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Forespørsel om å delefinansiere en 50 kV sjøkabel fra Ravnafjell til Fuglodden og
dermed fjerne eksisterende luftspenn.
Utvalgssaksnr
236/05
108/05

Utvalg
Miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
22.11.05
19.12.05

Sammendrag:

Rådmannen i Eigersund fikk den 26.10.05 oversendt en forespørsel fra Dalane Energi, om
delefinansiering av en ny 50 kV sjøkabel fra Ravnafjell til Fuglodden. Planlagte sjøkabel skulle da
erstatte eksisterende luftspenn. Forespørselen ble oversendt på E- mail og grunnlaget for
forespørselen er at DE skal legge en ny 15 kV kabel fra Ryttervik til Hovland. Dette for å bedre
reserveforsyningen til Eigerøy. Denne nye kabelen vil i hovedsak følge samme traseen som en
eventuell ny 50 kV kabel og ved å legge begge kablene samtidig ville man få en hvis
samordningsgevinst. Hvis begge kablene legges samtidig har DE beregnet at kommunens andel kan
reduseres fra 2 mill. til 1 mill.
Etter kommunestyrevedtak og en inngått avtale fra 1992, med Dalane Elverk, om fordeling av
kostnader ved legging av ny 50 kV sjøkabel, skal Dalane Energi dekke 3 mill. og Eigersund
kommune 2 mill. I praksis skulle omleggingen skje når Eigersund kommune ønsket det.
Forespørselen fra Dalane Energi ble referert i miljøutvalget den 27.10.05. og havnestyret den
27.10.05. Havnestyret var ikke interessert i å delta i prosjektet men miljøutvalget ønsket en sak på
dette, samordnet med havnevesenet.
Siden havnestyret ikke vurderer eksisterende luftspenn som et havneteknisk problem gjenstår en
miljømessig vurdering knyttet til den dominerende høyspentlinjen. Den kan virke skjemmende, som
et fremmedelement i fjordlandskapet.
Begrunnet i kommunens økonomiske situasjon vurderer rådmannen denne investeringen i dag til å
være for stor for kommunen, uten havnevesenets deltakelse. Dette satt opp mot den miljømessige
gevinsten det er å få fjernet luftspennet.
Saksgang:
Hvis saken avvises avgjøres den av miljøutvalget. Hvis deltakelse i prosjektet blir vedtatt må saken
videre, for endelig behandling i kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 09.11.2005:

Miljøutvalget ønsker ikke nå å delta med 1. mill. som delefinansiering for legging av ny 50 kV
sjøkabel, for å fjerne eksisterende luftspenn mellom Ravnafjell og Fuglodden,

Miljøutvalgets behandling/votering den 22.11.2005:
z

Nytt dokument i saken:
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- brev fra Dalane Næringsforening, Spinnerigaten 15, 4370 Egersund, datert 22.11.05
- vedr. forspørsel om å delfinansiere en 50 kV sjøkabel fra Ravnafjell til Fuglodden
dermed fjerne eksisterende luftspenn – sak nr. 236/05. (l.nr. 20195)

og

PER ARNE SANDVOLD (V) foreslo:
”Miljøutvalget oversender denne saken til kommunestyret hvor de ber om at prosjektet
prioriteres i forbindelse med behandling av budsjettet for 2006. Det må avsettes 1 mill.”
SIGMUND LAGÅRD (AP) foreslo:
”Ber om havnefogdens uttalelse til henvendelse vedr. innholdet og argumentasjonen i
forhold til viktigheten av å fjerne høyspentledning i Næringsforeningens brev.”
VOTERING.
Sandvolds forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling (Tore Dirdal (H)
+ Tor Olav Gya (SP)).
Lagårds tilleggsforslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (Tore Dirdal (H)).

Miljøutvalgets vedtak den 22.11.2005:
Miljøutvalget oversender denne saken til kommunestyret hvor de ber om at prosjektet
prioriteres i forbindelse med behandling av budsjettet for 2006. Det må avsettes 1
mill.
Ber om havnefogdens uttalelse til henvendelse vedr. innholdet og argumentasjonen i
forhold til viktigheten av å fjerne høyspentledning i Næringsforeningens brev.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Kommunestyrets behandling/votering den 19.12.2005:
x

Nye dokumenter i saken: Epost Bukser og Berging AS av 191205 - Ang. rigger inn til Egersund.
(Lnr. 021944/05)
---- o ----

SIGMUND LAGÅRD (AP) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP/H):
1. ”El. Forsyning mellom mellom Ravnafjell og Fuglodden legges i kabel (ny 50 kV sjøkabel).
2. Eigersund kommune deltar med 1 million i finansiering, som fordeles slik:
- Kr. 500 000,- ved at årets overskudd for Eigersund kommune reduseres tilsvarende.”
SIGMUND LAGÅRD (AP) foreslo slikt vedtak:
”Tillegg punkt 2: - Kr. 500 000,- på havnekassen.”
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:
”Tillegg punkt 2: - Havnestyret anmodes om å bidra med kr. 500 000,- ”
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VOTERING:
Lagårds forslag (fellesforslaget AP/H) enstemmig vedtatt.
Lagårds forslag punkt 2 vedtatt med 24 mot 11 stemmer for Egaas sitt forslag punkt 2.

Kommunestyrets vedtak den 19.12.2005:
1. El. Forsyning mellom mellom Ravnafjell og Fuglodden legges i kabel (ny 50 kV
sjøkabel).
2. Eigersund kommune deltar med 1 million i finansiering, som fordeles slik:
- Kr. 500 000,- ved at årets overskudd for Eigersund kommune reduseres tilsvarende.
- Kr. 500 000,- på havnekassen.
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Vedlagt, vedtak i havnestyret, sak nr. 005/99

Andre opplysninger / fakta i saken:
Havnestyret forespurte Dalene Elverk, etter vedtak i sak nr. 005/99, om å heve friseilingshøyden fra
40 til 50 m. Dalane Elverk svaret, i vedlagt brev datert den 07.12.99, hvor de opplyste om at DE ikke
hadde avsatt penger til dette prosjektet i 2000. Siden dette har denne saken ligget i bero.

Saksbehandlers vurderinger:
Rent teknisk er dette primært en havnesak hvor prosjektet burde vært delefinansiert av havnevesenet.
Side de i dag ikke finner havnemessige begrunnelser for å delta i prosjektet synes rådmannen at det i
forhold til dagens økonomiske situasjon er vanskelig for Eigersund kommune alene, å prioritere
prosjektet.
Det som er en god begrunnelse for at Eigersund kommune skulle gå inn å delta i finansieringen er den
miljømessig gevinsten ved å få fjernet en dominerende høyspentlinje. Den kan virke skjemmende i
fjordlandskapet.
Rådmannen vurderer allikevel at denne investeringen i dag er for stor for Eigersund kommunen, da
vurdert opp mot andre viktige prioriterte prosjekter.

Alternative løsninger:

Miljøutvalget oversender denne saken til kommunestyret hvor de ber om at prosjektet prioriteres i
forbindelse med behandling av budsjettet for 2006. Det må avsettes 1 mill.

mhtml:file://D:\Dropbox\0 - Fra arbeid\Havn\Forespørsel om å delfinansiere 50 kV sj...

19.05.2012

Forespørsel om å delfinansiere 50 kV sjøkabel fra Ravnafjell til Fuglodden og dermed... Side 4 av 4

Økonomiske konsekvenser:

Hvis Eigersund kommune skal velge å gå inn i prosjektet er kostnaden 1. mill.
(Ref vedlagt E. mail):
--- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:

1. E mail fra Dalane Energi, med invitasjon om deltakelse i prosjektet.
2. Havestyresak nr. 005/99.
3. Svarbrev fra Dalane Elverk i forhold til havnestyresak nr. 005/99.

Dokumenter – ikke vedlagt saken:
I

1

28.10.2002

U
I

2
3

04.11.2002
07.02.2003

I
S

4
5

06.10.2005
08.11.2005

Tillatelse til å legge 22 kV høyspentkabel i sjø over søndre
innseiling til Egersund havn ved Fugleodden
Høyspentkabel i sjø ved Fuglodden
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, høyspentkabel
fra Ryttervik til Fuglodden.
50 kV luftspenn Ravnafjell - Fuglodden
Forespørsel om å delfinansiere 50 kV sjøkabel fra
Ravnafjell til Fuglodden og dermed fjerne eksisterende
luftspenn.

Kystverket 2. distrikt
Flere registrerte mottakere
Rogaland fylkeskommune
Dalane Energi

Parter i saken:
Anny Bjørg Vinningland
Arnfinn Hovland
Bjarne Hovland
Bjørn Inge Hovland
Dalane Energi IKS
Egersund Havnevesen
Egersund skog og
treplanetselskap
Elfrid Tysvær
Ella Jane Eik
Georg Hovland
Georg Ountervoll
Gunnar Bernhard Amaliksen
Hans A. Løyning
Håkon Vinningsland
Johannes A. Hovland
Jonny Hovland
Kystverket 2. distrikt
Magne Henry Puntervoll
Oddbjørg Anny Løyning
Oddvar G. Øglend
Per Svanes
Ryttervik holding AS
Sigmund W Hovland
Telenor Nett A/S
Toralf I Egeland

Madlandsdalen

4370

EGERSUND

Skøyteveien 19
Sjarkv. 1
Pb 400
pb 117
Pb. 558

4370
4370
4370
4379
4370

EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND

Lyngdal Prestegard
Fugloddveien 13
Steinbk. 28
Ludvig Feylingsgt. 22
Løyningsveien 24
Fugloddveien 23
Madlandsdalen
Løyningsveien 38
Steinbk. 44
Postboks 466
Hafsøyveien 23
Fugloddveien
Hamranev. 22
Fugloddveien 13
Pb. 4010 Dreggen
Hamranev. 13
pb 340
Fugloddveien 15

4580
4370
4370
4370
4370
4370
4370
4370
4370
5501
4370
4370
4370
4370
5835
4370
4001
4370

LYNGDAL
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
HAUGESUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
EGERSUND
BERGEN
EGERSUND
STAVANGER
EGERSUND
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