
Ettersending av vedtak til kommunestyrets 
møte 28. oktober 2013 

 
 Saksliste: 

 
Sak nr. Sakstittel 

061/13 Godkjenning av protokoll fra kommunnestyrets  møte 30.09.2013 

062/13 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og 
kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. i Egersund, 2 
gangsbehandling 

063/13 Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. - Svånes 2. gansgbehandling 

064/13 
Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak i strandsonen, 
eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser o.l. gnr. 5 bnr. 226 mfl. - 2. 
gangsbehandling 

065/13 
2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. - 
Langårdsfjellet - Havsøy 

066/13 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen (Avgjort av PTU) 

067/13 Gravplassen Gamle Prestegårdsvei – Gamles (Sendt tilbake til adm) 

068/13 Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune   

069/13 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2013 

070/13 Retningslinjer for erverv av privat grunn 

071/13 Endring av statuttene for innsatspremie 

072/13 
Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av reguleringsplan for gangvei i 
Vadlåsen 

073/13 Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt krisesenter i Stavanger 

074/13 Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016 

075/13 Prosjekt for forvaltningsrevisjon - integrering 
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62/13: Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkering og kolletivknutepunkt m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 
m.fl. i Egersund, 2 gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013: 
PTU innstiller til kommunestyret; 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt m.m på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund vedtas som fremlagt med kart revidert 27.09.2013  
og bestemmelser datert 26.09.2013. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
25.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til saksforelegget og minnet om at tidligere 
politiske behandlinger må føres på under evt. tidligere behandling. 
     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 

”Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt 
m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund med kart revidert 27.09.2013 og 
bestemmelser datert 26.09.2013  vedtas med følgende endringer: 
 
1. Paragraf 2.0 Fellesbestemmelser – punkt 2.5 utgår. 
2. Paragraf 3.0 Område for bebyggelse og anlegg-Hotell – punkt 3.5 siste setning 

utgår. (Kledningsmateriale osv.) 
3. Paragraf 3.0 Område for bebyggelse og anlegg-Hotell –  punkt 3.9. Ny 1.setning: 

Parkering skal enten legges til egen tomt eller i parkeringsanlegg i sentrum. 
Ved benyttelse av parkeringsanlegg i sentrum må avtale på dette være sikret 
med eierne før igangsettelsestillatelse kan gis. 

4. Paragraf 4 Samferdsel – punkt 4.3 – andre setning: Maks byggehøyde til gesims 
settes til kote 6,6. 

5. Paragraf 6 Rekkefølgebestemmelser – punkt 6.7 utgår. 
  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12” 

 
ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo: 

”Paragraf 4 Samferdsel – punkt 4.6 endres slik: ……slik som heishus og lignende, 
skal plasseres i sørøstre del av garasjedekke.” 

 
Votering: 
Nygårds forslag til at punkt 2.5 utgår vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens 
innstilling (AP + V + Alf Tore Sæstad,KRF) 
Nygårds forslag til endring i punkt 3.5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 3.5. 
Nygårds forslag til endring i punkt 3.9 – ny 1.setning - enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 
rådmannens innstilling. 
Nygårds forslag til endring i punkt 4.3 – andre setning – enstemmig vedtatt mot 0 stemmer 
for rådmannens innstilling. 
Nygårds forslag til at punkt 6.7 utgår falt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens 
innstilling (H + SP) 
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Sæstads forslag til endring i punkt 4.6 vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for 
rådmannens innstilling punkt 4.6 (SP + V). 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-238/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkering og kolletivknutepunkt 
m.m på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl  i Egersund med kart revidert 27.09.2013 og 
bestemmelser datert 26.09.2013  vedtas med følgende endringer: 
 
1. Paragraf 2.0 Fellesbestemmelser – punkt 2.5 utgår. 
2. Paragraf 3.0 Område for bebyggelse og anlegg-Hotell – punkt 3.5 siste setning 

utgår. (Kledningsmateriale osv.) 
3. Paragraf 3.0 Område for bebyggelse og anlegg-Hotell –  punkt 3.9. Ny 1.setning: 

Parkering skal enten legges til egen tomt eller i parkeringsanlegg i sentrum. 
Ved benyttelse av parkeringsanlegg i sentrum må avtale på dette være sikret 
med eierne før igangsettelsestillatelse kan gis. 

4. Paragraf 4 Samferdsel – punkt 4.3 – andre setning: Maks byggehøyde til gesims 
settes til kote 6,6. 

5. Paragraf 4 Samferdsel – punkt 4.6 endres slik: ……slik som heishus og lignende, 
skal plasseres i sørøstre del av garasjedekke. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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63/13: Detaljregulering for fritidsboliger gnr. 21 bnr. 60 mfl. - Svånes 
2. gansgbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2013: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i kart: 

1. Påskrift på veg at den er felles ikke offentlig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-215/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – 
Svanes med kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i kart: 

1. Påskrift på veg at den er felles ikke offentlig. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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64/13: Reguleringsendring del av Maurholen - allmennyttige tiltak i 
strandsonen, eiendomsgrenser, veier,parkeringsplasser o.l. gnr. 5 
bnr. 226 mfl. - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2013: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret; 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. – 
vedtas med kart datert og bestemmelser datert med følgende endringer: 
Kart 

1. Hensynssone stormflo vises på plankartet jfr. 200-års intervall jfr. rapport om 
Havstigning fra DSB. 

2. Adkomstveg til 5/93 tas ut av planen. 
3. Hensynssone/sikringssone høyspent vises med 12 m fra senter. 

Bestemmelser 
4. Innforbi S3 som er vist som bevaringsområde H570 er eksisterende pirer, båtstøer og 

brygger i stein ikke tillatt å fjerne. Vedlikehold, tilbakeføring og restaurering av pirer, 
båtstøer og brygger i stein skal utføres på antikvarisk/tradisjonell måte med lødd 
naturstein. Det tillates ikke etablert brygger, plattinger og lignende i tre eller betong 
innforbi området. Eventuelle tiltak utover vanlig vedlikehold må på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8.  

5. Hensynssone stormflo - det er kun tillatt å etablere byggverk med sikkerhetsklasse for 
flom F1 og disse må dimensjonere og konstruere slik at det tåler belastningene og 
skader unngås. 

6. Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal oversendes Rogaland 
Fylkeskommune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp mot 
potensialet for automatisk freda kulturminner i området. 

7. ”Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 12 meter fra senter linjetrase. Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Punkt 2 under kart utgår.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling uten punkt 2 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 2 vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag om at 
punktet utgår (FRP + Kjell Vidar Nygård,H + SP) 
 
PTU-216/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret; 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 
mfl. – vedtas med kart datert og bestemmelser datert med følgende endringer: 
Kart 

1. Hensynssone stormflo vises på plankartet jfr. 200-års intervall jfr. rapport om 
Havstigning fra DSB. 

2. Adkomstveg til 5/93 tas ut av planen. 
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3. Hensynssone/sikringssone høyspent vises med 12 m fra senter. 
Bestemmelser 

4. Innforbi S3 som er vist som bevaringsområde H570 er eksisterende pirer, 
båtstøer og brygger i stein ikke tillatt å fjerne. Vedlikehold, tilbakeføring og 
restaurering av pirer, båtstøer og brygger i stein skal utføres på 
antikvarisk/tradisjonell måte med lødd naturstein. Det tillates ikke etablert 
brygger, plattinger og lignende i tre eller betong innforbi området. Eventuelle tiltak 
utover vanlig vedlikehold må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, 
jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8.  

5. Hensynssone stormflo - det er kun tillatt å etablere byggverk med 
sikkerhetsklasse for flom F1 og disse må dimensjonere og konstruere slik at det 
tåler belastningene og skader unngås. 

6. Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal oversendes Rogaland 
Fylkeskommune, som rette kulturminnemyndighet, slik at disse kan vurderes opp 
mot potensialet for automatisk freda kulturminner i området. 

7. ”Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 12 meter fra senter linjetrase. Før 
evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig 
vurdering som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. 
konsekvenser.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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65/13: 2. gangsbehandling av reguleringsendring for boliger - gnr 46 
bnr 38 m.fl. - Langårdsfjellet - Havsøy  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013: 
Forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - Havsøy med 
kart og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
 
25.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
RÅDMANNEN viste til innstillingen, og her skal det føyes til at bestemmelser/kart med 
revideringsdato 28.05.13 og 01.10.13 vedtas. 
    ---- 0 --- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - Havsøy 
med kart revidert 01.10.13 og bestemmelser revidert 28.05.13 vedtas med følgende 
endring: 

”Endring i kart – tittelfelt: 
  I kart AV1 - kjøreveg – endres til kjøreveg privat 
 
  f_P1 – parkeringsplasser – endres til parkeringsplasser privat.” 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring og Nygårds endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-239/13 Vedtak: 
 
  Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. – Langårdsfjellet - 
Havsøy med kart revidert 01.10.13 og bestemmelser revidert 28.05.13 vedtas 
med følgende endring: 

 
  Endring i kart – tittelfelt: 
  I kart  AV1 - kjøreveg – endres til kjøreveg privat 

f_P1 – parkeringsplasser – endres til parkeringsplasser privat.” 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
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066/13 - Delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen 
 
 
Avgjort av PTU jf eget skriv.
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067/13 - Gravplassen Gamle Prestegårdsvei – Gamles 
 
Sendt tilbake til administrasjonen.
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68/13: Tildeling av veiadresser til hytter i Eigersund kommune  
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2013: 
1. Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik 

adresse igangsettes. 
2. Prosjektet finansieres ved bruk av oppmålingsfondet. 
3. Formannskapet utnevner et navneutvalg på 3 personer som har forslagsrett og 

innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av adressenavn i kommunen. 
 
 
22.10.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-220/13 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret; 

 
1. Arbeidet med å tildele veiadresser til de hyttene i kommunen som mangler slik 

adresse igangsettes. 
2. Prosjektet finansieres ved bruk av oppmålingsfondet. 
3. Formannskapet utnevner et navneutvalg på 3 personer som har forslagsrett og 

innstillingsmyndighet for navnsetting og skrivemåten av adressenavn i kommunen. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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69/13: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 
2013  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.10.2013: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. ROS-analyse for Eigersund kommune 2013 godkjennes, 
 

2. Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til 
kommunestyrets junimøte 2015. 

 
 
 
23.10.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han har deltatt i 

saksforberedelser igjennom deltakelse i en intern arbeidsgruppe, jf. fvl. § kl 40. Det 
fremkom ikke merknader til saken, og Tor Dahle (AP) tok sete. 

~ o ~ 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-061/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. ROS-analyse for Eigersund kommune 2013 godkjennes, 
 

2. Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til 
kommunestyrets junimøte 2015. 

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
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70/13: Retningslinjer for erverv av privat grunn  
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.10.2013: 
 
 Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. I alle saker som gjelder innløsning av privat eiendom for gjennomføring av 

reguleringsplaner, skal Eigersund kommune søke å erverve arealet gjennom en minnelig 
avtale med grunneier. 

2. Kommer partene ikke til enighet, skal grunneier tilbys erstatning for arealene med en 
kvadratmeterpris som fastsettes av Formannskapet.  

3. Aksepteres ikke tilbudet om erstatning, fremmes egen sak for kommunestyret om 
ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for inntil 1 million kroner om innløsning av fast 
eiendom.  

 
 
23.10.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-062/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. I alle saker som gjelder innløsning av privat eiendom for gjennomføring av 

reguleringsplaner, skal Eigersund kommune søke å erverve arealet gjennom en 
minnelig avtale med grunneier. 

2. Kommer partene ikke til enighet, skal grunneier tilbys erstatning for arealene med en 
kvadratmeterpris som fastsettes av Formannskapet.  

3. Aksepteres ikke tilbudet om erstatning, fremmes egen sak for kommunestyret om 
ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for inntil 1 million kroner om innløsning av 
fast eiendom.  

 
Enstemmig vedtatt.  
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71/13: Endring av statuttene for innsatspremie  
 

Rådmannens forslag til vedtak 07.10.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
Formål. 
Kommunens innsatspris har som hensikt å hedre fremragende innsats fra enkeltpersoner 
eller lag i Eigersund kommune. 

 
Prisen kan tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største 
prestasjonene innenfor sektorene: 
 

1. Allmenn kultur 
2. Barn og ungdom 
3. Sang og musikk 
4. Idrett og sport 

 
Utvelgelse/utdeling 
Forslag til kandidater fremmes til Eigersund kommune. 
 
Ordfører og varaordfører foretar sammen med rådmannens representant en prioritering av 
søkerne. Disse innstiller en kandidat til formannskapet. 
 
I spesielle tilfeller kan det innstilles flere kandidater til innsatspris 
 
Prisen. 
Innsatsprisen er på kr. 5000 + diplom og deles ut når ordføreren bestemmer. 
 
 
23.10.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-063/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
Formål. 
Kommunens innsatspris har som hensikt å hedre fremragende innsats fra 
enkeltpersoner eller lag i Eigersund kommune. 

 
Prisen kan tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største 
prestasjonene innenfor sektorene: 
 

1. Allmenn kultur 
2. Barn og ungdom 
3. Sang og musikk 
4. Idrett og sport 

 
Utvelgelse/utdeling 
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Forslag til kandidater fremmes til Eigersund kommune. 
 
Ordfører og varaordfører foretar sammen med rådmannens representant en 
prioritering av søkerne. Disse innstiller en kandidat til formannskapet. 
 
I spesielle tilfeller kan det innstilles flere kandidater til innsatspris 
 
Prisen. 
Innsatsprisen er på kr. 5000 + diplom og deles ut når ordføreren bestemmer. 

 
Enstemmig vedtatt.  
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72/13: Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av 
reguleringsplan for gangvei i Vadlåsen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 30.09.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 eksproprierer Eigersund kommune 

nødvendig areal fra del av gnr 7, bnr 10/14/20/27/30/64 for gjennomføring av 
reguleringsplanen for gangvei mellom Vadlåsen boligfelt og Eigerøy skole.  

 
2. Kommunen begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når ekspropriasjonsvedtaket 

er endelig. 
  

3. Med hjemmel i oreigningsloven § 25, jf. § 5 søker kommunen Fylkesmannen i 
Rogaland om samtykke til forhåndstiltredelse av arealet. 

 
 
23.10.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-064/13 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 eksproprierer Eigersund kommune 

nødvendig areal fra del av gnr 7, bnr 10/14/20/27/30/64 for gjennomføring av 
reguleringsplanen for gangvei mellom Vadlåsen boligfelt og Eigerøy skole.  

 
2. Kommunen begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når ekspropriasjonsvedtaket 

er endelig. 
  

3. Med hjemmel i oreigningsloven § 25, jf. § 5 søker kommunen Fylkesmannen i 
Rogaland om samtykke til forhåndstiltredelse av arealet. 

 
Enstemmig vedtatt.  
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073/13: Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt 
krisesenter i Stavanger  
 

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av 
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2014 med den egenandelsøkning som det 
resulterer.  
 
2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Stavanger kommune. 
 
 
16.10.2013 Felles brukerutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
BRU-033/13 Vedtak: 
 

Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik: 
 

1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av 
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2014 med den egenandelsøkning som 
det resulterer.  

 
2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune 

og Stavanger kommune. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
23.10.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-065/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 
1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av 
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2014 med den egenandelsøkning som 
det resulterer.  
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2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund 
kommune og Stavanger kommune. 

 
Enstemmig vedtatt.  
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74/13: Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016  
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret:                                                 
 
Eigersund kommune godkjenner overdragelse av skjenkebevillingen fra Peking 
House v/ Min Ruan til aksjeselskapet Peking- House AS org.nr. 911 207 208, jfr. 
vedtak i i K-sak 053/12, om skjenkebevilling for perioden 2012 -2016. 
Vedtaket er basert på og gis i tråd med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer .    
 
Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01.30. 
Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan. 
Som stedfortreder godkjennes Ou Hao Ruan. 
Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 
 
 
 
23.10.2013 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
FS-066/13 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:                                                 
 
Eigersund kommune godkjenner overdragelse av skjenkebevillingen fra 
Peking House v/ Min Ruan til aksjeselskapet Peking- House AS org.nr. 911 
207 208, jfr. vedtak i i K-sak 053/12, om skjenkebevilling for perioden 2012 -
2016. 
Vedtaket er basert på og gis i tråd med kommunens alkoholpolitiske 
retningslinjer  
 
Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01.30. 
Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan. 
Som stedfortreder godkjennes Ou Hao Ruan. 
Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 


