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FigersLmd kommune v. Miljøstyret 

Vedr. fhrespørsel om a de[/inansiere en 50 kV .~;okahelfra Ramqf}ell til Fugl odden 
OK dermed.fferrw ehis/erende lt(fispenn- sak nr. 23()/2005 

Vi viser til ovennevnte sak som skal behandles i milj~Jstyret i dag. 

Utgangspunktet for behandling av saken er et initiativ fra Dalane Energi JKS wm har 
tilbudt kommtmen om å gjennomfØre fjerningen i lin at DR skal legge en ny 15 kV 
kabel ffa Ryttervik tilllovland. Dette JUr å bedre rcscrvdOrsyningen til Eigerøy. 
Hvis begge kablene legges samtidig har DE beregnet at kommunens andel av en slik 
fjerning kan reduseres fra 2 mill. til l mill. 

Ifølge en avtale inngått i 1992 mellom DF og Eigersund kommune. om fordeling av 
kostnadene ved en eventuell legging av 50 kV kabel skulle DR dekke 3 mill. kr. av 
kostnadene, mens Eigersund kommune skulle dekke 2 mill. kr. Prisutviklingen på 
den type materiell som vil bli benyttet tilsier lavere kostnader i Jag enn da avtalen ble 
inngått. Det fOreligger imidlertid et negativt forslag til vedtak i mil_jøstyret som har 
Hitt saken til hehandling. 

Del har med jevne mellomrom i løpet av de siste 15 årene vært en debatt og dialog 
knyttet til fjerning eller heving av omtalte lullspenn. l store deler av skip- og 
olfshoremiljøel mener vi at det kan ha festet seg et inntrykk av at det i Egersund ikke 
er mulig å anløpe Egersund Havn med større fartøyer på grurm av dette luftspennet. 
Råde innseiling og dybdeforhold inn til havnen gjør det mulig å ta inn store fmtøy og 
offshorerigger. Det er imidlertid en barriere; nemlig luftspe1met. 
Når det nå viser seg mulig og gunstig a fjerne delle luftspennet og at dette kan 
g_jøres sammen med annet nødvendig arbeid, oppfordrer vi kommunen 
innstendig til å få dette gjennomført. 
Vi mener dette er et viktig grep for å få en positiv fokus og satsing på en 
framtidsrettet havn som ser muligheter både innenfor otl"shore og skipstrafikk 
inkl. cruise-anlup. Egersund Havn må i framtiden være en havn uten barrierer 
for å kunne være konkurransedyktig. Vi oppfordrer derfor F:igersund 
kommune til å være en aktiY medspiller i tilrettelegging av en hensiktsmessig og 
framtidsrettet infrastruktur i Egersund Havn! 

Med vennlig hilsen 
Dalane Næringsforening 
Ilarald K vadshcim 
Nestleder 
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