
Caspersens vei, slik at det blir en naturlig fjellskjæring mot turområdet for øvrig.
Området faller under reguleringsplanen for «Randvik – skoler, idrettsanlegg» fra 1983. Gjeldende
plan er av eldre dato og uten bestemmelser, og sier ikke noe om hvordan området skal bebygges
og utnyttes. Derfor må videre utvikling av område ta utgangspunkt i gjeldende formål i
kommuneplanen. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til grønnstruktur/ friområde og åpner
ikke for utbygging. I foreslått kommuneplan for 2019 er området også videreført, og gjelder foran
formålet i reguleringsplanen. Ved en eventuell fradeling bør det legges som en forutsetning for
salget at fradelingen godkjennes etter gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven.
Økonomi
Risør jeger- og fiskeforening har henvendt seg til kommunen om kjøp av deler av dette område
tidligere, og har da blitt forespeilet en pris på kr 70 pr m2. Dette er også etablert som kommunens
«standardpris» ved salg av råtomter. Dersom kommunen ønsker å selge, bør samme pris tilbys AS
Havnegaten 2-4. For 6,5 mål gir dette en salgspris på ca kr 455 000,-.
Kommuneplan
I kommuneplanen understrekes det at kommunen vil prioritere regional utvikling, og delta aktivt i
utvikling av regionen sammen med eksisterende næringsliv. Dette innebærer å legge til rette for at
lokale næringsdrivende som ønsker å satse skal få mulighet til dette. Et mål i planen er også at
kommunen skal ha en fleksibel tilnærming til næringsareal.
Videre er det et viktig mål at kommunen satser på kunnskap, og da skape et lokalsamfunn som
styrker innbyggernes muligheter for å utvikle sine ferdigheter. Å etablere gode møteplasser som
skaper arenaer for aktiviteter bidrar til dette.
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På motsatt side så utfordrer et salg av dette området Risør kommune sin satsing og prioritering av
aktivitet i Risør sentrum. Med et stadig utvidet tilbud til barn og unge, og et tilbud om cafe/
møteplass i nærheten av Kjempesteinsmyra og Risørhallen, vil det være stor sannsynlighet for at
det blir mindre aktivitet i sentrum av Risør. Et styrket sentrum, med mer aktivitet, anses som
avgjørende for videre vekst og utvikling av Risør kommune.
Folkehelse og levekår
Gode aktivitetstilbud og møteplasser er viktig for å skape god folkehelse, men vi må også være
tydelige på at for mange tilbud kan føre til at noen blir mindre brukt. Møteplasser er bare
funksjonelle der mange faktisk møtes. Rådmannen mener derfor man bør stille spørsmål om man
ved å opprette nye møteplasser som konkurrere med sentrum og steder som klubbhuset og
skateparken på Kjempesteinsmyra, bidrar til å skape bedre møteplasser og god folkehelse i Risør.
Klima og miljø
En eventuell utbygging som det er skissert her gir et tilbud nært der folk bor. Dette kan bidra til å
redusere reiseaktiviteten.
Næringsperspektiv
I det aktuelle området bor det mange, og det er rimelig å anta at det vil være et næringsgrunnlag
for et tilbud som skissert. Dette vil i så fall kunne generere arbeidsplasser, og annen
næringsaktivitet i området.
For butikkdriften er det i dag en etablert dagligvarebutikk på Randvik som den nye butikken
potensielt kan fortrenge noen kunder fra. Erfaringen fra etablering i dagligvareforretninger andre
steder er imidlertid at nyetableringer kan være positivt for den totale omsetningen. Selv om det
dels vil være konkurrerende virksomhet, kan totalpakken forstås som et supplerende tilbud til
matbutikken på Randvik som kundene vil nyte godt av.
Spørsmål knyttet til næringsutvikling i et større perspektiv er om denne etableringen bidrar til å
fortrenge aktivitet fra sentrum. Et aktivt og levende sentrum er avgjørende for videre
næringsutvikling i hele Risør. I tråd med kommuneplanenes prioritering av vekst og utvikling i
sentrum bør handel og tjenestetilbud primært bli bygd opp her. Dersom etableringen kommer som
et supplement og støtte for etablert aktivitet i området, kan det tenkes at det ikke kommer i konflikt
med videre utvikling av sentrum.
Vurderinger
Rammebetingelsene for det aktuelle området er annerledes i dag enn de var i 1983 da gjeldende
reguleringsplan ble vedtatt. Hensynet til å imøtekomme et godt initiativ fra en lokal aktør som
ønsker å skape arbeidsplasser og et utvidet tilbud i området, må veies opp mot usikkerheten rundt
hva slags utvikling Risør kommune ønsker på dette området. Ved revidering av kommuneplanen er
nåværende formål grønnstruktur foreslått videreført i ny kommuneplan. Ønsket areal vurderes til å
ligge i utkanten av den attraktive delen av grønnstrukturen grunnet nærhet til vei, og at det er
skjermet fra lysløype og turterreng.
Aktiviteten AS Havnegaten 2-4 ønsker å etablere vil kommunisere både med boligbebyggelsen, de
omkringliggende tjenestebyggene (kulturskole, idrettsanlegg etc.) og grøntarealene. Dette vil trolig
skape en meraktivitet som kan legge til rette for videreutvikling i området.
Det aktuelle område er attraktivt. Med en eventuelt helhetlig revidering av reguleringsplanen kunne
kommunen trolig kunne funnet mange alternative bruksområder. Trengs dette området for å sikre
fortetting av boligmasse i fremtiden? Bør det vernes som fritidsområde? Bør det settes av til
parkeringsareal dersom kommunen bygger en ny svømmehall eller noe annet på området som i
dag er parkeringsplass?
Risør kommune har ikke for behandling av denne saken kunnet foreta en helhetlig revidering av
reguleringsplanen, og spørsmål er derfor om vi skal la disse spørsmålene stå ubesvart.
Dokumentnr.: 19/12607-2
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Rådmannens konklusjon
Vår viktigste ressurs for å skape vekst og utvikling er lokale initiativ og kommunen ønsker å strekke
seg langt i å tilrettelegge for disse.
Basert på at området det her handler om har et stort potensialet for ulike bruksområder, at det
trolig skapes konkurrerende møteplasser, og at den foreslåtte aktiviteten kan fortrenge ønsket
aktivitet fra Risør sentrum, anbefaler rådmannen likevel ikke å selge tomten.
Dersom formannskapet ønsker å selge området/arealet til AS Havnegaten 2-4, bør det legges til
grunn følgende vilkår:

1. Arealet skal kun benyttes til oppføring av lokale med butikk, cafe - og fritidstilbud for barn
2.
3.
4.
5.

og unge som skissert i denne saken. Dette inkluderer også at det legges til rette for omlag
80 offentlig tilgjengelig parkeringsplasser.
I salgskontrakten legges det til en tilbakekjøpsklausul der kommunen får rett til å kjøpe
tilbake arealet innen ett år dersom det ikke da foreligger en utbyggingsplan som svarer ut
beskrivelsene i søknaden, og deretter etter to år dersom byggeprosessen ikke er startet.
Kommunen gis forkjøpsrett ved et eventuelt videresalg
Fradelingen av arealet og oppføring av bygg forutsettes godkjent etter plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Prisen for tomten settes til kr. 70 pr m2, som gir en totalpris på ca 455 000,-.
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Oversiktskart omsøkt areal Caspersensvei 10.10.2019
Gnr.15 Bnr. 1
Grensene er ikke rettsgyldige
10.10.2019
Målestokk 1:1000
Risør kommune
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Saksprotokoll
Salg av areal Caspersensvei
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12607
Bård Vestøl Birkedal

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)
2 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019
26.11.2019

Saknr
19/60
19/135

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier godkjenner ikke salg av kommunens eiendom gnr. 15 bnr. 1
på ca. 6500 m² til AS Havnegata 2-4 som vist på situasjonskart datert 10.10.2019.

Bystyret (2019-2023) har behandlet saken i møte 26.11.2019 sak 19/135
Bystyret (2019-2023) vedtak
Saken utsettes.
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Saksprotokoll
Salg av areal Caspersensvei
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12607
Bård Vestøl Birkedal

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/60

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier godkjenner ikke salg av kommunens eiendom gnr. 15 bnr. 1
på ca. 6500 m² til AS Havnegata 2-4 som vist på situasjonskart datert 10.10.2019.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/60
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Risør kommune
Enhet kultur

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10103-6
Torolf Edgar Kroglund

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019
Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra rådmannen.
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Vedlegg
19_10103-1 Søknad om støtte til drift av eldresenteret i Risør _Vi over 60_ 209726_1_1
19_10103-2 Søknad om Driftstilskudd 2020 - Stiftelsen Amathea 222865_2_1
19_10103-3 Søknad om støtte til HLF, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand 223672_2_1
19_10103-4 191015 Søknad kommunal støtte 224101_1_1
19_10103-5 Søknad om økonomisk støtte til humanitære organisasjoner - Kiwanis Club Risør
224353_1_1
Søknadene
__________________________________________________________________________

Kort resymé
Det legges fram egen sak om fordeling av kommunale midler til humanitære organisasjoner og
frivillig organisert innsats.
Saksopplysninger
Risør kommune avsetter hvert år kr 100 000 til humanitære formål. Midlene er i tillegg til
kulturmidler til lag og foreninger og er i første rekke ment for alle som ikke faller inn under
retningslinjene for tildeling av kommunens kulturmidler. Det gis likevel anledning for lag og
foreninger som er basert på medlemskap å søke på disse midlene med prosjekter som faller inn
under retningslinjene.
Risør kommune vil for perioden 2018-2020 prioritere arbeidet med inkludering, integrering og
prosjekter hvor barn og unge er en viktig gruppe.
Retningslinjer for tildeling
1. Støtte til foreninger som har til hensikt å forebygge utenforskap og bygge gode møteplasser
på tvers av kulturell bakgrunn eller sosial tilhørighet
2. Støtte til arbeid som kommer felleskapet til gode og ikke er for de få
3. Støtte til arbeid som bygger en bedre hverdag gjennom samarbeid og kommunikasjon
4. Søkere skal ha sitt virke i Risør kommune
5. Søknadene samles opp og behandles en gang i året med søknadsfrist 15. oktober
Det har vært annonsert i Aust-Agder Blad. Det var innen søknadsfristen 15. oktober kommet inn
følgende søknader:
Kiwanis søker om 30.000 kr
Risør Pensjonistforening søker om 20.000 kr
Risør HLF søker om 30.000 kr
Amathea (i Kristiansand) søker uten søknadsbeløp
Vi over 60 søker om 40.000 kr
Formannskapet innvilget allerede i møte 14.03.19 10.000 kr til Krafttak mot kreft fra disse midlene.
Vurderinger
Dette er formannskapets «egne» penger og det overlates til formannskapet å beslutte fordelingen
av midlene ut i fra innkomne søknader.
Det bør gjøres en vurdering om disse midlene heller skal være del av de ordinære kulturmidlene
(med søknadsfrist 1. april) som tilfaller lokale lag og foreninger fra og med 2020. Det vil styrke de
lokale kulturmidlene og komme lokale lag og foreninger innen kultur og idrett til gode. Disse
midlene har en svært trang ramme.
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Eldresenteret i Risør
«Vi over 60»
Kirkegt.1
4950 Risør.
Org.nr: 0971499508.
Risør kommune
Fururnaveien 1
4950 Risør

Dato: 1. august 2019.

STØTTETIL DRIFTAV ELDRESENTERET
I RISØR«VI OVER 60».
Eldresenteret søker om støtte til drift av senteret for 2019 med
Kr. 40.000,-.
Pengene skal brukes til lønn daglig leder, samt drift.
Eldresenteret ble stiftet 24. november 1970 av Risør kommune
sosialstyret, i samarbeid med lag og foreninger.
For daglig drift er opprettet en deltidsstilling, ca 500 timer.
Inntekter til senteret er basert på støtte fra kommunen, fra lag og
foreninger, loddsalg, basarer samt inntekter fra kafeen.
Vi har ikke kontigenter, men ca 60 brukere til åpen kaffe onsdag og
fredag. Serverer snitter, kaker og kaffe og vi har forskjellige
underholdninger.
«Vi over 60» har i tillegg mannekengoppvisninger,

arrangerer dagsturer

samt arrangement for eldre utenfor byen. Mange har senteret som
eneste sosiale nettverk.

arc.
x.{&tr« t

Eldresenteret har kto: 2801 32 63312.
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AMATHEA
Stiftelsen

Amathea

Avd Agder

05.08.19

Henrik

29

Wergelandsgate

4612 Kristiansand
Telefon 815 32 005

E-post: agder@amathea.no
lnternett:

www.amathea.no

Bankgiro 8200.01 .78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

STIFTELSEN
Vi søker

AMATHEA

med dette

— SØKNAD OM DRIFTSTILSKUD

om tilskudd

til fortsatt

drift av vårt lokal

kontor

for 2020.

Kontoret

i

Kristiansand dekker Agder fylkene.
Hvert år tar 10 000-vis av jenter, kvinner og par i Norge stilling til om de skal fortsette
Å stå i et slikt valg er vanskelig for de fleste uavhengig av
eller avbryte et svangerskap.
alder og etnisitet. Unge jenter som akkurat har begynt på utdanning eller godt voksene
damer som trodde de var ferdig med barn henvender seg til oss. Ut i ifra lov om

svangerskapsavbrudd

harjenter/kvinner

råderett over egen kropp og valg. Som en

og gratis lavterskel
spesialisert
landsdekkende,
generelt, og har spisskompetanse
helsevesenet
innen graviditet og abort.

helsetjeneste
på veiledning

vi
kompletterer
og forebyggende

arbeid

har vi
hos oss kan foregå på vårt kontor eller per telefon. lKristiansand
Konsultasjoner
helse til alle
i seksuell og reproduktiv
klienter fra hele Agder. Vi tilbyr også undervisning
lag og helsepersonell.
i Agder, samt foreninger,
ungdomskoler

Stiftelsen

Amatheas

tjenestetilbud

er en del av de regionale

helseforetakenes

arbeid

med å oppfylle

retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-avbrudd.
Vi er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide,
som primæroppgave. Stiftelsen har over 40 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud og
alle våre tjenester er gratis for brukeren.

Stiftelsen Amathea har veiledningskontor i 14 av Iandets fylker. Ledelse og administrasjon holder til i
Oslo. l2018 ble det gitt over 12.000 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all
hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale
helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene.
Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefon/chatt tjeneste som betjenes alle hverdager kl. 08-20.
Vi tilbyr også prevensjonsveiledning, gratis kondomer og graviditetstesting. Mer informasjon finnes på
våre nettsider www.amathea.no.

Det er et helsepolitisk mål at det blir gitt undervisning til konfirmantgrupper,
skoler og høyskoler

om seksuell

og reproduktiv

trygg seksuell helse og om prevensjonsmetoder
undervisningsopplegg på www.un o ravid.no

helse. Stiftelsen

Amathea

ungdomsskoler, videregående
søker å gi kunnskap

om en

for slik å forebygge uplanlagt svangerskap. Se vårt
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AMATHEA
Stiftelsen har gjennom flere år arbeidet målrettet og kontinuerlig med å utvikle gode metoder og tilbud til
ungdom, kvinner og par med minoritetsbakgrunn. Målet er å sikre dem likeverdige helsetjenester.
Vi ønsker

Samhandlingsreformens

invitasjon

til samarbeid

mellom

organer

velkommen,

og er en

medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt
for å skape trygg seksualitet blant alle.
l følge våre brukerundersøkelser fra 2018 sier 96,6% at de blir møtt på en god måte og at de fikk snakket
om det som var viktig for dem. 86;4% forteller at samtalen var til svaert stor eller stor hjelp for dem i
situasjonen deres.

Stiftelsen

Amatheas

Wergelandsgården

veiledningskontor

for Agder

ligger i Henrik

Wergelandsgate

29,

5. etg.

Veiledningskontoret

har åpent

mandag—fredag

08.30-15.30.

Aktuelle opplysninger om kontorets drift i 2018:
.
1074 konsultasjoner
2 fødselsforberedende kurs for gravide kvinner
2 mor—barngrupper
Undervisning på ungdomsskoler og videregående skoler i tema: Uplanlagt graviditet og abort.
65 timer undervisning til 1600 eleverlforeningerlhelsepersonell
Samarbeid med helse—og sosialtjenesten i kommunene
Samarbeid med ideelle organisasjoner
Markedsføring av våre tjenester i både Aust- og Vest Agder

Vennlig

»

Hilsen

'äwgåskaarer

ao me'

Direktør

Kreutz

Anne—Margrethe
Knutsen
Sykepleier/veileder
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HLF Risør Gjerstad

Vegårshei Tvedestrand
Et lokallag

Hørselshemmedes

Orq.nr.921811

Risør

Landsforbund

Kontonr.

2801.51.13210

934

Kommune

ostmottak

risor.kommune.no

Risør

SØKNAD 0M STØTTE TIL HUMANl/ERE

HLF Risør Gj erstad Vegårshei

ORGANISASJONER

og Tvedestrand

20 000,- som Vi mottok høsten 2018. Tilskuddet
etablering
mellom

av veiledningskontoret

i stell og bruk av høreapparat.

2019.

vil igjen takke for til fjorårets

tilskudd

har vært til stor hjelp ved opprettelse

Dropp Inn på Solsiden

kl. 14.00 — 17.00 Våre likepersoner

veiledning

11. 10. 2019

er tilstede

på kr.
og

4, Risør. Vi holder åpent hver tirsdag

og hørselshemmede

får informasjon

Vi foretar også en enkel hørselstest

og

for de som

ønsker det.
Tidligere

tilskudd

ved annonsering
datautstyr,

fra Risør kommune

i aviser, brev og mail. Av utgifter

lokalleie

og reiseutgifter.

Brokelandsheiadagene,
disse standene

har vi informert

hj elpemidler,

har vi deltatt på

Dølemomarknaden,

Arendalsuka

og Risørdagen.

På

om laget og delt ut lagets brosjyre.
tilskudd

opptil

kr. 30.000,-

til kjøp av Ocilla
og trykking

Begrunnelse:

hørselstester,

samt tilhørende

utstyr

som pc og printer,

For å kunne utføre hørselstesting,

mye reising for å hente utstyret
ventetid

på fylkeslagets

for time hos høresentralen

har vi hittil fått låne fylkeslagets
går på omgang.

kontor i Grimstad

foretar vi enkel hørselstest.

trenger Vi eget utstyr. Videre trenger

vi midler til trykking

Vi ser frem til positiv tilbakemelding

på søknaden.

av kontor

Gjerstad

Vegårshei

Tvedestrand

Lillian Eriksen Sætre

Leder

sekretær/kasserer
mail.com

Da det er mange måneders

av vedlagte

Wivi Garthe

Wivi. arthe

lillsaetre@gmail.com

hørselstester

Dette medfører

For å få utført dette arbeide

Med vennlig hilsen
HLF Risør

drift

av brosjyrer.

utstyr. Det er etablert flere nye lag i Aust Agder og utstyret

e-mail:

våre tilbud og møter

kan nevnes hørselstekniske

Gj ennom sommeren

Vegårsheidagene,

Vi vil søke om helt eller delvis
stort

har gjort det mulig å markedsføre

brosjyre.
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Risør 15.oktober 2019
Til Risør kommune
Postmottak

Søknad om støtte til Risør Pensjonistforening
Vi viser til annonse i Aust-Agder blad 28.september 2019.
Risør Pensjonistforening ble reetablert i 2015. Foreningen er tilsluttet
Pensjonistforbundet og har et fast etablert styre. I og med at Risør
Pensjonistforening ikke kommer inn under retningslinjene for tildeling av
kulturmidler tillater vi oss å søke om støtte via denne ordningen.
Vi arbeider med å etablere et permanent miljø for pensjonister i Risør med
sosiale og humanitære aktiviteter, medlemsmøter med foredrag og
underholdning i et sosialt miljø der alle skal føle seg hjemme. Vi er godt i gang
med det. Foreningen har månedlige medlemsmøter som samler 40-70
personer hver gang.
Medlemstallet i dag er 238.
Risør Pensjonistforening foreslår kandidater til kommunens eldreråd og vi
ønsker å skolere våre representanter slik at de kan være viktige bidragsytere i
rådet. Det blir en særlig satsing på dette i 2020 siden nytt råd etableres for ny
bystyreperiode. Dersom det er ønskelig kan vi tilby denne opplæringen også til
øvrige medlemmer av eldrerådet.
Som kjent har Risør Pensjonistforening (og Forbundet sentralt) vært aktive i
forhold til velferdsteknologi i et samarbeid med Risør kommune. Blant annet
er flere medlemmer fra oss vakter i Teknologibanken. Innenfor dette området
vil det i årene framover være et stort behov for frivillig innsats. Risør
Pensjonistforening ønsker å bidra til dette også i framtida. I år har vi også så
vidt begynt å tilby hjelp til å håndtere nettbrett, smarttelefon og til dels PC.
Her trenger vi flere frivillige og også bruke ressurser på å styrke deres
kompetanse til å være veiledere.
Dette er også i tråd med Pensjonistforbundets satsing ‘Morgendagens
aktivitetssenter’. Tankene derfra vil Risør pensjonistforening bidra til å
realisere i Risør i et samarbeid med kommunen og andre aktører. De eldre i

19/74 Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 - 19/10103-6 Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 : 19_10103-4 191015 Søknad kommunal støtte 224101_1_1

Risør er i stor grad en ressurs og bidragsyter og kan bli det i enda større grad
dersom forholdene legges til rette for det. I den forbindelse er satsingen ‘Leve
hele livet’ viktig.
Vi søker om 20.000,- til støtte økonomisk for vår virksomhet det kommende
år. Midlene vil konkret bli brukt til: Leie av lokaler, innleie av
foredragsholdere, sosiale arrangement og kursvirksomhet. Mye av dette vil
også være åpent for ikke-medlemmer.
Vi jobber for en bedre hverdag for de eldre i Risør i en organisert form i tråd
med Pensjonistforbundets retningslinjer.

På vegne av
Styret i Risør Pensjonistforening
Jens Høibø
Leder

Harald Pettersen
Kasserer
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Ill

/i1( (0 IO 3 -'S
MOTTATT

i 6 OKT.2019
Risør 12.10.19

Risør Kommune
Postboks 158
4952 Risor

Søknad om økonomisk støtte til humanitære o anisas' oner.
Kiwanis Club Risør søker med dette om økonomisk støtte til humanitært arbeid i lokalsamfunnet.
Klubbens formål er at: Gjennom humanitært arbeid vil vi bidra til å forbedre svake gruppers
livssituasjon med fokus på barn og ungdom. I tillegg til økonomisk bidrag setter Kiwanis fokus på de
mellommenneskelige relasjoner, spesielt sett opp imot barn og unges oppvekstsvilkår.
Kiwanis Club Risør søker derfor om kr. 30.000, - som klubben ønsker å bruke til det som er
forannevnt i Kiwanis formål.
Kiwanis Club Risør håper med denne søknad på positiv tilbakemelding.
Vedlegg: Revidert regnskap og oversikt over tilskuddsmottakere.
Svar på søknad sendes til: Kiwanis Club Risør, Postboks 33 4951 Risor
Med vennlig hilsen
Kiwanis Club Risør
Sven Ordahl

Kwans
Saknad Rrsar Kommune

er en internasjonal human1tar organisasyon av fnvill1ge som aktuvt arbeder

S1de I av I

for barn og unge
Skrevet ut 12 10.2019

Risør kommune
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HJELPTIL HUMANITÆRE FORMÅL 1997 - 2019
"Gi et klassesett"
"Hjertet i våre tanker"
4 H leie Gjerstad
ADHD Norge avd. Aust Agder
Aksjon Barnehjelp i Kenya
Albania hjelpen
Antidopsdagen i Risør
Astma og Allergifor. Risør/Gjerstad
Astma og Allergifor. Aust Agder
Aust Agder ldretsskrets
Aust Agder Krisesenter
Autismeforeningen i Aust Agder
Barnehagene i Risør
Barneteater v/Folkeakedemiet
Barnas Kiwanisdag
Blomsterhilsner til jul
Blå Kors sommerleir
BRY DEG - Risørrussen
Burn Camp
CISVi Aust Agder

22 500
24 700
5 000
8 000
1500
30 000
2000

1717104

Overfort
Mental Helse Ungdom
Minnesmerke Vierli - bekransning
Musikkens Hus i Gjerstad
Narkotikaguiden
Norge - Moldovia
Prosjekt "Et teppe"

2 000

PU kvelder

5 000

Redningsselskapet sommerskole
Risør 275
Jubileumsbok
Risr Alderssenter - Bilkommit?

5 000
1500
12 000
177 598
1 750
90 022
51003
1000
6 625
51000
2 000

r-

Risør Barneskole - biblioktek
Risør Baptistkirke - musikk
Risør Fotballklubb
Risør Idrettslag

51556
17 770
10 000
2 577
5 000
1600
25 884
2 500
1 000
1 900
3000
8 000
76 875
1500

Risør kirke - reperasjon
Risør lag av H L F
Risør og Gjerstad lag av Diabetsfor.
Risør og Gjerstad lag av NFU
Risør Håndballklubb

81 000

20 000
1000
3 000
6 000

Diverse uspesifisert
Eliminate

42 547
70 800

Risør Klatreklubb
Risør Musikkorps

15 000
10 000

Emanusbarn (ferie hos Karsten Isaksen)
Flomofre etter tsunami
Flyktninger fra Kosovo
Foreningen for brystopererte
Foreningen for hjertesyke barn

3 000
20 000

Risør Musikkteater
Risør Seilforening - A-jolle

12 800

5 000

Risør Skolemusikkorps

64 000

3 000

Risør Vardens svømmegruppe
Risør Ungdomsskole - juleball
Risør Ungdomsskole - Polentur
Risør Ungdomsteater

20 000
7 610
41450

Rock mot rus
Sandnes Ressurssenter
Sagjordets venner
Sang i øst
SFO Søndeled

15 500
15 000
6 250
5 025

38 000

Skansen Ungdomsklubb

30 000

2 000
14 000

SOLMO fritidssenter

3 000

Fredsparken i Risør
Frelsesarmeen

21000

Frivillighetssentralen

21634

Frydenborgsenteret
Frydenlux

50 000

Gi dem en framtid
Givertjenesten Risør Menighet
Gjerstad Idrettslag
HBF Aust Agder
Hjemmetjenesten - juleaften
Hope barneskole - lekestue
Hope IL- tennisbane
Hyggefest for eldre i Risør
ldrettslaget IDUN
Jordskjev i Haiti
Jordskjev i Nepal
Jordskjelv i Italia
Julejam
Katastrfeofre i Guatemala
Katastrfeofre i Pakistan
KC Alfas del Pi
Kiwanis Cup
Kiwanisbenken
Kiwanisdukker
Kiwanismodellen
Kiwaniaparken - gave til Risørs befolkning
Kiwanis - JD prosjekt
Kiwanis internasjonale fond

6 320

3 000
10 000
3 000

1500
3 000
163 216
3 000

3 000

5 000

3 000
500 950

SOS rasime - Risr
Speiderne I Risør
Stasjonen

66 235
27 831

Sutokobas venner/Day Care Senter

22 000

1000

16 000

Sykehusklovnene

3 000

10 000
5 000
2 500

5 000

3 000

Søndeled og omeng husflidlag
Sorlandet sykehus - TV'er
Team 9 ABC 2000
Tjenna barnehage - gapahuk

3 000

Titas

4000

Trialklubben i Gjerstad
Trytas jr. avd.
TV-aksjon
Verdensdag for psykisk helse
Vi over 60
Villvin barneverksted

5 229
2 630
13 034
492 871
12 113
45 500
2 400

Kontaktsenteret
Konvoybyen

14 000

Kulturskole øst i Agder musikkoppi. PU
LIONS krus
LITAUEN - hjelp til diverse skoler

22 500

Låvefest med Sputnik - Nipe
Mental Helse Risør

SOS barnebyer

5 000

1000
1425
43187
22 000

2 703
1000
5 000
12 600
5 000
5 000
24 600
6 000
22 500
28 000

Ung i Fokus
Ungdomsprestens arbeid
Ungdomslaget IDUN
Ungdomsklubben
Urheia Vel
Utekontakten i Risør

25 000

Østre Agder Blindeforbund
Åpen fredagskveld Søndeled

25 000

8 500
1717104

kr 3 133 020

7 500
16 000

5
15 200
2500
2 500

3 133 020
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BALANSE PR 30092018

IB 10.17

Bevegelse

UB 09.18

EIENDELER

Omlopsmidler
1010
Kasse
Gjerstad Sparebank
1031
Gjerstad Sparebank, Kiwanismodellen
1036
Kundefordringer norske
1210
Tilgode medlemskontingent
1211
Andre kortsiktige fordringer
1280
Sum omlopsmidler

52 717,15
411630,61
0,00
35 925,00
9 000,00
4 078,49
513 351,25

22
68
37
-6

323,21
361,50
102,32
700,00
750,00
0,00
121837,03

75 040,36
479 992,11
37 102,32
29 225,00
9 750,00
4 078,49
635188,28

Anleggsmidler
Opptjente renteinntekter
1460
Kiwanismatr. for videresalg
1470
Interim kjøp Kiwanisbutikken
1498
1910
Bygninger
Sum anleggsmidler

1360,91
2 735,00
3 605,00
1524 280,19
1531981,10

134,35
0,00
0,00
0,00
134,35

1495,26
2 735,00
3 605,00
1 524 280,19
1532 115,45

SUM EIENDELER

2 045 332,35

121971,38

2 167 303,73

-1 967,00
-3 661,00
0,00
0,00
-705 763,01
-711391,01

71,00
3 407,00
-3 361,26
366 030,88
-84 401,50
281 746,12

-1 896,00
-254,00
-3 361,26
6 496 399,93
-790 164,51
-429 644,89

0,00
-1 333 941,34
0,00
-1 389 000,87

-20 000,00
0,00
19 415,70
19 415,70

-20
-1 333
19
-1 334

-2 045 332,35

301161,82

-2 167 303, 73

GJELDOG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld
2490
Opptjente feriepenger
2600
Forskuddstrekk
Annenkortsiktig gjeld
2690
2698
Kiwanismodellen
2699
Humanitærkonto
Sum kortsiktig gjeld
Egenkapital
2956
Pengegave ved 50 års jubileet fond
2960
Egenkapital
2990
Udekket tap/ikke disp. resultat
Sum egenkapital

000,00
941,34
415,70
525,64

BEREGNETRESULTAT
SUM GJELDOG EGENKAPITAL

nitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 - 19/10103-6 Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 : 19_10103-5 Søknad om økonomisk støtte til humanitære organisasjoner - Kiwanis Club Risør 224353_1_1

RESULTATREGNSKAP2017/2018

Konto

Navn
Budsjett

Oppn.

-31800,00
-43 532,50
0,00
-10 506,31
-51450,00
-2 400,00
-21450,00
-6 559,00

-33 600,00
-49 500,00
0,00
-12 000,00
-58 000,00
-2 400,00
-25 000,00
-10 500,00

94,64 %
112,15 %

SUM INNTEKTER

-167 697,81

BRUTTOFORTJENESTE

-167 697,81

DRIFTSINNTEKTER
3010 Medlemskontingent
3110 Båtlotteriet, netto
3120 Tecnobingo, netto
3130 Grasrotandel, netto
3600 Leieinntekter Kiwanishuset
3615 Trådløst nettverk
3620 Betalt for vask
3690 Andre inntekter

2016/2017

Regnskap

-31 800,00
-55 512,33
-168,00
-13 377,90
-63 450,00
-2 400,00
-32 450,00
-10 523,00

-191 000,00

111,48 %
109,40 %
0,00%
129,80 %
100,22 %
109,78 %

-209 681,23

-191000,00

109,78 %

-209 681,23

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte
5090 Avsetning feriepenger
Sum lønnskostnad

21900,00
2 539,00
24 439,00

25 000,00
2 500,00
27 500,00

127,20 %
96,72 %
124,43 %

31 800,00
2 418,00
34 218,00

Andre driftskostnader
6110 Elektrisk kraft
6230 Komm. avg. og renovasjon
6250 Forsikring bygg
6270 Renhold
6290 Andre kostnader lokaler
6450 Inventar og utstyr
6500 Reparasjoner og vedlikehold
6710 Kontorrekvisita
6750 Trykksaker
6780 Kurs/opplæring
6790 Andre kontorkostnader
6800 Internett
6810 Betalingsterminal
6850 Porto
7320 Mat og kaffe
7325 50 års jubileumsfest(Gjerstad)
7330 Vår- og høstfest o.l.
7360 Representasjon
7365 Kiwanisskjorter/jakker
7400 Viseguvenøens utgifter
7412 Kont. District Norden og Kl-EU
7500 Gaver og oppmerksomheter
7780 Bankgebyrer
7781 Gebyrer Vipps
7820 lnnk. på tidl. avskr. fordr.

20 000,00
19 324,90
13 000,00
10 726,76
13 300,00
11439,00
15 000,00
27 348,25
6 500,00
6 396,73
10 000,00
30 806,00
2 000,00
1338,00
1057,00 -438 200,00
0,00
0,00
5 000,00
5 180,00
1000,00
1100,00
6 000,00
5 769,00
4 500,00
4 705,67
500,00
130,00
12 000,00
11 785,20
0,00
9 997,53
13 000,00
2 890,28
21 200,00
21 207,00
6 700,00
6 701,25
0,00
0,00
30 000,00
29 599,77
5 000,00
8 262,00
1000,00
1283,00
300,00
200,56
0,00
0

110,29 %
117,64 %
89,29 %
118,99 %
111,00 %
206,36 %
130,35 %
21,10
0,00%
0,00 %
148,37 %
108,79 %
100,56 %
272,00 %
107,60 %

22 058,80
15 292,90
11876,00
17 848,25
7 215,25
20 636,00
2 607,00
1 218,00
0,00
0,00
1483,65
6 527,34
4 525,00
1360,00
12 912,47
22 669,60
-1 800,00
22 550,00
0,00
3 240,00
33 654,18
1 000,00
1 419,40
867,89
0

0,00%
106,37 %
0,00%
0,00%
20,00 %
141,94 %
289,30 %
0,00%

nitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 - 19/10103-6 Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats 2019 : 19_10103-5 Søknad om økonomisk støtte til humanitære organisasjoner - Kiwanis Club Risør 224353_1_1

7890 Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader

0,00
217 247,90

0,00
-252 200,00

0,00%
-86,31 %

SUM DRIFTSKOSTNADER

241686,90

-224 700,00 -112,10 %

251879,73

DRIFTSRESULTAT

73 989,09

-415 700,00

Finansielle inntekter/kostn.
8070 Renteinntekter bank
8170 Andre rentekostnader

-2 005,56

-2 000,00
,00
-2 000,00

102,46 %
0,00%
102,46 %

-2 049,16
0
-2 049,16

-16 000,00
0,00
-16 000,00

128,80 %
129,59 %

-20 608,64
-125,00
-20 733,64

-433 700,00

-4,48 %

19 415,70

Sum finans. inntekter/kostn.
Ekstraordinære inntekt
8405 Mva kompensasjon
8410 Erstatninger ved leie
Sum ekstraordinær inntekt
ÅRSRESULTAT(UNDERSKUDD)

0
-2 005,56

-16 924,00
0
-16 924,00

55 059,53

0,00%

8 500,00
217 661,73

42198,50
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Saksprotokoll
Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats
2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10103
Torolf Edgar Kroglund

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/68

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra rådmannen.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/68
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11843-1
Camilla Trondsen Solli

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia
Rådmannens forslag til vedtak
Avtale datert 26.08.2019, om overføring av justeringsrett til utbygger ved Randheia godkjennes.
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Vedlegg
Avtale om justering av MVA 26.08.2019
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble godkjent av bystyret 22.06.2016 sak 111/16.
Utbyggingsområdet ble deretter solgt til Kamperhaug Boligutvikling Sør og det ble inngått en
utbyggingsavtale godkjent av Risør bystyre 30.11.2018 sak 111/17. I henhold til utbyggingsavtalen
skal det inngås en egen avtale med det formål at merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige
infrastruktur som utbygger skal opparbeide, ikke skal bli en endelig kostnad i prosjektet. Denne
avtalen fremmes nå for politisk behandling.
I saken skal det tas stilling til om vedlagte momskompensasjonsavtale, om overføring av
justeringsrett, kan godkjennes slik den foreligger. Alternativet er å gjøre endringer i avtalen, eller å
ikke tilby utbygger en avtale om momskompensasjon.
Det innstilles på å godkjenne vedlagt avtale om overføring av justeringsrett slik den foreligger.
Saksopplysninger
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble godkjent av bystyret 22.06.2016 sak 111/16.
Utbyggingsområdet ble deretter solgt til Kamperhaug Boligutvikling Sør og det ble inngått en
utbyggingsavtale godkjent av Risør bystyre 30.11.2018 sak 111/17. I henhold til utbyggingsavtalen
skal det inngås en egen avtale med det formål at merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige
infrastruktur som utbygger skal opparbeide, ikke skal bli en endelig kostnad i prosjektet.
Infrastrukturanlegg skal overtas av kommunen etter utbygging, jmf. utbyggingsavtalen.
Bystyret har tidligere, i forbindelse med utbyggingsalternativer 31.03.2016 sak 41/16, vedtatt at
enten anleggsbidragsmodellen, eller justeringsmodellen, kan benyttes som
momskompensasjonsavtale.
Utbygger har forespurt en momskompensasjonsavtale etter at utbyggingen er igangsatt. Dermed
er justeringsmodellen eneste alternativet for momskompensasjon dersom man skal inngå en slik
avtale.
Justeringsmodellen har ikke vært benyttet i Risør tidligere, og er i motsetning til
anleggsbidragsmodellen ikke hjemlet i plan- og bygningsloven, men gjennom privat avtalerett og
merverdiavgiftsloven. Dermed gjelder ikke samme regler i forhold til offentlighet og lov om
offentlige anskaffelser. Ved justeringsmodellen skal utbygger være ansvarlig, prosjektere, bygge
og bekoste infrastrukturanleggene. Anleggene skal deretter overføres vederlagsfritt til kommunen
for eie, drift og vedlikehold. Kommunen overtar justeringsretten og krever merverdiavgiften (mva.)
tilbakeført fra staten. Tilbakebetalingen skjer over en tiårsperiode etter at kommunen har overtatt
infrastrukturanleggene hvor 1/10 av betalt mva. tilbakebetales hvert år. Kommunen overfører
videre tilbakebetalt mva. til utbygger. Utbygger vil få fratrekk for kommunens administrative arbeid
knyttet til avtalen.
Utbygger er gjort kjent med utkastet til avtalen og betingelsene. Endelig signering vil gjennomføres
etter politisk behandling.
Økonomi
Oppfølging av avtalen krever noe arbeid fra kommunens økonomiavdeling over tid. Det foreslåes
derfor et administrasjonsgebyr 15% av justeringsretten som kompensasjon for dette arbeidet (15%
av det årlige tilbakebetalte momsbeløpet).
Det er varierende hvor stort beløp/prosentandel kommuner velger å beholde av det årlige
momsbeløpet. Enkelte kommuner beholder opp mot 70%. I vurderingen av denne andelen, har
Risør valgt en prosentandel som gjenspeiler ca. beregnet arbeidsmengde knyttet til avtalen.
Dokumentnr.: 19/11843-1
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Avtalen forøvrig gir ingen økonomiske konsekvenser eller risiko for Risør kommune.
Kommuneplan
Å tilby en momskompensasjonsavtale reduserer utbyggers totale kostnad for infrastruktur i
prosjektet. Dette kan stimulere til økt byggeaktivitet og er i samsvar med kommuneplanens
hovedmålsetting «vi skal vokse».
Folkehelse og levekår
Avtalen gir ingen konsekvenser for folkehelse og levekår.
Klima og miljø
Avtalen gir ingen konsekvenser for klima- og miljø.
Næringsperspektiv
Det er flere fordeler ved å kunne benytte ordninger som reduserer merverdiavgiftskostnaden i
utbyggingsprosjekter. Momsavtaler kan gi et positivt forhandlingsklima, initiere til utvikling og
vekst i kommunen, samt medvirke til at det er mulig å gjennomføre helhetlige utbygginger.
Tiltak som kan legge til rette for byggeaktivitet og begrense kostnadene ved utbygging vil kunne
være med på å gjøre Risør til en attraktiv kommune å etablere seg i for en utbygger.
Vurderinger
Det er tidligere vedtatt at man kan benytte både anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen
ovenfor utbygger på Randheia. I dette tilfellet er det kun aktuelt med justeringsmodellen ettersom
utbyggingen har startet og entreprenør allerede er engasjert. Ulempene med justeringsmodellen er
at det krever oppfølging av kommunen over relativt lang tid og medfører noe merarbeid for
økonomiavdelingen. Avtalen sørger for at merarbeidet for kommunens administrasjon
kompenseres med 15% av justeringsbeløpet hvert justeringsår.
Detaljer om overdragelse og gjennomføring av justeringen er spesifisert i avtalen.
Fordelen med å inngå denne avtalen ansees som større enn ulempene og bør gjennomføres.
Rådmannens konklusjon
Avtale om overføring av justeringsrett mellom Risør kommune og Kamperhaug Boligutvikling Sør
bør godkjennes slik den foreligger.

Dokumentnr.: 19/11843-1
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Avtale om overføring av justeringsrett
26.08.2019

1. Avtalens parter
Risør kommune, org.nr: 964977402
Kamperhaug Boligutvikling Sør AS (Utbygger), org.nr: 920 424 066
2. Bakgrunn og formål
Detaljreguleringsplanen for Randheia ble godkjent av bystyret 22.06.2016 sak 111/16.
Utbyggingsområdet ble deretter solgt til Kamperhaug boligutvikling og det ble inngått en
utbyggingsavtale godkjent av Risør bystyre 30.11.2018 sak 111/17. I henhold til
utbyggingsavtalen skal det inngås en egen avtale med det formål at
merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige infrastruktur som utbygger skal opparbeide,
ikke skal bli en endelig kostnad i prosjektet. Infrastrukturanlegg skal overtas av kommunen
etter utbygging, jmf. utbyggingsavtalen.
Denne avtalen regulerer overføring av justeringsrett på Infrastrukturen fra Utbygger til
Kommunen, jf. merverdiavgiftsloven §§ 9-1 flg. med tilhørende forskrifter.

3. Gjenstand for justering
Justeringsplikten og -retten skal overføres for alle deler av infrastrukturanlegg som overdras
kommunen vederlagsfritt til eie og drift. Justeringsplikten og -retten overføres fra det
tidspunkt anlegget overdras til kommunen ved overdragelsesforretning. Tilbakebetaling av
merverdiavgiften skjer over en 10-årsperiode fra overdragelsesdatoen for det enkelte anlegg.
I samsvar med merverdiavgiftsloven kapittel 9 og forskrift om merverdiavgift kapittel 9,
særlig § 9.3.3, skal utbygger oversende til kommunen en skriftlig oppstilling som inneholder
alle nødvendige opplysninger og hvordan merverdiavgiften fordeler seg på de ulike delene av
prosjektet.
Utbyggers utarbeidelse av infrastruktur på Randheia, jmf. Utbyggingsavtalen og
rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene §2:








Vei, gangvei og avkjøringer
Vann og avløp
Overvann
Renovasjon
Fordelingsanlegg strøm, el, tele, TV m.m.
Veilys
Lekeplass

Den skriftlige oppstillingen skal være datert og undertegnet av utbygger, og attestert av revisor ved
første års innsendelse. Kommunen skal i tillegg motta fakturakopier av alle bilag som danner
grunnlag for ovennevnte oppstilling.

19/75 Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia - 19/11843-1 Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia : Avtale om justering av MVA 26.08.2019

4. Gjennomføring av justering
Overføring av justeringsrett setter kommunen i stand til å fremme krav om justering på sine
kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift for 6. termin hvert år. Kravet for det enkelte år
utgjør 1/10 av latent justeringsrett som overdrager har pådratt seg ved utbygging av
anleggene. Overdrager skal sende påminnelse til kommunen om fremsettelse av
justeringskrav innen 31. desember det enkelte år. Påminnelsen sendes Risør kommune
v/økonomi med henvisning til denne avtalen. Kommunen fremmer krav om
merverdiavgiftskompensasjon/refusjon for hele kalenderåret i oppgaven for 6. termin hvert
år, jmf. merverdiavgiftsforskriften § 9.5.1 (1). Kommunen overfører årlig utbetalt
kompensasjonsbeløp. Overføring av justert merverdiavgiftsbeløp fra kommunen til utbygger
skal skje innen fjorten dager etter at kommunen har mottatt kompensasjonsbeløpet fra
staten.

5. Risiko og ansvar
Risiko for endringer i regelverk eller praktisering som medfører at justeringsrett endres, eller
helt bortfaller, påhviler utbygger.
Utbygger har ansvaret for at opplysningene som nevnt i punkt 3 og 4 er materielt og formelt
korrekte. Kommunen har ansvar for feil og mangler i forhold til innsending av krav om
kompensasjon, herunder for at kompensasjonsoppgaver blir sendt inn i tide. Dersom
Justeringsbeløpet av andre grunner ikke blir utbetalt fra avgiftsmyndighetene til kommunen,
har ikke overdrageren krav på utbetaling fra kommunen.
Dersom opplysninger som nevnt i denne avtalen endres etter at avtalen er inngått, skal
Utbygger rette dette overfor Kommunen dersom opplysningene kan påvirke kommunens rett
til å justere.
Dokumentasjon som nevnt i denne avtalen eller som kan ha betydning for justering av
inngående merverdiavgift på kapitalvarene omhandlet i avtalen, skal oppbevares i 10 år etter
siste år i justeringsperioden. Utbygger plikter videre å oppbevare regnskapsbilagene som
danner grunnlaget for avtalen i 10 år etter siste år i justeringsperioden.
Avtalen og oppstillinger som nevnt i avtalen skal oppbevares av Partene.

6. Administrasjonsgebyr
Kommunen beregner et gebyr for det administrative arbeidet som denne avtalen medfører
med 15 % av mottatt justeringsbeløp (1/10 av total justeringsrett) fra staten per år.
Administrasjonsgebyret forfaller til betaling ved mottatt justeringsbeløp fra staten og
motregnes av kommunen ved utbetaling til utbygger.
7. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller med
tilknytning til denne avtalen, skal partene forsøke å løse i minnelighet.
Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de
alminnelige domstoler.
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Denne avtale er utstedt i 2 – to – originaleksemplarer, hvorav hver part beholder ett.

Risør, dato:______________________________

Risør kommune
Ordfører

Kamperhaug boligutvikling Sør
Harald Frigstad
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Saksprotokoll
Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11843
Camilla Trondsen Solli

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/67

Rådmannens forslag til vedtak
Avtale datert 26.08.2019, om overføring av justeringsrett til utbygger ved Randheia
godkjennes.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/67
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.

side 1 av 1

mskompensasjon ved utbygging av Randheia - 19/11843-2 Vedtak FMS, 14112019, Sak 19/67, Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia : Vedtak FMS, 14112019, Sak 19/67, Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia

Saksprotokoll
Avtale om momskompensasjon ved utbygging av Randheia
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11843
Camilla Trondsen Solli

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/67

Rådmannens forslag til vedtak
Avtale datert 26.08.2019, om overføring av justeringsrett til utbygger ved Randheia
godkjennes.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/67
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.

side 1 av 1

r. 234 fra gnr. 16 bnr. 1 Kjøper: Cato og Inger Tora Solstad Videreført fra ePhorte sak 11/1674 : Søknad om kjøp av tilleggstomt Sted: Ringveien 29 gnr. 16 bnr. 234 fra gnr. 16 bnr. 1 Kjøper: Cato og Inger Tora Solstad Videreført fra ePhorte sak 11/1674

Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10360-4
Marita Herigstad Halvorsen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Søknad om kjøp av kommunal tilleggstomt fra gnr. 16 bnr. 1
Sted: Ringveien 29 gnr. 16 bnr. 234, 235 og 1114
Søker: Cato og Inger Tora Solstad
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen innstiller på salg av areal på ca. 150m² vist som «Foreslått areal» på situasjonskart
datert 11.10.2019.
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Vedlegg
Situasjonskart datert 11.10.2019.
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Eiere av boligeiendommen Ringveien 29 gnr.16 bnr. 234, 235 og 1114 søker om kjøp av
kommunalt tilleggsareal tillagt sin boligeiendom.
Omsøkt areal er på ca. 460m² og vist på situasjonskart av dato 11.10.2019 som areal A= ca.
120m² og areal B= ca.340m².
Formannskapet skal ta stilling til salg av omsøkt areal.
Rådmannen innstiller på å selge deler av omsøkt areal.
Saksopplysninger
Omsøkt areal ligger utenfor reguleringsplanen for Randvik hvor kommuneplanen er styrende.
Kommuneplanen viser kun overordnede formål, og nærmere utnyttelse av arealer skal derfor
gjøres gjennom en detaljert plan. En eventuell fradeling av arealet avhenger derfor av
dispensasjon fra dette plankravet. Deler av omsøkt areal er avsatt til boligformål (gult) og deler er
avsatt til friområde (grønt). En eventuell fradeling av friområde forutsetter derfor også dispensasjon
fra arealformålet.
Da søkers formål med omsøkt areal er i strid med formålet i kommuneplanen, må spørsmål om
salg av arealet fremmes Formannskapet.
Nåværende eiere søkte i 2012 om å få kjøpt et tilleggsareal på ca. 120 m². Arealet var regulert til
friområde, og inneholdt en gammel stitrasè som førte ned til Randvikstien. Søknaden ble behandlet
av Formannskapet som vedtok salg av arealet. Det ble samtidig satt vilkår om at søker skulle
rydde en sti vest for arealet for å opprettholde allmennhetens tilgjengelighet til Randvikstien og
Flisvika. Ny stitrasé er blitt opparbeidet, og vilkåret anses oppfylt.
Søker skriver følgende i sin søknad:
«Vi søker om å utvide tomten for å få en mer naturlig avgrensning på tomtens yttergrenser og
høydekurver. Deler av arealet det er snakk om er utilgjengelig for allmennheten fordi det er
gjengrodd og det ligger ikke i et område der det er naturlig å ferdes ut i fra andre stier og veier i
området. Høyder i terrenget gjør at arealet det søkes om vanskelig kan benyttes til noe som er til
glede eller til nytte for allmennheten.»
Det søkes om kjøp av begge areal (A+ B), men alternativt kun areal B om de ikke får kjøpt begge
areal. Om de ikke får kjøpt og fradelt noe areal, søker de om å kunne benytte området.
Økonomi
Formannskapet har i sak 57/09 fastsatt pris på salg av mindre tilleggsarealer til boligformål:
Det fastsettes en kvadratmeterpris på kr. 25,- ved salg av kommunalt tilleggsareal til boligformål.
Kvadratmeterprisen indeksreguleres.
- For arbeidet med utstedelse av dokumenter skal kjøper, i tillegg til behandlings- og
tinglysingsgebyr, betale et administrasjonsgebyr til Risør kommune på kr. 1500,- Behandling av enkle grunnavståelser delegeres fra Formannskapet til Rådmannen dersom:
o Arealbruken ikke er i strid med stadfestet plan
o Det ikke er nabotvist
- I strandområder/skjærgården med høy grunnverdi skal arealene takseres av kommunens
takstutvalg.
For søker utgjør dette:
KPI justert pris på salg av tilleggsareal er pr. september ca. kr. 32,-kr. pr. kvm.
I tillegg vil det tilkomme gebyrer for: Behandling av fradeling, dispensasjonsgebyr,
oppmålingsgebyr og administrasjonsgebyr samt tinglysningskostnader.
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Kommuneplan
Ett av hovedmålene i kommuneplanen er satsingsområdet attraktivitet, og kommunen ønsker å
legge til rette for at våre innbyggere skal trives og fortsette å bo her. For søker vil kjøp av et
tilleggsareal føre til økt botrivsel, og salg og fradeling samsvarer derfor med kommunens
overordnede føringer.
Folkehelse og levekår
Deler av omsøkt areal ligger til friområde. Slike områder er til fri benyttelse for allmennheten, og
viktige å ivareta for å legge til rette for friluftsliv og rekreasjon.
Klima og miljø
Ikke relevant.
Næringsperspektiv
Ikke relevant
Vurderinger
Risør kommune har en generell praksis med å være varsom med å selge og fradele arealer som
berører friområder. Salg av slike arealer vil kunne gi negative konsekvenser for bruk av området,
og det er viktig å sikre allmennhetens interesser. I dette tilfellet vil det også være uheldig på grunn
av konsekvenshensyn for omkringliggende boligeiendommer. Det er flere boligeiendommer som
grenser mot tilsvarende friområder, og dersom man åpner opp for å selge slike arealer, vil dette
kunne gi presedens for de boligeiendommene som ligger vendt ut mot samme friområde. I tillegg
ligger søkers og omkringliggende eiendommer svært synlig sett fra sjøen. Hvis det selges ut
arealer fra dette friområdet, og dette frem i tid blir bebygd, kan dette gi en negativ eksponering. Det
er også uheldig å selge slike arealer da det fører til privatisering av et landskap som bør skånes og
holdes urørt.
Dagens areal til Ringveien 29 er på ca. 1500 m² og er en av de større boligtomtene i dette
området. Omsøkte areal vil utgjøre en stor tomteutvidelse, og vurderes til å være i overkant sett
opp mot søkers begrunnelse for ønsket areal.
Deler av omsøkt areal B inngår i et område avsatt til boligformål i kommuneplanen (gult). Denne
formålsgrensen er satt i en overordnet plan, og er ingen detaljert avgrensning. Det er altså ikke gitt
at det er egnet som areal til en boligeiendom, men denne del av omsøkt areal B samsvarer
allikevel med kommuneplanens formål. Det er også areal B som søker oppgir som det mest
ønskelige arealet. Rådmannen har derfor gjort en vurdering av den del av gult areal hvor terrenget
har flate partier som kan nyttes, og foretatt en naturlig avgrensning av dette opp mot søkers
eiendom. Dette vil utgjøre et totalt areal på ca. 150m² og vil imøtekomme søker på deler av ønsket
areal. Foreslått areal er vist på vedlagte situasjonskart datert 11.10.2019.
Rådmannens konklusjon
Store deler av omsøkt areal ligger i område avsatt til friområde. Et evt. salg av areal i friområde bør
unngås av konsekvenshensyn. Å gi tillatelse til bruk av grunn, slik søker alternativt søker om, er
ikke noe kommunen vanligvis gjør. Rådmannen ønsker derfor ikke å åpne opp for slik praksis.
For å komme søker i møte, foreslår Rådmannen salg av et areal med en hensiktsmessig
avgrensning innenfor formålet boligbebyggelse i kommuneplanen. Foreslått areal er vist på
situasjonskart datert 11.10.2019.
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Situasjonskart datert 11.10.2019
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Grensene er ikke rettsgyldige
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Målestokk 1:750
Risør kommune
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Saksprotokoll
Søknad om kjøp av tilleggstomt Sted: Ringveien 29 gnr. 16 bnr. 234
fra gnr. 16 bnr. 1 Kjøper: Cato og Inger Tora Solstad Videreført fra
ePhorte sak 11/1674
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10360
Marita Herigstad Halvorsen

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/62

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen innstiller på salg av areal på ca. 150m² vist som «Foreslått areal» på
situasjonskart datert 11.10.2019.
Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/62
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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kommune
Enhet plan og bygg
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/13065-2
Ahmed Imad Joseph

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom Sted: Lindknuten 10
gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør
kommune
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier viser til saksutredninga og godkjenner ikke salg av et tilleggsareal
fra kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 13 som omsøkt.
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Vedlegg
Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig Sted: Lindknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Søker: Magne
Sivertsen
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Eiere av Lindknuten 10, gnr. 16 bnr. 1429 (16/1429) søker om å kjøpe en tilleggstomt på ca. 235
m² for å kunne oppføre en frittliggende garasje til boligeiendommen. Arealet eies av Risør
kommune, gnr. 16 bnr. 13 (16/13).
Formannskapet som grunneier skal ta stilling til om det er ønskelig å selge arealet. Dersom
formannskapet ønsker å selge arealet, bør det settes krav om endring av gjeldende
reguleringsplan før fradeling finner sted.
Rådmannen anbefaler ikke salg av omsøkt areal.
Saksopplysninger
Tilleggstomta ligger innenfor reguleringsplanen for Linddalen boligområde, og er i
reguleringsplanen satt av til friluftsformål (FL1). Fradeling av arealet vil være avhengig av
dispensasjon fra arealformålet. Omsøkte areal ligger sør for boligtomta 16/1429 og er vist på
situasjonskart datert 22.03.19. Arealet er på ca. 235 m² og søkes tillagt boligeiendommen 16/1429
for å kunne oppføre en frittliggende garasje.
I søknaden skriver søker/kjøper at det er ønskelig å kjøpe arealet for å sette opp garasje og for å
løse parkeringsproblematikken.
Formannskapet behandler ikke saken som forvaltningsorgan etter forvaltningsloven, men som
grunneier (ingen klageadgang).
Boligen har fra før en garasje på 18 m², integrert i bolighuset, samt et lager på ca. 45 m².
Det er ingen naboer som er direkte berørt av omsøkt areal.
Dersom formannskapet som grunner godkjenner salg av arealet, vil opprettelse av eiendommen
kreve søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Økonomi
Arealet som søker ønsker å kjøpe består av mye terreng og må opparbeides og reguleres av
kjøper, ved en eventuell utbygging. Kommunen har i tilsvarende saker med salg av kommunalt
areal som tilleggsareal, operert med en kvadratmeterpris på kr. 32,-, jf formannskapsvedtak 57/09.
Kommuneplan
Hovedmålet i kommuneplanen er at “vi skal vokse” gjennom kunnskap, regional utvikling og
attraktivitet. Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut. Den tydeligste indikatoren på
om vi lykkes med å øke kommunes attraktivitet, er om de som flytter hit og bor her blir værende.
Salg av omsøkt areal kan bidra til å heve kvaliteten, attraktiviteten og muligheten for de som
allerede bor på eiendommen 16/1429. Rådmannen ser ikke at salg av areal til boligeiendommen
16/1429 vil være i strid med kommuneplanens hovedmål.
Folkehelse og levekår
Omsøkt tiltak vil ikke medføre noen negative konsekvenser for folkehelsa eller levekårene. Tiltaket
legger opp til å heve kvaliteten og økt utnyttelse av boligeiendommen 16/1429.
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Klima og miljø
Planene med å etablere garasje vil ikke ha noen større konsekvens for klima eller miljø, men all
bearbeiding av terreng og oppføring av bygg har et klimaavtrykk i form av ressursbruk.
Næringsperspektiv
Ikke relevant for saken.
Vurderinger
Boligeiendommen 16/1429 har et areal på ca. 560 m², som er en vanlig tomtestørrelse for
boligtomtene på Linddalen. Boligfeltet ble planlagt med høy arealutnyttelse innenfor de avsatte
byggeområdene. Boligeiendommen 16/1429 har i forbindelse med opparbeidelse av eiendommen
fått innvilget dispensasjon fra utnyttelsesgraden, og eiendommen har allerede garasje integrert i
bolighuset. Rådmannen er i utgangspunktet positiv til etablering av garasjer på egen eiendom,
men i saken her er det flere faktorer som må vurderes. Boligeiendommen ligger innenfor en
detaljreguleringsplan som sier noe om hvordan eiendommen innenfor planens begrensingslinjer
skal utformes og bebygges. Planen for området åpner ikke for nye bygninger i friluftsområdene
eller at det kan foretas deling fra disse arealene. Disse arealene er ment brukt av allmennheten og
er generelt viktige arealer i både Linddalen og kommunen for øvrig. Slike arealer bør kommunen
beholde som grøntarealer.
Fradeling og oppstykking av disse arealene kan i enkelte tilfeller være uheldig på grunn av
presedensvirkning. Det er en del eiendommer som grenser mot friluftsarealer. Etablering av
omsøkt tilleggsareal i et område som dette kan etter rådmannens vurdering åpne opp for at flere
ønsker å utvide sine tomter.
Omsøkte tilleggsareal har relativt stor høydeforskjell. Etablering av garasje kan kreve betydelig
planering og terrengbearbeiding. Dette kan medføre negative landskapsmessige konsekvenser, og
tiltaket bør etter rådmannens vurdering vurderes gjennom endring av gjeldende reguleringsplan for
området dersom det skal tillates.
Rådmannen kan ikke se at det er tungtveiende argumenter som taler for salg av omsøkt areal,
men dersom formannskapet ønsker å gå imot rådmannens innstilling anbefales det at det settes
krav til endring av plan før fradeling kan finne sted.
Rådmannens konklusjon
Salg av omsøkte areal bør ikke godkjennes.

Dokumentnr.: 19/13065-2

side 3 av 3

indknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør kommune - 19/13065-2 Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom Sted: Lindknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør kommune :

." J

Siv'ertlsen Bygg AS

__.Jl
jf.?ä

; slvertsen
Bygg
As

Sååå;
Fax: 3715 4688

l

Mobil: 907 69 606
postivertsenbyggmo

EB

l
*—

nm: amass

j" svenn

www.sivertsenbygg.no
Konto:

2860.10.07764

Org.no: 986 998 705 MVA

SØKNAD

OM KJØP AV TILLEGSAREAL:

Søker om å kjøpe tilleggsareal

i forbindelse

med min tomt i Lindknuten

10. Gnr 16 Bnr 1429.
Tilleggsarealet

er på 235 m2 og er et skogs/kratt

areal. Arealet er ikke til

hinder for naboer og det er ikke mulig å benytte til boligareal.
Begrunnet

kjøpet med at Vi ønsker å sette opp en garasje på området og

for å løse parkeringsproblematikk.
Håper på et positivt svar.
Med vennlig hilsen
Magne Sivertsen
/'

Å?

Tlf.

,:M-

:E;

Z

fff

y/

45471603

;1

”."-'(

TILBYGG

- NYBYGG

- REHABILITERING

- BLIKKARBEID

- BETONGSKJIERING

- PROSJEKTERING

“IE;

indknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør kommune - 19/13065-2 Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom Sted: Lindknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør kommune :

>R-L Lf

Utskrift
Dato:
=—

AS kartklient

fra Norkart

22.03.2019
".

Målestokk:
;

li"

N
1:250
___

Koordinatsystem:
___.

___

_._

UTM 32N

A

bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør kommune : Vedtak FMS, 14112019, Sak 19/61, Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom Sted: Lindknuten 10 gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør kommune

Saksprotokoll
Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom Sted: Lindknuten
10 gnr. 16 bnr. 1429 Kjøper: Magne Sivertsen Hjemmelshaver: Risør
kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/13065
Ahmed Imad Joseph

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/61

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier viser til saksutredninga og godkjenner ikke salg av et
tilleggsareal fra kommunens eiendom gnr. 16 bnr. 13 som omsøkt.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/61
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10810-12
Heidi Rødven

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Søknad om etablering av nettstasjon på kommunal grunn
Sted: Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16
Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli
Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg og Kjerstin Elin M Bull-Berg
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr. 31
bnr. 1, for å etablere ny nettstasjon til fritidsbolig på gnr/bnr 31/16, som vist på situasjonskart datert
20.06.19, på følgende vilkår:







Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltaket må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging tillates ikke.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige og at de følger eksisterende trasé.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.
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Vedlegg
B1 Søknad om dispensasjon
D1 Situasjonsplan
D2 Situasjonsplan nettstasjon Vardøya
D3 Situasjonsplan nettstasjon Lille Vardøya
E1 Nettstasjon
E2 Snitt kabelgrøft
Følgebrev - søknad framføring av strøm Bjarne Lauritz Bull-Berg 31-16
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Formannskapet og Risør bystyre ga i 2014 og 2016 tillatelse til å legge strøm- og vannledning på
Lille Vardøya og omkringliggende øyer. Igangsettingstillatelse for disse arbeidene ble gitt i 2017.
Det er nå sendt inn en søknad om tilknytning av ytterligere en fritidsbolig på Store Vardøya med
tilkobling på Lille Vardøya.
Området er et statlig sikret friluftsområde, og en tillatelse krever samtykke fra Miljødirektoratet. Før
saken oversendes Miljødirektoratet, fremmes saken til behandling hos grunneier Risør kommune
v/Formannskapet.
Formannskapet skal ta stilling til om ilandføring av strømledning og plassering av nettstasjon kan
godkjennes eller ikke. Det kan stilles vilkår til en eventuell godkjennelse. Formannskapet skal ikke
behandle dispensasjon for sjøledning eller ilandføring på 31/16.
Rådmannen innstiller på at tiltaket kan godkjennes under de forutsetningene som legges fram i
innstillingen.
Saksopplysninger
Områdene er uregulerte og kommuneplanens formål i sjø er natur-, fiske-, frilufts- og ferdselsområde (NFFF). På øyene er formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I 100-metersbeltet på land er det generelt byggeforbud. Øyene er i tillegg statlig sikra friluftsområder med høy
verdi for allmennheten. Tiltaket er derfor avhengig av at Miljødirektoratet gir tillatelse.
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen og krever dispensasjon i
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. For å kunne innvilge dispensasjon må ikke hensikten
bak plan eller plan- og bygningslovens formålsparagraf, settes vesentlig til side. I tillegg må det
foreligge en overvekt av fordeler veid opp imot ulemper. Krav til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet skal være ivaretatt.
Dersom Formannskapet godkjenner tiltaket vil saken sendes over til Miljødirektoratet for
behandling, før søknad om legging av sjøkabel, ilandføring på egen eiendom og nettstasjon
behandles etter plan- og bygningsloven. Det foreligger merknader fra naboer mot ledningen trasé i
sjø. Naboene ønsker at ledningen skal legges nord for Terneskjær.
Nettstasjonen søkes plassert ved siden av allerede godkjent nettstasjon som ligger vest for
eiendommen 31/29 på Lille Vardøya. Ytre mål for stasjonen blir 1,6 x 1,9 m. Byggets høyde over
bakken vil bli ca. 2,0 m.
Formannskapet behandler søknaden som grunneier, ikke som forvaltningsmyndighet. Det er derfor
ikke klagerett på vedtaket.
Økonomi
Ingen, med unntak av behandlingsgebyrer.
Kommuneplan
Området der nettstasjonen søkes bygd ligger i et område som har LNF-formål i kommuneplanen.
Tiltak i slike områder er kun tillatt dersom de er iht. formålet. Legging av strømledninger og bygging
av nettstasjon er ikke iht. formålet og krever derfor dispensasjon.
Dokumentnr.: 19/10810-12
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Iht. samfunnsdelen i kommuneplanen er attraktivitet ett av satsningsområdene. Etablering av
strøm og vann til hyttene vil helt klart disse gjøre eiendommene mer attraktive for eierne og føre til
økt bruk. Ut fra det kan det argumenteres at tiltaket er iht. satsningsområdet, om en i begrenset
grad.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant i denne saken.
Klima og miljø
Økt strømforbruk på hyttene kan i ytterste konsekvens ha negative konsekvenser for klima, men
samlet sett er det trolig et lavt forbruk all den tid hyttene benyttes sommerstid.
Næringsperspektiv
Kun indirekte relevant ved at byggetiltak kan være positivt for lokale firmaer.
Vurderinger
Det søkes om å knytte en fritidsbolig på Store Vardøya til det godkjente strømledningsnettet på
Lille Vardøya. Den nye traséen søkes lagt i sjø fra ny nettstasjon på egen eiendom 31/16 og i sjø
sør for Terneskjær til påkobling i eksisterende trasé vest for 31/29 på Lille Vardøya. Søknad om
dispensasjon for denne delen av tiltaket skal behandles etter plan- og bygningsloven dersom
Formannskapet og Miljødirektoratet godkjenner nettstasjonen.
Det er ikke foretatt befaring i forbindelse med denne søknaden, men området ble befart sammen
med Fylkesmannen og ansvarlig søker, i forbindelse med søknad om endringer av ledningsnettet i
2016.
Nettstasjonen bygges ved siden av eksisterende nettstasjon og hensynet til allmennheten vil bli lite
endret. Strømledningen skal legges i samme trekkerør som eksisterende ledninger. Det skal ikke
foretas sprenging. Formannskapet skal ikke vurdere dispensasjon fra kommuneplanen eller
byggeforbudet, men har anledning til å stille krav til utforming og plassering som grunneier.
Rådmannen kan ikke se at endringen vil påvirke allmennhetens ferdsel i det statlig sikrede
friluftsområdet. Arealet som kreves for ny nettstasjon er begrenset til drøye 3 m2. Det innstilles
derfor på at tillatelse kan gis på følgende vilkår:
 Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
 Tiltaket må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
 Sprenging tillates ikke.
 Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige og at de følger eksisterende trasé.
 Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert 19.05.16.
Rådmannens konklusjon
Da det tidligere er gitt dispensasjon og tillatelse til liknende tiltak til flere av hyttene på Lille og
Store Vardøya innstiller Rådmannen på at Formannskapet godkjenner bruk av kommunal grunn for
framføring av strømkabel og etablering av ny nettstasjon på 31/1 på vilkår.
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B1
Søknad om dispensasjon fra kommunens planbestemmelser og forbud mot tiltak i 100metersbeltet langs sjøen.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, søkes det med dette, på vegne av tiltakshaver Bjarne
Lauritz Bull-Berg, om dispensasjon fra samme lovs § 1-8 og §11-6, for framføring av strømledning til
eiendommen gnr. 31 bnr. 16 i Risør kommune.
Tiltaket.
Bjarne Lauritz Bull-Berg ønsker å føre fram strømledning fra den etablerte nettstasjonen på Lille
Vardøya, til sin eiendom på Vardøya 4. Det må etableres en mindre nettstasjon ved siden av den
eksisterende nettstasjonenen på Lille Vardøya. Ledningene bli ført fra eksisterende nettstasjon,
gjennom trekkerør som har blitt lagt tidligere, og ut i sjøen i sammen med de eksisterende
ledningene. Bortsett fra etablering av en mindre nettstasjon, vil det ikke bli noen terrengmessige
inngrep på Lille Vardøya. Det må også etableres en nettstasjon på eiendommen til Bull-Berg.
Reguleringsformålet.
Område hvor tiltak vil bli framført, er i kommuneplanen satt av til «Bruk og vern av sjø og vassdrag»
(kommuneplanens § 4-3) og «landbruk-, natur- og friluftsformål» på land (kommuneplanens § 4-2).
Tiltaket ligger også innenfor byggeforbudet i 100-meterbeltet langs sjøen.
Vilkår som en mener har betydning for å kunne gi dispensasjon.
Plan- og bygningslovens § 19-2 har blant annet følgende formuleringer:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Plan- og bygningslovens i § 1-8 første avsnitt har følgende formulering:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Direktoratet for naturforvaltning har følgende formulering om nasjonale føringer for strandsonen:
• Folk skal ha tilgang til sjøen.
• Allmenne interesser skal gis fortrinn i 100-metersbeltet.
• Viktig natur, kulturmiljø og landskap skal bevares.
• Arealbruken i strandsonen skal sees i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
• Det skal tas hensyn til verdier som for eksempel natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap.

Søkers begrunnelse for å gi dispensasjon.
Tilsidesettelse av reguleringsformålet.
Sett i forhold til byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, samt reguleringsformålet «bruk og vern
av sjø og vassdrag», vil tiltaket ikke medføre inngripen i sjøen eller på land på en uheldig måte, da
ingen konstruksjoner vil bli synlig. Ledningene bli ført fra eksisterende nettstasjon på Lille Vardøya,
gjennom trekkerør som har blitt lagt tidligere, og ut i sjøen i sammen med de ledningene som har blitt
lagt der. Ledningen legges så i vestlig retning mot eiendommen 31/16 på Vardøya.
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Ilandføring av ledningentil eiendommen,vil primærtbli ført gjennometablertborehull,menet
alternativkan væreå leggeledningeni en rennei terrengetfra sjøenog opp til hytta. Det søkesderfor
dispensasjonfor ogsådettealternativet.I sjøkantenmå ledningenda leggesi varerørsomforankresi
fjellet og overstøpes/dekkes
mednaturstein.Videre opp til hytta vil det bli en kombinasjonav
nedgravingog påfylling. Ledningenvil ikke bli synlig. Somnevnt foran, skal det etablersnettstasjon
på Bull -Berg sin eiendom.
Med bakgrunni tiltakets art og inngripen,meneren dispensasjonikke vil innebæreen vesentlig
tilsidesettelseav forbudetmot tiltak langs100-metersbelteti sjøen,reguleringsformålet«bruk og vern
av sjø og vassdrag»eller reguleringsformåletLNF, da natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapog
andreallmenneinteresserikke vil bli negativtberørt.
Tiltaket vil heller ikke innebærenoeninteressekonfliktpå en sånnmåteat de nasjonaleføringene
tilsidesettes.
Fordelen større enn ulempene.
VardøyavannlagSA har bygd ut strøm- og vannledningsnettpå Lille Vardøyaog noe på Vardøya,noe
som har gitt mulighetfor å føre fram strømtil flere hytter. Bull -Berg har fått dispensasjonfor å rive
eksisterendehytte og oppførerstatningsh
ytte, samtanleggeavløpsanlegg.Framføringav strømfra
Agder energi,er en bedreog mer driftssikker strømtilførselennå etablereegenstrømforsyning.Det
forventesen høyerestandardpå dagenshytter, medsanitæranlegg
og andrefasilitetersom krever
strømforsyningenn det somvar for noenår tilbake. I kommuneplanener det uttrykt en målsettingom
at «Vi skal ha mer besøk».En standardhevingpå hyttenegenereltviser segå medføreat hyttenblir
brukt mer, og brukssesongen
blir lengre.Framføringav strøm vil meddettesombakgrunnværeen
størrefordel enn ulempe,med tankepå at hytta benyttesmer, og over en lengreperiodeav året.
Konsekvenserfor helse,miljø og sikkerhet.
Tiltaket vil ikke ha noennegativkonsekvensfor helse,miljø eller sikkerhet.
Jordvern.
Tiltaket har ikke relevanstil jordvern.
Tilgjengelighet.
Tilgjengelighetenvil ikke endres,verkenpå Lille Vardøyaeller Vardøya.

20.06.19

Konsulenttjenester
– Halvor Skåli ENK

Halvor Skåli
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D1

Ledningstras
e

Ledningstrase

Ledningenleggesi
eksisterendetrekkerør.
Det etableresen mindre
transformatori tilknytning til
eksisterendetransformator

Konsulenttjenester
Halvor Skåli

–

Røylen 4 4956 Risør
TLF.951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

SITUASJONSPLAN
STRØMLEDNING

Tiltakshaver:BjarneLorentzBerg-Bull
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
14.05.19
H.S.

Målestokk:
Ingen
Ekv:
5m
Tegn.nr.
190514-01
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D2

Bestand av Ålegress

Nettstasjon
Tank renseanlegg
Slamtørke

SITUASJONSPLAN
Konsulenttjenester –
Halvor Skåli
Røylen 4 4956 Risør
TLF. 951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

NETTSTASJON

Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg
Kjersti M. Bull-Berg
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
20.06.19
H.S.

Målestokk:
1:500
Ekv:
1m
Tegn.nr.
190620-03
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D3

Eksisterende nettstasjon
Ny nettstasjon

SITUASJONSPLAN
Konsulenttjenester –
Halvor Skåli
Røylen 4 4956 Risør
TLF. 951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

NETTSTASJON

Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg
Kjersti M. Bull-Berg
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
20.06.19
H.S.

Målestokk:
1:500
Ekv:
1m
Tegn.nr.
190620-04
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E2
ILANDFØRING
Heller av
naturstein

Omfyllingsmasse

Kabel

Varerør

GRØFT/FYLLING PÅ LAND

Minimum 40 cm overdekning

Omfyllingsmasse

Kabel

SNITTKABELGRØFT
Konsulenttjenester–
Halvor Skåli
Røylen 4 4956 Risør
TLF.951 20 552
post@konsulenttjenester.no
www.konsulenttjenester.no

Tiltakshaver:Bjarne LauritzBull-Berg
KjerstiM. Bull-Berg
Gnr. 31 bnr. 16
Dato:
Sign:
20.06.19
H.S.

Målestokk:
Ekv:

Tegn.nr.
190620-05
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Org.nr. 983 912 524 MVA

Risørkommune
Plan,byggog eiendom
20.06.19

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRAMFØRING AV STRØM FRA LILLE
VARDØYA TIL EIENDOMMEN GNR. 31 BNR. 16 – VARDØYA 4
BjarneLauritz Bull -Berg ønskerå føre fram strømledningfra den etablertenettstasjon
en på Lille
Vardøya,til sin eiendompå Vardøya4, hvor det ogsåskal etableresen nettstasjonpå
eiendommen
.
Det må etableresen mindre nettstasjonved sidenav deneksisterendenettstasjon
en. L edningene
bli ført fra eksisterendenettstasjon
, gjennomtrekkerørsom har blitt lagt tidl igere,og ut i sjøeni
sammenmed de eksisterendeledningene.Bortsettfra etableringav en mindre nettstasjon
, vil det
ikke bli noenterrengmessige
inngreppå Lille Vardøya.
Ilandføringav ledningentil eiendommen(31/16),vil primærtbli ført gjennometablert
borehull,men et alternativkan væreå leggeledningeni en rennei terrengetfra sjøenog opp
til hytta. Det søkesderfor dispensasjonfor ogsådettealternativet.I sjøkantenmå ledningen
da leggesi varerørsom forankresi fjellet og overstøpes
/dekkesmednaturstein.Videre opp
til hytta vil det bli en kombinasjonav nedgravingog påfylling. Ledningenvil ikke bli synlig.
Somnevntforan, skal det etablersnettstasjonpå Bull -Berg sin eiendom.
Ledningstraseen
i sjøenblir som vist på situasjonsplan 190514-01. Det har vært vurdertå
leggeden på nordsidenav Terneskjær
, meddet økerlengdenbetraktelig,noesom medfører
spenningstap
.
Påvegneav Karin Alfhild Nilsen har det kommetmerknaderfra Camilla Aanonsenog Bente
Meier (døtrene).Merknadeneer kommenterti vedleggC7.
Det søkesi denneomgangkun om dispensasjon.Dettehar sin bakgrunni at Kystverketikke
behandlersøknaderf ør det foreligger en dispensasjonfra kommunensside.Når det
foreligger,forhåpentligvispositivt vedtakfra Kystverket, vil det bli fremmetsøknadom
tillatelsetil tiltak.
Det vil i egensøknadbli søkt Risør kommunetillatelsetil å anleggenettstasjonenpå
kommunaleiendomved sidenav den eksisterendepå Lille Vardøya.
Konsulenttjenester
– Halvor Skåli ENK
Halvor Skåli
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Saksprotokoll
Søknad om etablering av nettstasjon på kommunal grunn Sted:
Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16 Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli
Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg og Kjerstin Elin M Bull-Berg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10810
Heidi Rødven

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/65

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr.
31 bnr. 1, for å etablere ny nettstasjon til fritidsbolig på gnr/bnr 31/16, som vist på
situasjonskart datert 20.06.19, på følgende vilkår:







Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltaket må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging tillates ikke.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige og at de følger eksisterende trasé.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/65
Formannskapet (2019-2023) vedtak/innstilling
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Saksprotokoll
Søknad om etablering av nettstasjon på kommunal grunn Sted:
Vardøya 4 gnr. 31 bnr. 16 Søker: Konsulenttjenester - Halvor Skåli
Tiltakshaver: Bjarne Lauritz Bull-Berg og Kjerstin Elin M Bull-Berg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10810
Heidi Rødven

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/65

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr.
31 bnr. 1, for å etablere ny nettstasjon til fritidsbolig på gnr/bnr 31/16, som vist på
situasjonskart datert 20.06.19, på følgende vilkår:







Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltaket må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging tillates ikke.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige og at de følger eksisterende trasé.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/65
Formannskapet (2019-2023) vedtak/innstilling
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12466-5
Anders Auten Pedersen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Søknad om bruk av kommunal grunn for anleggelse av sanitært
avløpsvann Sted: Vardøya 11 gnr. 31 bnr. 43
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr. 31
bnr. 1, for å anlegge nytt avløpsrenseanlegg som vist på situasjonskart datert 10.7.19, på følgende
vilkår:






Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Det tillates ikke sprenging. Ledninger føres i borehull fra fritidsboligen og fram til
renseanlegget.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.

Dokumentnr.: 19/12466-5
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Vedlegg
Oversiktskart gnr_bnr 31_43
Søknad om bruk av kommunal grunn
Situasjonskart
Foto
__________________________________________________________________________
Kort resymé
I forbindelse med forestående søknad om å oppføre en erstatningshytte, søkes det om å etablere
et avløpsanlegg.
Det opplyses i søknaden at egen eiendom i stor grad består av bart fjell. Det er derfor ønskelig å
etablere renseanlegget i et lite søkk rett øst for eiendommen. Området ligger på kommunal grunn,
og er statlig sikret friluftsområde.
Anlegget, bestående av tank og infiltrasjonsanlegg, graves ned og dekkes med stedlige masser.
Fra anlegget bores hull for ledninger bort til fritidsbolig.
Området er statlig sikret friluftsområde, og krever samtykke fra Miljødirektoratet. Før saken
oversendes Fylkesmannen og Miljødirektoratet for uttalelse og eventuelt samtykke, fremmes saken
til behandling hos grunneier Risør kommune v/Formannskapet.
Formannskapet skal ta stilling til om tiltaket kan godkjennes eller ikke. Det kan stilles vilkår til en
eventuell godkjennelse.
Rådmannen innstiller på at tiltaket kan godkjennes under de forutsetningene som legges fram i
innstillingen.
Saksopplysninger
Det søkes om å anlegge et avløpsanlegg på kommunal grunn.
Området er uregulert og har formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen.
I 100-metersbeltet på land er det generelt byggeforbud. Øyene er i tillegg statlig sikra
friluftsområder med høy verdi for allmennheten. Tiltaket er derfor avhengig av at Miljødirektoratet
gir tillatelse.
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen og krever dispensasjon i
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. For å kunne innvilge dispensasjon må ikke hensikten
bak plan eller plan- og bygningslovens formålsparagraf, settes vesentlig til side. I tillegg må det
foreligge en overvekt av fordeler veid opp imot ulemper. Krav til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet skal være ivaretatt.
Dersom Formannskapet godkjenner tiltaket vil saken sendes over til Fylkesmannen og
Miljødirektoratet for uttalelse, før søknaden behandles administrativt.
Før det søkes om dispensasjon og utslippstillatelse ønsker tiltakshaver å avklare kommunens syn
på bruk av kommunal grunn.
Det pågår ikke landbruksvirksomhet i dette området, og det er i all hovedsak hensynet til
allmennhetens muligheter til friluftutfoldelse det er relevant å vurdere.
Området der avløpsanlegget ønskes etablert er et forholdsvis trangt skar mellom to svaberg. Det
er tett bevokst og ikke spesielt enkelt å ta seg fram i. Allmennhetens bruk av område må da antas
å være over/langs de glatte svapartiene i området. For å kunne etablere avløpsanlegget må det
graves ned en rensetank og etableres et areal for infiltrasjon.
I søknaden er det anslått at dybden ned til fjell er ca. 1,2 m. Dette er ikke tilstrekkelig til å kunne
dekke tanken. Dersom det ikke skal sprenges/pigges lenger ned, må det fylles på med masser.
Anlegget vil i så fall bli noe synlig i ettertid. Fra anlegget bores det hull gjennom svaberget, og bort
til fritidsboligen.
Kommunen har tidligere gitt dispensasjon og tillatelse til liknende tiltak i dette området, bl. a. strøm
og vannledninger til flere av hyttene på Lille og Store Vardøya. Vi kan ikke se at dette tiltaket skiller
seg vesentlig ut, ut over å kun omfatte 1 fritidsbolig.
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Økonomi
Ingen, med unntak av behandlingsgebyrer.
Kommuneplan
Området der avløpsanlegget ønskes etablert ligger i et område som har LNF-formål i kommuneplanen. Tiltak i slike områder er kun tillatt dersom de er iht. formålet. Et avløpsanlegg er ikke iht.
formålet og krever derfor dispensasjon.
Iht. samfunnsdelen i kommuneplanen er attraktivitet ett av satsningsområdene. Etablering av et
avløpsanlegg vil helt klart gjøre eiendommen mer attraktiv for eier og føre til økt bruk. Ut fra det
kan det argumenteres at tiltaket er iht. satsningsområdet, om en i svært redusert grad.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant i denne saken.
Klima og miljø
Det er ikke kjent om hytta har utedo eller biologisk toalett, i dag. Uansett vil rensing av avløpsvannet være positivt mht. miljø.
Næringsperspektiv
Ikke relevant i denne saken.
Vurderinger
Som nevnt er det tidligere gitt tillatelse til å benytte kommunal grunn for å etablere liknende anlegg.
Ut over at gjeldende søknad kun gjelder en enkelt hytta, kan vi ikke se at den skiller seg vesentlig
fra de andre tiltakene.
Området er ikke spesielt godt egnet for ferdsel, anlegget blir delvis nedgrav og det bores hull
gjennom svaet fram til hytta. Allmennhetens ferdselsmuligheter i dette området berøres derfor i
liten grad. Anlegget vil heller ikke bli synlig fra sjø, og gir ingen endringer i landskapsbildet i
området.
Rådmannens konklusjon
Det innstilles på at avløpsanlegget kan etableres på kommunal grunn på de oppgitte vilkår.
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Furumoveien
4952 Risør

12.09.19

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNAL GRUNN
I forbindelse med at Ingunn Hartveit Bergquist mfl., eiere av 31/43, skal søke om å oppføre
erstatningshytte, ønsker de å anlegge et avløpsanlegg for sanitært avløpsvann. På egen eiendom
er det bare fjell, men på østsiden er et lite "dalsøkk" som egner seg utmerket til å anlegge et
avløpsanlegg. Der er det kommunal grunn og statlig sikret område.
Det legges opp til å bore gjennom fjellet ned til der tanken og infiltrasjon anlegges. Det vil
således ikke bli noe inngrep i fjellet. Nede i "dalsøkket" er det jord (cirka 1,20 m dybde, mulig
mer), men det regnes med at det må tilføres noe masse til å dekke tanken.
Anlegget vil ikke bli synlig fra "noe sted", da det blir nedgravd, og liggende mellom disse
fjellformasjonene.
På vegne av Ingunn Hartveit Bergquist mfl., søkes det Risør kommune, som grunneier, om
tillatelse til å anlegge avløpsanlegg på kommunal eiendom som beskrevet foran, og vist på
oversiktsbilde og bildemontasjer (under).

Med hilsen
Konsulenttjenester – Halvor Skåli ENK
Halvor Skåli
Ingunn Hartveit Bergquist, Sivveien 15, 3118 Tønsberg, tlf. 930 04 459,
epost, skmicael@online.no
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Saksprotokoll
Søknad om bruk av kommunal grunn for anleggelse av sanitært
avløpsvann Sted: Vardøya 11 gnr. 31 bnr. 43
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12466
Anders Auten Pedersen

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/63

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr.
31 bnr. 1, for å anlegge nytt avløpsrenseanlegg som vist på situasjonskart datert 10.7.19, på
følgende vilkår:






Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Det tillates ikke sprenging. Ledninger føres i borehull fra fritidsboligen og fram til
renseanlegget.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/63
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Risør kommune
Enhet plan og bygg

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12606-2
Anders Auten Pedersen

Utvalg
Formannskapet (2019-2023)

Møtedato

Søknad om bruk av kommunal grunn til å anlegge strøm- og
vannledning fram til eiendommene Sted: Vardøya 25 og 40 gnr. 31 bnr.
32 og 49
Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr. 31
bnr. 1, for å legge strøm- og vannledninger til fritidsbolig gnr/bnr 31/32 og 31/49 som vist på
situasjonskart datert 03.09.19 og 03.09.19 Alt 2, på følgende vilkår:








Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging skal som hovedregel unngås. Der det er påkrevd skal inngrepene minimeres og
bruddflater dekkes til med stedegen masse.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.
Trase i sjø skal ikke være til hinder for båttrafikk eller dregging, eller annen allmenn bruk av
sjøområdet.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.
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Vedlegg
Søknad om å benytte kommunal grunn til vann og strøm-31-32 og 49
Oversiktskart gnr 31, bnr 32 og 49
Situasjonsplan vann og strøm til gnr. 31, bnr. 32
Situasjonsplan vann og strøm til gnr. 31, bnr. 49. Alt 1
Situasjonsplan vann og strøm til gnr. 31, bnr. 49. Alt 2
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Formannskapet og Risør bystyre ga i 2014 og 2016 tillatelse til å legge strøm- og vannledning på
Lille Vardøya og omkringliggende øyer. Igangsettingstillatelse for disse arbeidene ble gitt i 2017.
Det er nå sendt inn en søknad om tilknytning av ytterligere 2 fritidsboliger på Lille Vardøya.
Området er statlig sikret friluftsområde, og krever samtykke fra Miljødirektoratet. Før saken
oversendes Fylkesmannen og Miljødirektoratet for uttalelse og eventuelt samtykke, fremmes saken
til behandling hos grunneier Risør kommune v/Formannskapet.
Formannskapet skal ta stilling til om tiltaket kan godkjennes eller ikke. Det kan stilles vilkår til en
eventuell godkjennelse.
Rådmannen innstiller på at tiltaket kan godkjennes under de forutsetningene som legges fram i
innstillingen.
Saksopplysninger
Områdene er uregulerte og kommuneplanens formål i sjø er natur-, fiske-, frilufts- og ferdselsområde (NFFF). På øyene er formålet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). I 100-metersbeltet på land er det generelt byggeforbud. Øyene er i tillegg statlig sikra friluftsområder med høy
verdi for allmennheten. Tiltaket er derfor avhengig av at Miljødirektoratet gir tillatelse.
Tiltaket er i strid med kommuneplanen og byggeforbudet i strandsonen og krever dispensasjon i
medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven. For å kunne innvilge dispensasjon må ikke hensikten
bak plan eller plan- og bygningslovens formålsparagraf, settes vesentlig til side. I tillegg må det
foreligge en overvekt av fordeler veid opp imot ulemper. Krav til helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet skal være ivaretatt.
Dersom Formannskapet godkjenner tiltaket vil saken sendes over til Fylkesmannen og
Miljødirektoratet for uttalelse, før søknaden behandles administrativt.
Før det søkes om dispensasjon og utslippstillatelse ønsker tiltakshaver å avklare kommunens syn
på bruk av kommunal grunn.
Økonomi
Ingen, med unntak av behandlingsgebyrer.
Kommuneplan
Området der avløpsanlegget ønskes etablert ligger i et område som har LNF-formål i kommuneplanen. Tiltak i slike områder er kun tillatt dersom de er iht. formålet. Legging av strøm- og
vannledninger er ikke iht. formålet og krever derfor dispensasjon.
Iht. samfunnsdelen i kommuneplanen er attraktivitet ett av satsningsområdene. Etablering av
strøm og vann til hyttene vil helt klart disse gjøre eiendommene mer attraktiv for eierne og føre til
økt bruk. Ut fra det kan det argumenteres at tiltaket er iht. satsningsområdet, om en i begrenset
grad.
Folkehelse og levekår
Ikke relevant i denne saken.
Klima og miljø
Økt strømforbruk på hyttene kan i ytterste konsekvens ha negative konsekvenser for klima, men
samlet sett er det trolig et lavt forbruk all den tid hyttene benyttes sommerstid.
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Næringsperspektiv
Ikke relevant i denne saken.
Vurderinger
Det søkes om å knytte 2 fritidsboliger på Lille Vardøya til det godkjente kabel- og ledningsnettet.
De nye traseen er vist i vedlegg 3, 4 og 5.
Det er ikke foretatt befaringer i forbindelse med denne søknaden, men området ble befart sammen
med Fylkesmannen og ansvarlig søker, i forbindelse med søknad om endringer av ledningsnettet i
2016.
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø. Det foregår ikke landbruk på øyene og det er ikke registrert
spesielle naturbiotoper. Det er dermed hensynet til allmennhetens som blir avgjørende.
Strøm- og vannledning til Vardøya 25, gnr/bnr 31/32 (jf. vedlegg 3):
Omsøkte trase følger en senkning i terrenget fra hytta fram til tilkoblingspunktet. Området er
skogkledd og forholdsvis flatt. Det opplyses i søknaden at de vil prøve å etablere grunn grøft, med
ca. 40 cm. overdekning. Grøften er på ca. 100 m og vil være felles for vann- og strømledningene.
Der det er mulig etableres ordinær grøft, med 40 cm overdekning. Der dette ikke lar seg gjøre vil
det bli etablert grunn grøft med overstøp, som dekkes med stedlige jordmasser. Det vil ikke bli
utført sprengning ut over fjerning av mindre nabber under jordsmonnet. Tiltakene vil være lite
synlige etter utførelse, og medfører ingen vesentlige hindringer for allmennhetens bruks- og
ferdselsmuligheter i området.
Rådmannen kan derfor ikke se at hensynet til friluftslivet blir skadelidende under forutsetning av at
terrenginngrep holdes på et minimum og gjøres så skånsomt som mulig.
Strøm- og vannledning til Vardøya 40, gnr/bnr 31/49 (jf. vedlegg 4 og 5):
Tiltaket det søkes om er identisk med tiltaket over, men det er foreslått to ulike traseer.
Alternativ 1, jf. vedlegg 4:
Alternativ 1 viser en trase som i sin helhet ligger på land. Terrenget der grøfta er vist er i stor grad
lik terrenget for traseen fram til Vardøya 25. Grøft etableres på samme måte som fra Vardøya 25,
og Rådmannen kan derfor ikke se at hensynet til friluftslivet blir skadelidende under forutsetning av
at terrenginngrep holdes på et minimum og gjøres så skånsomt som mulig.
Trassen vil ha en lengde på ca. 240 m og ligger i all hovedsak på kommunens grunn. Den er
derimot vist delvis inne på Vardøya 42, gnr/bnr 31/47. Hvor vidt dette er akseptert av eier av denne
eiendommen, er ikke kjent.
Alternativ 2, jf. vedlegg 5:
Alternativ 2 viser en trase der ledningene føres i grøft på egen eiendom, og videre i sjø fram til
tilkoblingspunktet. Med dette alternativet vil traseen på kommunal grunn reduseres til ca. 20 m.
Løsningen forutsetter derimot at vann- og strømledninger senkes ned i sjøen. Det er ikke registrert
ålegras i området, men sjøområdet er grunt, og løsningen forutsetter at ledningene spyles ned slik
at disse ikke er til hinder/sjenanse for de øvrige hytteeierne. Hvorvidt dette er akseptert av de
berørte hytteeierne, er ikke kjent.
Området fra ilandføringen og opp til tilkoblingspunktet består i stor grad av blank sva. En trase her
vil kreve at det sprenges, eller pigges, noe som vil medføre varige sår i terrenget. Dersom denne
traseen skal kunne godkjennes må det stilles krav om at det bores hull fra tilkoblingspunktet og
ned til sjø.
Etter en totalvurdering vurderer Rådmannen at alternativ 2, som vist på vedlegg 5, er et langt mer
skånsomt tiltak. Dette forutsetter derimot at vann- og strømledninger legges i borehull fra landtaket
og opp til tilkoblingspunktet.
Rådmannens konklusjon
Da det tidligere er gitt dispensasjon og tillatelse til liknende tiltak til flere av hyttene på Lille og
Store Vardøya innstiller Rådmannen på at Formannskapet godkjenner bruk av kommunal grunn for
framføring av strømkabler og vannledninger til Vardøya 25, gnr/bnr 31/32, som vist på vedlegg 3
og til Vardøya 40, gnr/bnr 31/49, som vist på vedlegg 5.
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SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNALE
GRUNN TIL Å ANLEGGE STRØMVANNLEDNING
FRAM TIL EIENDOMMENE
GNR. 31 BNR. 32 og 49.

OG

Ingeniørtjenester
AS har av Vardøya vannlag SA, fått i oppdrag å fremme en søknad om tillatelse til å
anlegge strøm- og vannledninger over kommunal eiendom, fra tilkoblingspunkt
som vist på vedlagte
situasjonsplaner
D1 (31/32), D2-Alt 1 for 31/49 og D3- Alt 2 for 31/49.
Det har tidligere blitt gitt tillatelse til framføring av strøm- og vannledninger på Lille Vardøya, Store
Vardøya 0g Skipsholmen. Etter hvert som ledningsnettet har blitt anlagt, har flere ønsket å koble seg
til, blant annet på grunn av at det har Vært eierskifte på eiendommen.
Jeg har inntegnet trase på situasjonsplaner
Der vi klarer

å få til overdekning

merket D1 (31/32), D2 (31/49)

med 40 cm, blir det en ordinær

kabelgrøft.

Der som dette

kan bli

vanskelig, må det etableres grunn grøft, det vi] si rør som blir støpt over, men likevel dekket med
fyllmasse. Det ska] ikke foretas sprengningsarbeider
utover eventuell sprengning av mindre «nabber»
underjordsmonnet.
Dette for å få en noenlunde rett grøftebunn.
Dispensasjonssøknad
og søknad om tillatelse til tiltak vil bli fremmet på vanlig måte etter at det er
avklart om komm unal grunn kan benyttes.
Med dette søkes det om ti11ate1se til å benytte kommunal

grunn som vist på vedlagte situasjonsplaner.

Med hilsen
Ingeniartjencster AS

5mm 14%
Steinar Kvifte

Vedlegg:

1. D1, D2, og D3 Situasjonsplaner

ledningstrase

+ D-4 Oversiktskart

Kopi: Vardøya vannlag SA, ved Ole Melhus.

Ingeniørljenester

innen bygg— anlegg» og utsllppssøknader,

grunnundersøkelser,

prosjektering,

bisland i klagesaker

endommene Sted: Vardøya 25 og 40 gnr. 31 bnr. 32 og 49 - 19/12606-2 Søknad om bruk av kommunal grunn til å anlegge strøm- og vannledning fram til eiendommene Sted: Vardøya 25 og 40 gnr. 31 bnr. 32 og 49 : Oversiktskart gnr 31, bnr 32 og 49
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Gnr. 31 Bnr. 32 og 49
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Vann og strøm tilkobling til eiendom 31/32 i Risør kommune
Dato:

03.09.2019

Målestokk: 1:1000

Eksiserende tilkoblingsboks

Ny vannledning og strømkabel
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Vann og strøm tilkobling for eiendom 31/49, Alt.1
Dato:

03.09.2019

Målestokk: 1:1500
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Tilkoblingspunkt for vann og strøm
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Vann og strøm tilkobling for eiendom 31/49, Alt. 2
Dato:

03.09.2019

Målestokk: 1:1500

Koordinatsystem: UTM 32N

Tilkoblingspunkt for vann og strøm

Ny vannledning og strømkabel
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Saksprotokoll
Søknad om bruk av kommunal grunn til å anlegge strøm- og
vannledning fram til eiendommene Sted: Vardøya 25 og 40 gnr. 31
bnr. 32 og 49
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12606
Anders Auten Pedersen

Behandlet av
1 Formannskapet (2019-2023)

Møtedato
14.11.2019

Saknr
19/64

Rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet som grunneier gir tillatelse til bruk av kommunal grunn på Lille Vardøya, gnr.
31 bnr. 1, for å legge strøm- og vannledninger til fritidsbolig gnr/bnr 31/32 og 31/49 som vist
på situasjonskart datert 03.09.19 og 03.09.19 Alt 2, på følgende vilkår:








Miljødirektoratet må gi tillatelse til tiltaket.
Tiltakene må utføres skånsomt og ikke være til hinder for allmennheten.
Sprenging skal som hovedregel unngås. Der det er påkrevd skal inngrepene minimeres
og bruddflater dekkes til med stedegen masse.
Det forutsettes at ingen kabler og rør er synlige.
Trase i sjø skal ikke være til hinder for båttrafikk eller dregging, eller annen allmenn bruk
av sjøområdet.
Tiltaket forutsettes godkjent i medhold av plan- og bygningsloven.
Øvrige vilkår følger av Formannskapets sak 54/14, datert 21.08.14, og sak 36/16, datert
19.05.16.

Formannskapet (2019-2023) har behandlet saken i møte 14.11.2019 sak 19/64
Formannskapet (2019-2023) vedtak
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken utsettes.
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Utvalg
Formannskapet (2019-2023)
Bystyret (2019-2023)

Møtedato

Fritak fra politisk verv - søknad fra Linda J. Helgesen Aslaksen, Rødt
Rådmannens forslag til vedtak
Søknad fra Linda J. Helgesen Aslaksen, Rødt, om fritak fra sitt politiske verv ut valgperioden
imøtekommes.

Dokumentnr.: 19/12821-2
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Vedlegg

__________________________________________________________________________
Kort resymé
Linda J. Helgesen Aslaksen, Rødt, søker om fritak fra sitt politiske verv ut valgperioden med
henvisning til mottatt legeerklæring.
Av helsemessige årsaker vil hun ikke kunne skjøtte sitt verv uten uforholdsmessig vanskelighet og
belastning.
Saksopplysninger
I legeerklæring datert 3. oktober 2019 anbefales det sterkt at hun fritas fra sitt politiske verv ut
valgperioden av helsemessige årsaker.
Linda J. Helgesen Aslaksen er valgt inn som 2. vara for Rødt i bystyret.
Vurderinger
Kommuneloven § 7-9 sier at dersom en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til
vesentlig ulempe for han eller henne kan kommunestyret frita den folkevalgte for vervet midlertidig
eller for resten av valgperioden.
Rådmannen vil under henvisning til ovenstående anbefale at søknaden fra Linda J. Helgesen
Aslaksen imøtekommes.
Dersom søknaden imøtekommes, vil 3. varamedlem Hege K. Kirkhusmo, rykke opp til 2.
varamedlem. Tilsvarende rykker 4. – 6. varamedlem opp et hakk. Tom-Charles S. Hommefoss
kommer inn som nytt 6. varamedlem.
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