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Sakstittel
Avklaring overordnete prinsipper for Teie sentrum Prosjektbeskrivelse.
Coop-tomten, Teie - Oppstart av detaljregulering nr. 2021007
Gbnr 137/1 - Håøya - Dispensasjon og tillatelse til fradelinger
av eiendommer
Delegasjonssaker
Referatsaker
Spørsmål og informasjon
Handlingsplan for mindre trafikksikkerhetstiltak 2022
Tiltaksplan for rehabilitering av boliger 2022 - Videre
disponering
Rehabiliteringsplan 2022 - Videre disponering
Gbnr 129/338 - Stalsbergveien 16A - Forstøtningsmur Ettrinnstillatelse med dispensasjon
Øvre Buerstad – Planoppstart for detaljregulering nr. 2022002
Fellingstillatelser for elg, jaktåret 2022
Fellingstillatelser for rådyr, jaktåret 2022.
Gbnr 116/31, 116/33 og 117/7 - Konsesjon på erverv
Gbnr 8/5 - Konsesjon på erverv av deler av eiendommen

094/22: Avklaring overordnete prinsipper for Teie sentrum - Prosjektbeskrivelse.
Kommunedirektørens innstilling
Prosjektbeskrivelse for avklaring av overordnete prinsipper for Teie sentrum vedtas.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
HK-sak 94/22 Avklaring overordnede prinsipper for Teie sentrum - prosjektbeskrivelse, foreslått av
Richard Fossum, Senterpartiet
Fellesforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, MDG og Felleslista:
Det gjennomføres en trinnvis prosess for å avklare overordnete prinsipper for utbygging i Teie
sentrum.
1) Kommunedirektøren bes fremlegge en sak om gatestruktur og gaterom i Teglverksveien,
Holmenveien, «kirkeveggveien», Ørsnesalleen, veien gjennom trekanttomta og Smidsrødveien og om
parkeringsløsninger og parkeringsnormer til hovedutvalgsmøtet 21.09.22.
2) Kommunedirektøren bes fremlegge en sak om bebyggelsesstruktur, offentlige rom og arealformål
innen 15.12.22. Det er ønskelig at det utarbeides helhetlige 3D-skisser.
3) Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret etableres en politisk referansegruppe
bestående av ordfører, hovedutvalgsleder, varaordfører og opposisjonsleder.
4) Det etableres en referansegruppe med to representanter fra hver av følgende: grunneierne, Teie
handel, andre næringsdrivende og Teie Vel.
Kommunedirektøren bes revidere foreslått prosjektbeskrivelse i henhold til dette vedtaket.

Forslag til vedtak fra Høyre, foreslått av Pål Ese, Høyre
1.Prinsipplan for gatestruktur i Teie sentrum utarbeides
2.Prinsipplan fremlegges for behandling 31.august 2022
Medvirkning fra diverse råd, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti
En av referansegruppene bør ha med RMU Eldrerådet og Ungdomsrådet for å sikre nødvendig
medvirkning i hele prosessen.

Protokolltilførsel, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti
Oppstart av enkeltvise reguleringsplaner for Teie sentrum utsettes til den overordnete prinisipplan er
vedtatt.
Votering
Kommunedirektørens innstilling falt enstemmig.
P. Eses forslag falt med 8 mot 3 stemmer (H).
R. Fossums fellesforslag til og med punkt 1 enstemmig vedtatt.
R. Fossums fellesforslag punkt 2 vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H,Frp).
R. Fossums fellesforslag punkt 3 enstemmig vedtatt.
R. Fossums fellesforslag punkt 4 enstemmig vedtatt.
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T. Kalheims forslag falt 7 mot 4 stemmer (FRSV, Mdg, Krf)
Resterende av R. Fossums fellesforslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer (M. Flatmo (H), P. Ese (H)).
HFK- 094/22 Vedtak:
Det gjennomføres en trinnvis prosess for å avklare overordnede prinsipper for utbygging i Teie
sentrum.
1. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak om gatestruktur og gaterom i Teglverksveien,
Holmenveien, «kirkeveggveien», Ørsnesalleen, veien gjennom trekanttomta og
Smidsrødveien og om parkeringsløsninger og parkeringsnormer til hovedutvalgsmøtet
21.09.22.
2. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak om bebyggelsesstruktur, offentlige rom og
arealformål innen 15.12.22. Det er ønskelig at det utarbeides helhetlige 3D-skisser.
3. Under forutsetning av godkjenning fra kommunestyret etableres en politisk referansegruppe
bestående av ordfører, hovedutvalgsleder, varaordfører og opposisjonsleder.
4. Det etableres en referansegruppe med to representanter fra hver av følgende: grunneierne,
Teie handel, andre næringsdrivende og Teie Vel.
Kommunedirektøren bes revidere foreslått prosjektbeskrivelse i henhold til dette vedtaket.
Protokolltilførsel fra Felleslista Rødt/SVs representant T. Kalheim:
Oppstart av enkeltvise reguleringsplaner for Teie sentrum utsettes til den overordnete prinisipplan er
vedtatt.

095/22: Coop-tomten, Teie - Oppstart av detaljregulering nr. 2021007
Kommunedirektørens innstilling
1. Oppstart av detaljregulering nr. 2021007 «Coop-tomten» igangsettes jfr. plan- og
bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Planavgrensning er ihht. vedlagte kartskisse datert
03.01.22.

2. Den del av bebyggelsesplan nr. 336 «Del av området Holmenveien, Kirkeveien og
Gimleveien» vedtatt 30.09.05 og reguleringsplan for «Teiesenteret 92-1» vedtatt 12.11.08
som overlappes av ny detaljregulering, oppheves jf.pbl. § 12-14.

3. Det varsles samtidig om oppstart av arbeidet med utbyggingsavtale jfr. pbl. kap. 17.

4. Det forutsettes at videre planarbeid følger opp overordnet prinsipplan for Teie sentrum når
denne er vedtatt.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
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Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Forslag til vedtak fra Høyre, foreslått av Pål Ese, Høyre
Kommunedirektørens innstilling pkt 1-2-3
Punkt 4 tas bort
Utsettelse, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti
1.gangs behandling av søknaden avventes til den overordnede prinsipplan for Teie sentrum er
vedtatt.
Endret punkt 4 i innstillingen hvis forslag fremmet av Richard Fossum vedtas i forrige sak, foreslått av
Karen Tone Lie, Arbeiderpartiet
Det forutsettes at videre planarbeid følger opp framtidige vedtak om overordnete prinsipper for Teie
sentrum, jfr vedtak i HK-sak 94/22

Nytt forslag, foreslått av Richard Fossum, Senterpartiet
Det forutsettes at videre planarbeid følger opp vedtak i HK-sak 94/22 om overordnete prinsipper for
Teie sentrum.
Votering
T. Kalheims utsettelseforslag falt med 10 mot 1 stemme (FRSV).
Kommunedirektørens innstilling punkt 1 til om med punkt 3 enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling punkt 4 falt enstemmig.
K. Lies forslag til punkt 4 vedtatt 6 mot 5 stemmer (H, Frp, Sp).
R. Fossums forslag kom ikke opp til votering.
HFK- 095/22 Vedtak:

1. Oppstart av detaljregulering nr. 2021007 «Coop-tomten» igangsettes jfr. plan- og
bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Planavgrensning er ihht. vedlagte kartskisse datert
03.01.22.

2. Den del av bebyggelsesplan nr. 336 «Del av området Holmenveien, Kirkeveien og
Gimleveien» vedtatt 30.09.05 og reguleringsplan for «Teiesenteret 92-1» vedtatt 12.11.08
som overlappes av ny detaljregulering, oppheves jf.pbl. § 12-14.

3. Det varsles samtidig om oppstart av arbeidet med utbyggingsavtale jfr. pbl. kap. 17.

4. Det forutsettes at videre planarbeid følger opp framtidige vedtak om overordnete
prinsipper for Teie sentrum, jfr vedtak i HK-sak 94/22.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
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096/22: Gbnr 137/1 - Håøya - Dispensasjon og tillatelse til fradelinger av eiendommer
Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon for fradeling av samtlige
eiendommer, med unntak av eiendom nr. 10, fra gbnr. 137/1. Det dispenseres fra plan- og
bygningsloven § 1-8 – forbud mot tiltak i 100-metersbeltet, kommuneplanens utfyllende
bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak i LNF-område og kommuneplanens utfyllende
bestemmelse
pkt.
21
–
parkeringskrav.

Dispensasjonene gis på følgende vilkår:
·
·
·
·
·

·

·

·

·

Eiendom nr. 9 skal opprettes med samme gårds- og bruksnummer som eiendom
nr. 8.
Eiendom nr. 16 skal opprettes med samme gårds- og bruksnummer som eiendom
nr. 15.
Eiendom nr. 18 skal opprettes med samme gårds- og bruksnummer som eiendom
nr. 17.
Det skal tinglyses bruksrett for allmenn ferdsel på eiendom nr. 19, samt på stien på
eiendom nr. 13. Se vedlagt kart med markering av stien på eiendom nr. 13.
Parkeringsareal for minimum 23 parkeringsplasser på det regulerte
parkeringsarealet o_P1 på gbnr. 89/136 må være fradelt, opparbeidet og
ferdigattest må være gitt før bygningene på Håøya kan tas i bruk, eller det kan gis
igangsettingstillatelse for tiltak på Håøya. Alternativt må det i hver søknad om tiltak
vises til at parkeringsareal for hver eiendom er tilstrekkelig sikret på annen måte i
form av tinglyste rettigheter mv. Hver parkeringsplass skal ha et areal på minst 18
m2.
Nødvendige private rettigheter, herunder rettighet for adkomst over eiendom
gbnr. 89/4 inn til parkeringsområdet o_P1 på gbnr. 89/136 må foreligge før
bygningene på Håøya kan tas i bruk, eller det kan gis igangsettingstillatelse for
tiltak på Håøya. Rettighetene skal tinglyses.
Krysset og adkomsten ut på Tenvikveien, gbnr. 89/4, må utbedres i henhold til
reguleringsplanen for Tenvik før bygningene kan tas i bruk eller det kan gis
igangsettingstillatelse for tiltak på Håøya.
Den regulerte delen av Tenvikveien på gbnr. 89/136 må breddeutvides helt inn til
parkeringsplassen slik at 2 biler kan møtes, og det må etableres tilstrekkelig frisikt,
samt svingeradius på 6 meter før bygningene kan tas i bruk eller det kan gis
igangsettingstillatelse for tiltak på Håøya.
Verneplanen ‘Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplanen for
Forsvaret’ av 06.05.2004, skal tinglyses på hver enkelt fradelt eiendom.

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslås dispensasjon for fradeling av eiendom
nr. 10, på gbnr. 137/1, Håøya, fra plan- og bygningsloven § 1-8 – forbud mot tiltak i 100metersbeltet og kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak i
LNF-område.
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3. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om fradeling av samtlige
eiendommer,
men
unntak
av
eiendom
nr.
10,
fra
gbnr.
137/1.
4. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 avslås søknad om fradeling av eiendom nr. 10, på gbnr.
137/1.

Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 24.06.2019, samt supplert dokumentasjon
mottatt 29.05.2020, 02.07.2020, 27.10.2020, 09.02.2021, samt sak om erverv av parkeringsareal
datert 04.05.2022.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Nytt punkt i lista over vilkår for dispensasjonene, foreslått av Karen Tone Lie, Arbeiderpartiet
Det skal tinglyses bruksrett for Færder kommune til å benytte veier på eiendom nr. 19, samt
nødvendig del av hovedbrygge/kai og rampe i nordøst, i drifts- og tilsynssammenheng. Videre skal
det tinglyses bruksrett for Færder kommune til å benytte nødvendig del av hovedbrygge/kai og
rampe i nordøst i forbindelse med eventuell fremtidig offentlig transport
Utsettelsesforslag, foreslått av Richard Fossum, Senterpartiet
Saken utsettes for befaring.
Gunnar Fredriksen FrP, foreslått av Gunnar Fredriksen, Fremskrittspartiet
Færder Kommunes Veinorm benyttes i anleggelse av parkering og tilkomstvei i Tenvik
Votering
R. Fossums utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
HFK- 096/22 Vedtak:
Saken utsatt for befaring.

097/22: Delegasjonssaker
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 097/22 Vedtak:
Side 8

Tatt til orientering

098/22: Referatsaker
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:

HFK- 098/22 Vedtak:
Tatt til orientering

099/22: Spørsmål og informasjon
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Gunnar Fredriksen FrP Oppfølgings spørsmål fra HFK 27/4, foreslått av Gunnar Fredriksen,
Fremskrittspartiet
Byggesak 20/5495 Gbnr.215/8 Gjervågskauen 84
Hvorfor kan det ikke sees på mulighet for dispensasjon fra kravet om siktlinje? Siktlinjen blir antagelig
i orden når sykkelsti blir bygd. Det blir opparbeidet snuplass på tomta som er en fordel da det ikke er
i dag. Huset er ikke funksjonelt uten det nye tilbygget med bad. Kan kommunen kreve at hekk hos
nabo blir redusert til sikt høyde?
Gunnar Fredriksen FrP, foreslått av Gunnar Fredriksen, Fremskrittspartiet
Begrunnelse for spørsmålene
9 boligeiere på Veierland mottok den 13.05 et brev fra Færder kommune der kommunen varsler
pålegg om tilknytning til annet privat anlegg med begrunnelse I at overskuddsvann forårsaker
uønsket tilvekst i myrområde,- som tar imot det rensede overskuddsvannet.
Dette er mao 3.gang kommunen pålegger boligeiere annen tilknytning. Samtlige husstander har i dag
godkjente minirenseanlegg etter 2.gangs pålegg for mange år siden. Disse minirenseanleggene
driftes av Wallax og er godkjente anlegg som svært mange andre har her ute. Pålegg om
sandfiltrering på 90 tallet ble byttet ut med pålegg om minirenseanlegg på 2000 tallet. Kommunen
ville ikke investere i kommunale anlegg her ute noen gang, og alle anlegg på Veierland er derfor
privateide. Overskuddsvann inneholder nitrogen og fosfor og gir næring til planter. Det er rent vann.
Spørsmål
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Hvilken hjemmel bruker kommunen for å pålegge eiere på Veierland en rådyr tilknytning til et annet
privat anlegg?
Hvem skal bekoste dette når vi i dag besitter godkjente anlegg?
Hvilke dispensasjoner må til for å grave opp et nytt anlegg og deretter grave ned nye pumpestasjoner
i et kulturlandskap ?
Grågås og bestandsforvaltning, foreslått av Pål Ese, Høyre
Hva er status og skadepotensiale vedrørende grågås i Færder kommune. Det gis stadig
fellingstillatelser, gir dette resultater?
Kapasitet og status i planavdelingen og arbeid med reguleringsplaner, foreslått av Pål Ese, Høyre
Hva er kapasitet og status i planavdelingen vedrørende reguleringsplaner ? Ut fra prinsippet om
førstemann til mølla, hvilke kriterier legges til grunn hvis avdelingen vil prioritere spesifikke planer?
Sprinkelvanndam i Minneparken, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk
Venstreparti
Før «rehabilitering»av damanlegget i Minneparken ved Nøtterøy kirke mener noen at det var det
registrert salamander i dammen. Og i så fall - kan dette bekreftes og hvordan er det håndtert.?
Tjøme sentrum, foreslått av Magda Flatmo, Høyre
Status og fremdrift

Koordinator på tilsyn og ulovlighet T.R. Raftemo orienterte om oppfølgingslisten.
Skriftlig svar på dagens spørsmål blir lagt ved under spørsmål og informasjon i neste møte.
HFK- 099/22 Vedtak:
Tatt til orientering

100/22: Handlingsplan for mindre trafikksikkerhetstiltak 2022
Kommunedirektørens innstilling
Det gjennomføres følgende mindre trafikksikkerhetstiltak i 2022:
1. Nesskogen idrettsanlegg – etablere bom inn til anlegget
2. Ulvøveien – anlegge 10 humper

Kostnadene belastes investeringer 40500, 3321, 700004. Det vises til vurderinger og begrunnelser
som kommer frem i saksfremstillingen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
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Terje Rasmussen SP, foreslått av Terje Rasmussen, Senterpartiet
Antall fartshumper reduseres til 5 i stedet for 10.

Saken utsettes -pkt.2, foreslått av Bjørnar Godt Daae, Høyre
Kommunedirektøren bes utrede og komme tilbake med en analyse av muligheten av andre
fartsreduserende tiltak.

Kommunedirektørens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt.
B.G. Daas utsettelsesforslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Mdg, Ap).
HFK- 100/22 Vedtak:

Det gjennomføres følgende mindre trafikksikkerhetstiltak i 2022:
1. Nesskogen idrettsanlegg – etablere bom inn til anlegget
2. Ulvøveien – Kommunedirektøren bes utrede og komme tilbake med en analyse av
muligheten av andre fartsreduserende tiltak.

Kostnadene belastes investeringer 40500, 3321, 700004. Det vises til vurderinger og begrunnelser
som kommer frem i saksfremstillingen.

101/22: Tiltaksplan for rehabilitering av boliger 2022 - Videre disponering
Kommunedirektørens innstilling
1. Det disponeres kr. 800 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging fra
kommunestyret i K-sak 096/21.
2. Det overføres kr. 2 000 000,- (eks.mva.) til rehabiliteringsplan for formålsbygg 2022.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 101/22 Vedtak:

1. Det disponeres kr. 800 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging fra
kommunestyret i K-sak 096/21.
2. Det overføres kr. 2 000 000,- (eks.mva.) til rehabiliteringsplan for formålsbygg 2022.
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Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget

102/22: Rehabiliteringsplan 2022 - Videre disponering
Kommunedirektørens innstilling
1. Det disponeres kr. 2 490 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging til
rehabilitering av formålsbygg i K-sak 096/21.
2. Det disponeres kr. 1 980 000,. (eks mva.) av overførte midler fra tiltaksplan for
rehabilitering av boliger.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 102/22 Vedtak:

1. Det disponeres kr. 2 490 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging til
rehabilitering av formålsbygg i K-sak 096/21.
2. Det disponeres kr. 1 980 000,. (eks mva.) av overførte midler fra tiltaksplan for
rehabilitering av boliger.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget.

103/22: Gbnr 129/338 - Stalsbergveien 16A - Forstøtningsmur - Ettrinnstillatelse med dispensasjon
Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon for Forstøtningsmur på gbnr.
129/338 - Stalsbergveien 16A. Det dispenseres fra plan- og bygningsloven §29-4 – Byggverkets
plassering,
høyde
og
avstand
fra
eiendomsgrense.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse for
Forstøtningsmur.

Side 12

Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 04.02.2021 og 10.05.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Gunnar Fredriksen FrP, foreslått av Gunnar Fredriksen, Fremskrittspartiet
1. I medhold av pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon for forstøtningsmur på eiendommens nordlige
grense med en lengde på 35 meter og en høyde på 1,2 meter på gbnr. 129/338 Stalsbergveien 16A. Det dispenseres fra plan- og bygningsloven §29-4 – Byggverkets
plassering, høyde og avstand fra eiendomsgrense.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse for
Forstøtningsmur.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 04.02.2021 og 10.05.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

G. Fredriksens forslag enstemmig vedtatt.
HFK- 103/22 Vedtak:
1. I medhold av pbl. § 19-2 innvilges dispensasjon for forstøtningsmur på eiendommens nordlige
grense med en lengde på 35 meter og en høyde på 1,2 meter på gbnr. 129/338 Stalsbergveien 16A. Det dispenseres fra plan- og bygningsloven §29-4 – Byggverkets
plassering, høyde og avstand fra eiendomsgrense.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse for
Forstøtningsmur.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 04.02.2021 og 10.05.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

104/22: Øvre Buerstad – Planoppstart for detaljregulering nr. 2022002
Kommunedirektørens innstilling
1. Oppstart av detaljregulering nr. 202002 Øvre Buerstad igangsettes, jf. plan- og
bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Planavgrensningen er i henhold til vedlagt planavgrensning
datert 26.04.2022.
2. Det varsles om oppheving av hele reguleringsplan nr. 274 Øvre Buerstad og deler av
reguleringsplan nr. 8 Buerstad-Movik, plannr. 2018008 Haukemyr Sør og plannr. 183 Øst
for Movikveien der de overlappes av ny detaljreguleringsplan jf. pbl. § 12-14.
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3. Det varsles samtidig om oppstart av arbeidet med utbyggingsavtale jf. pbl. kap. 17.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksutredningen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Mdg, FRSV).
HFK- 104/22 Vedtak:

1. Oppstart av detaljregulering nr. 202002 Øvre Buerstad igangsettes, jf. plan- og
bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Planavgrensningen er i henhold til vedlagt planavgrensning
datert 26.04.2022.
2. Det varsles om oppheving av hele reguleringsplan nr. 274 Øvre Buerstad og deler av
reguleringsplan nr. 8 Buerstad-Movik, plannr. 2018008 Haukemyr Sør og plannr. 183 Øst
for Movikveien der de overlappes av ny detaljreguleringsplan jf. pbl. § 12-14.
3. Det varsles samtidig om oppstart av arbeidet med utbyggingsavtale jf. pbl. kap. 17.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksutredningen.

105/22: Fellingstillatelser for elg, jaktåret 2022
Kommunedirektørens innstilling
Færder kommune gir med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 og forskrift om adgang
til jakt på elg og rådyr, Færder kommune ,følgende fellingstillatelser for elg for jaktåret 2021/2022:
Valdnavn
Bukkeli - Gjærvåg
Kråkere - Holtane
Haug
Treidene- Havna Kulebekk
Nøtterøy
grunneierlag
Veierland
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Tellende areal
(dekar)
1407
2800
1000
1965

Antall dyr –kjønn og alder

11700

1 hanndyr voksen (1 ½ år og eldre), 1 kalv.

3200

1 hanndyr og 1 hunndyr voksen (1 ½ år og
eldre), 1 kalv.

1 hanndyr voksen (1 ½ år og eldre).
1 hunndyr voksen (1 ½ år og eldre), 1 kalv.
1 kalv.
1 hanndyr voksen (1 ½ år og eldre), 1 kalv.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 105/22 Vedtak:

Færder kommune gir med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 og forskrift om adgang
til jakt på elg og rådyr, Færder kommune ,følgende fellingstillatelser for elg for jaktåret 2021/2022:
Valdnavn
Bukkeli - Gjærvåg
Kråkere - Holtane
Haug
Treidene- Havna Kulebekk
Nøtterøy
grunneierlag
Veierland

Tellende areal
(dekar)
1407
2800
1000
1965

Antall dyr –kjønn og alder

11700

1 hanndyr voksen (1 ½ år og eldre), 1 kalv.

3200

1 hanndyr og 1 hunndyr voksen (1 ½ år og
eldre), 1 kalv.

1 hanndyr voksen (1 ½ år og eldre).
1 hunndyr voksen (1 ½ år og eldre), 1 kalv.
1 kalv.
1 hanndyr voksen (1 ½ år og eldre), 1 kalv.

106/22: Fellingstillatelser for rådyr, jaktåret 2022.
Kommunedirektørens innstilling
Færder kommune gir med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 og forskrift om adgang
til jakt på elg og rådyr i Færder kommune, følgende fellingstillatelser for rådyr for jaktåret
2022/2023:
Valdnavn
Nøtterøy grunneierlag
Veierland grunneierlag
Sanne
Tokenes
Bjerkøy
Hvaløy
Gåsøy
Søndre Årøy
Lindholmen
Bolærne
Håøya
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Tellende areal
(dekar)
11700
3200
1537
1241
1030
530
765
700
300
1700
420

Antall fellingstillatelser
Kvotefri jakt, jf. §20
16
8
6
5
2
3
3
2
8
2

Foynland
Nordre Årøy
Skjerpe
Bukkeli-Gjærvåg
Gon, Hestehavna
Honerød
Holtekjær
Haug gård
Hønsø
Nordre Holme
Sundene Søndre
Burø
Kråkere
Hvasser, Gjertsen
Engø
Eidene
Skauen gård
Glenne
Hvasser, Schønning
Olsen
Gon, Hustad
Selvig
Mågerø
Hudø
Nes Hvasser
Holtane
Treidene-HavnaKulebekk
Rød Gård
Vasskalven
Masseløy-Haneflu

310
388
340
1407
500
581
600
600
400
600
400
500
860
600
360
835
400
370
316

2
2
2
7
2
2
3
3
2
3
2
2
4
3
2
4
2
2
3

450
400
600
1100
300
350
1965

2
2
3
5
2
2
9

300
457
215

2
4
2

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremgår av saksfremstillingen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 106/22 Vedtak:

Færder kommune gir med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 og forskrift om adgang
til jakt på elg og rådyr i Færder kommune, følgende fellingstillatelser for rådyr for jaktåret
2022/2023:
Valdnavn

Side 16

Tellende areal
(dekar)

Antall fellingstillatelser

Nøtterøy grunneierlag
Veierland grunneierlag
Sanne
Tokenes
Bjerkøy
Hvaløy
Gåsøy
Søndre Årøy
Lindholmen
Bolærne
Håøya
Foynland
Nordre Årøy
Skjerpe
Bukkeli-Gjærvåg
Gon, Hestehavna
Honerød
Holtekjær
Haug gård
Hønsø
Nordre Holme
Sundene Søndre
Burø
Kråkere
Hvasser, Gjertsen
Engø
Eidene
Skauen gård
Glenne
Hvasser, Schønning
Olsen
Gon, Hustad
Selvig
Mågerø
Hudø
Nes Hvasser
Holtane
Treidene-HavnaKulebekk
Rød Gård
Vasskalven
Masseløy-Haneflu

11700
3200
1537
1241
1030
530
765
700
300
1700
420
310
388
340
1407
500
581
600
600
400
600
400
500
860
600
360
835
400
370
316

Kvotefri jakt, jf. §20
16
8
6
5
2
3
3
2
8
2
2
2
2
7
2
2
3
3
2
3
2
2
4
3
2
4
2
2
3

450
400
600
1100
300
350
1965

2
2
3
5
2
2
9

300
457
215

2
4
2

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremgår av saksfremstillingen.

107/22: Gbnr 116/31, 116/33 og 117/7 - Konsesjon på erverv
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Kommunedirektørens innstilling
Færder kommune gir, med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11, konsesjon til Elisabeth og Roger
Alexandersen, 3133 Duken, på erverv av eiendommene gbnr. 116/31, 116/33 og 117/7.
Konsesjon gis på følgende vilkår:
·

Konsesjonseiendommene må nyttes i samsvar med arealformålet.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 107/22 Vedtak:

Færder kommune gir, med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11, konsesjon til Elisabeth og Roger
Alexandersen, 3133 Duken, på erverv av eiendommene gbnr. 116/31, 116/33 og 117/7.
Konsesjon gis på følgende vilkår:
·

Konsesjonseiendommene må nyttes i samsvar med arealformålet.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

108/22: Gbnr 8/5 - Konsesjon på erverv av deler av eiendommen
Kommunedirektørens innstilling
Færder kommune gir, med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11, konsesjon til Lars Helland
Bjertnæs og Åsmund Helland Bjertnæs, 3140 Nøtterøy, på erverv av ca 49 dekar fulldyrket jord og ca
2 dekar annet areal fra eiendommen gbnr. 8/5.
Konsesjon gis på følgende vilkår:
· Konsesjonseiendommene må legges til eiendommen Smidsrød, gbnr. 5/1, og drives
sammen med denne i samsvar med arealformålet.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen
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Hovedutvalg for kommunalteknikk 18.05.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 108/22 Vedtak:

Færder kommune gir, med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11, konsesjon til Lars Helland
Bjertnæs og Åsmund Helland Bjertnæs, 3140 Nøtterøy, på erverv av ca 49 dekar fulldyrket jord og ca
2 dekar annet areal fra eiendommen gbnr. 8/5.
Konsesjon gis på følgende vilkår:
· Konsesjonseiendommene må legges til eiendommen Smidsrød, gbnr. 5/1, og drives
sammen med denne i samsvar med arealformålet.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen
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